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VÝROČNÍ  ZPRÁVA Oblastního  muzea  Praha–východ, příspěvkové organizace 
za rok 2021 

I./ Základní údaje o organizaci 
 
Název: Oblastní muzeum Praha–východ, příspěvková organizace     
   
Sídlo: Masarykovo nám. 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav     
IČ: 00067539 
DIČ: 00067539 – neplátce DPH 
 
Číslo organizace (dle SK): 613  
 
www stránky: www.muzeumbrandys.cz   
   
Ředitel:  od  1. 5. 2021 Ing. Vlastislav Janík (do 30. 4. 2021 pověřen řízením Zdeněk Šimerka)  
 
Zástupce ředitele: PhDr. Milan Pátra    
     
 
Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace spravuje tyto pobočky: 
 
                                      Oblastní muzeum - Arnoldinovský dům  v čp. 97 v Brandýse nad Labem–Staré  
                                      Boleslavi 
 
                                      Katovnu v čp. 213 v Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi 
 
                                      Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v čp. 115 v Hrusicích 
                                       
                                      Památník národního útlaku a odboje v čp. 11 v Panenských Břežanech 
                                       
                                      Hrad Jenštejn čp. 8 (objekt je v majetku obce Jenštejn) 
 
II./ Oblast činnosti 
 
Hlavním účelem zřízení je získávat, tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat 
veřejnosti sbírky muzejní povahy, dále spolupodílet se na budování regionálního patriotismu ke 
Středočeskému kraji a prezentovat jeho zajímavá místa široké veřejnosti. 
 
Doplňkovou činnost organizace neprovozuje. 
 

 
III./ Komentář k hospodaření a činnosti muzea: 

 
1) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2021 

 
a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 50 

Z toho: 
 - kmenových zaměstnanců: 18 
 - externích zaměstnanců: 32 

b) Přepočtený počet kmenových zaměstnanců přepočteného počtu zaměstnanců je způsobeno 
navýšením úvazku) a navýšení kmenových zaměstnanců je v souvislosti s jmenováním pana ředitele 
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Ing. Vlastislava Janíka dne 1. 5. 2021, do té doby byl pověřen řízením organizace pan Zdeněk 
Šimerka (od 1. 5. 2021 zpět na pracovní pozici správce budov PO a průvodce). 

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 38 722 Kč 
d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 39 358 Kč (plánované navýšení úvazků, platové postupy 

dle odpracovaných let)  

2) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021 

a) Komentář k výsledku hospodaření k 31. 12. 2021 

Rok 2021 byl opět poznamenán omezeným provozem a uzavřením poboček PO v souvislosti 
s epidemiologickou situací (COVID-19). Přesto se podařilo vykázat výsledek hospodaření ve výši 
218 887,76 Kč. Organizace bude žádat o schválení převodu zisku do rezervního fondu. 

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2021 

Závazný ukazatel finančních prostředků na mzdy byl v průběhu roku navýšen zřizovatelem z důvodu 
odměn ředitelům, dále bylo navýšení mzdových prostředků platovými postupy, odměnami stávajících 
zaměstnanců a plánovaným navýšením úvazků. Konečná výše závazného ukazatele na mzdy činí 
11 794 829 Kč. 
 
Závazný ukazatel finančních prostředků na odpisy byl navýšen z důvodu předání technického 
zhodnocení staveb PNÚO Panenské Břežany v celkové výši 51 969 497,18 Kč s investičním 
transferem (dotací) ve výši 21 026 323,39 Kč od zřizovatele, a to na základě předávacích protokolů 
ke dni 1. 6. 2021, dále technickými zhodnoceními v AD v celkové výši 220 830,67 Kč (TZ instalace 
datové sítě ve výši 141 375,67 Kč a TZ úklidové místnosti 79 455 Kč).  
 
Provozní příspěvek od zřizovatele byl navýšen za účelem kofinancování projektů MK, a to ve výši 
102 668,13 Kč na vybavení arch. depozitáře v AD – regály a boxy – dotace MK ve výši 70% nákladů, 
tj. 98 932 Kč a ve výši 298 368 Kč na rekonstrukci stálé expozice v AD – dotace ve výši 300 000 Kč 
(na tento projekt poskytl zřizovatel také investiční prostředky ve výši 179 384 Kč). Dále byl příspěvek 
na provoz navýšen v souvislosti se záchrannými archeologickými výzkumy ve výši 7 736 Kč, 
vrácenými příjmy z pronájmu ve výši 18 750 Kč. Byly využity provozní příspěvky na rozvojové 
projekty Ekostezka Hrusice (80 tis. Kč), Středočeské kulturní léto (54,87 tis. Kč), Indiánské bubnování 
v Jenštejně (4,3 tis. Kč), Výstava dobrovolných hasičů (20 tis. Kč), koncert „To nejlepší z Čech“ 
(30 tis. Kč), edukační programy (vzhledem k nepříznivé epidemilogické situaci využito pouze 0,69 tis. 
kč), přednášky v AD a v PNÚO (celkem 20 tis. Kč).  

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2021 

Díky uzavření všech poboček muzea v souvislosti s nouzovým stavem bylo dosaženo nižší spotřeby 
u většiny nákladových účtů, konkrétně: 501 – spotřeba materiálu (došlo k prodloužení stávajících 
výstav a k posunu plánovaných kulturních akcí na  rok 2022), 504 – prodané zboží (pořizováno méně 
publikací, upomínkových předmětů apod. s ohledem na nemožnost prodeje), 512 – cestovné a 513 
– náklady na reprezentaci taktéž. 
Účet 511 - opravy a udržování byl na rok 2021 plánován ve výši 1 250 tis. Kč na běžné opravy. Již 
dlouho je plánovaná oprava střechy v Arnoldinovském domě v Brandýse n.L.-St. Boleslavi. 
Zřizovatelem bylo organizaci opět doporučeno s opravou střechy vyčkat. Stav se stává již havarijním 
a je nutné řešit v nejbližším období, zřizovatelem bylo poskytnuto z havarijního fondu 221 067 Kč na 
zabezpečení havarijního stavu střechy. Účet 551 zohledňuje předání výše zmíněného technického 
zhodnocení staveb PNÚO Panenské Břežany v celkové výši 51 969 497,18 Kč s investičním 
transferem (dotací) ve výši 21 026 323,39 Kč od zřizovatele. Účet 558 – náklady z drobného 
dlouhodobého majetku obsahuje jak výdaje v souvislosti s pandemií COVID-19, tak náklady na 
obnovu již zastaralého a neopravitelného majetku, nově pořízeného majetku v souvislosti s novou 
expozicí a instalací datové sítě v AD. 
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V souvislosti s uzavřením poboček došlo k poklesu výnosů z prodeje služeb (vstupné) a výnosů 
z prodaného zboží. V roce 2021 bylo schváleno navýšení příspěvků na provoz pro PO z důvodu 
kompenzace příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19 ve výši 40 533 Kč. 
Na účtu 662 jsou účtovány úroky v souvislosti se smluvním ujednáním zřizovatele s bankou 
o poskytování cash-pollingu. 
 
V roce 2020 bylo zřizovatelem schváleno stanovení nového závazného ukazatele „vázaný zůstatek 
rezervního fondu PO pro rok 2021“ na pokrytí případného poklesu příjmů rozpočtu PO v roce 2021, 
a to ve výši 2 726 177 Kč (fixace prostředků ve fondu investic PO v roce 2020 pro použití PO v roce 
2021 nebyla pro PO stanovena). Fixace prostředků ve výši 2 726 177 Kč byla v roce 2021 uvolněna 
a je zohledněna na účtu 672. Účet 672 vykazuje na analytickém účtu 672.050 (správnost analytiky 
potvrzena metodiky zřizovatele) částku 139 403,22 Kč – jedná se o rozpuštěný transferový podíl na 
základě odpisů předaného majetku s transferem, nicméně tato částka nebyla poskytnuta formou 
provozního příspěvku od zřizovatele. 
 
Nová zřizovací listina byla schválena 14. 12. 2020 a podepsána 22. 1. 2021. 
Opatření Rady kraje za minulé období nebylo uloženo. 

d) Komentář k pohledávkám 

Organizace nemá nevymahatelné pohledávky. Tato skutečnost souvisí s tím, že realizuje prodej 
zboží a poskytuje služby za hotové ve všech objektech (v PL v Hrusicích i prostřednictvím platebního 
terminálu za platební karty) a většina vystavených faktur se týká prodeje publikací, výjimečně úhrady 
vstupného, které odběratelé vždy uhradí. 

3) Výsledky kontrol  

a) Vnější kontroly 
Vnější kontroly byly provedeny v souladu s plánem kontrol na I. a II. pololetí roku 2021 (jedná se 
zejména o pravidelné revize ve všech střediscích, např. čtvrtletní revize funkčnosti výtahu, plynového 
zařízení, provozuschopnosti EPS, el. zařízení, hromosvodů, apod.).  

Organizace informuje o plánovaných kontrolách a výsledcích kontrol zřizovatele 
 prostřednictvím Portálu PO, což bylo i v případě veřejnosprávní kontroly na místě (fyzické kontroly 
ex-post) k projektu „Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“ ze strany ROP 
dne 17. 5. 2021 v sídle OMPv v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Závěr protokolu zní: Podmínky 
v programu v době udržitelnosti dodrženy. Tento projekt byl k 31. 12. 2021 ukončen. 

b) Vnitřní kontroly 

V roce 2021 proběhla zejména plánovaná namátková kontrola hotovosti v pokladnách jednotlivých 
středisek organizace, a to 2 x ročně, dále kontrola odsouhlasení všech závazků, pohledávek a smluv. 
Další kontroly byly provedeny dle plánu na  rok 2021. Kontroly proběhly bez závad. 
 

 
IV./ Odborná činnost muzea    
 
Personální složení 
 
Odborné oddělení: 
RNDr. Daniel Hrčka (kurátor přírodovědné podsbírky, vedoucí odborného oddělení) 
Mgr. Martin Hůrka (kurátor historické podsbírky) 
Kateřina Klicperová (kurátorka etnografické podsbírky, konzervátorka) 
Eva Kryšková, DiS. (kurátorka podsbírky písemností a tisků) 
Mgr. Andrea Němcová (kurátorka archeologické podsbírky) 
PhDr. Milan Pátra (kurátor výtvarné podsbírky) 
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Zákonná péče o sbírku 
Centrální evidence sbírek 
Do centrální evidence sbírek (CES) bylo nahlášeno celkem 709 inventárních položek.  
Konkrétně v archeologické podsbírce 71 inventárních položek, v podsbírce Sbírka písemností a tisků 190 
položek, v podsbírce Sbírková knihovna 190 položek, v historické podsbírce 86 položek, v botanické 
podsbírce 132 položek, v etnografické podsbírce 16 položek a v podsbírce výtvarného umění 17 
inventárních položek. 
 
Inventarizace sbírky 
V souladu se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění byla provedena inventarizace částí sbírkových fondů 
v podsbírkách: přírodovědné: 25 inventárních položek (tzn. celkem 12,2% sbírkového fondu), botanické: 
182 inventárních položek (tzn. celkem 9,3% sbírkového fondu), entomologické: 144 inventárních položek 
(tzn. celkem 15,5% sbírkového fondu), archeologické: 602 inventárních položek (zahrnujících celkem 5817 
předmětů, resp. archeologických nálezů fragmentární povahy; tzn. celkem 11% sbírkového fondu), 
výtvarné: 211 inventárních čísel (pod kterými se eviduje 262 sbírkových předmětů) (tzn. celkem 8 % 
sbírkového fondu), etnografické: 95 inventárních položek (tzn. celkem 11% sbírkového fondu), a 
v podsbírce písemnosti a tisky: 1250 položek (tzn. celkem 10% sbírkového fondu). 
V roce 2021 byla ukončena generální inventura podsbírky Sbírková knihovna. Zkontrolováno bylo celkem 
11238 jednotek (kusů), což odpovídá 11238 přírůstkových čísel. Od roku 2020 probíhá generální inventura 
historické podsbírky (realizovány pouze 2 regály včetně fotografické dokumentace dosud 
nedigitalizovaných sbírkových předmětů). V roce 2021 byla u Ministerstva kultury zaevidována nově 
podsbírka Památníku národního útlaku a odboje. Obsahuje zatím 4 inventární čísla a doplňována bude až 
v roce 2022. 
 
Digitalizace sbírky 
V roce 2021 bylo zdigitalizováno 481 položek, z toho 158 v archeologické podsbírce, 148 v historické 
podsbírce, 43 v podsbírce Památníku národního odboje a útlaku, 132 v botanické podsbírce. Současně 
probíhá skenování kronik našeho regionu pro digitální archiv (např. kroniky Záryb). 
 
Badatelské služby 
Pracovníci poskytli badatelské služby, odborné informace a konzultace celkem 146 badatelům. Evidovány 
byly 2 výpůjční smlouvy (Městské muzeum Čelákovice a Město Brandýs n.L. – Stará Boleslav) a 1 zápůjční 
smlouva (Muzeum Říčany). 
 
Konzervace, restaurování a preparace 
Předměty z historické sbírky a etnografie – různé materiály 
- čištění přírůstků do hist. a etn. sbírky 20ks 
- ošetření předmětů proti červotoči – 5ks 
Předměty ze sbírky VU, archivu - papír 
- čištění souboru not – 12 beden 
- čištění mapy 
Archeologie 
- popisování, mytí, lepení archeologických nálezů 
- mytí nálezů Klecany 95 sáčků, 7 sáčků plavení, 
Klecany – mazanice 3 bedny, Brandýs Hrušov 
- začátek čištění depotu Říčany 
 
 
Akvizice sbírkových předmětů 
V roce 2021 byl sbírkový fond obohacen o následující sbírkové předměty: obraz s rámem od akad. malíře 
F. X. Procházky s klasickým žánrovým motivem v galerijním formátu, soubor dokumentů akad. malíře 
Františka Xavery Procházky týkající se jeho činnosti v Brandýse nad Labem a 4 ks Pour féliciter jejímž 
autorem je Vilém Plocek (tyto PF byly určeny Antonínu Maříkovi). Nákup těchto sbírkových předmětů byl 
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financován zřizovatelem – Středočeským krajem. Mimo to byl realizován ještě nákup 16 ks sbírkových 
předmětu týkající se akad. mal. F. X. Procházky z investičního fondu Středočeského kraje. 
 
Muzeum dále získalo darem následující sbírkové předměty: 
- ze starého fondu muzea (cvičební sokolský kužel, desky o farních archiválií brandýské fary z poloviny 19. 
století) 
- dar Zdeňka Šimerky (palička na maso, ocílka),  
- dar Jiřího Choura (štítek fy Melichar, zapalovač, přívěšek, odznak českého lva s vlajkou, pamětní ražba 
Kocour Mikeš, ponorný vařič) 
- delimitace z Panenských Břežan (materiály z bývalé Prokopovy vily v Senohrabech jako hra "Člověče, 
nezlob se" z 30. let 20. st., dětský zásyp Sypsi, kapesní kalendář z r. 1938, teploměr ze 30. let 20. st., 
sportovní náčiní /2 tenisové rakety, míčky, pingpongové pálky/ a kolíčky na prádlo se šňůrou taktéž z doby 
kolem druhé světové války apod.) 
- dar Andrea Němcová (fotoaparát Olympus N547) 
- starší koupě od Antonie Němcové (zejména předměty z obchodu Jaroslava Šimůnka ze Středokluk, cca 
30.-40. léta 20. století jako 2 demižony, pokladna, skleněná dóza, zásobník na sypké hmoty, petrolejová 
lampa, podnos na lahve, forma na máslo, mimo to pak dále např. vojenský kufr) 
- dar Michely Komárkové (její nálezy z hromad u Straré Boleslavi od budování obchvatu - ruská 
desetikopějka z r. 1909, knoflík z 19. století, kování opasku či šňůry z 15.-17. století) 
- dar Petra Ence (etikety od lahví 70.-80. léta 20. století, psací tabulka, plechová krabička Dorette, kolébka 
na pijáky apod. 
- dar Městského muzea v Čelákovicích (fotografický přístroj zn. Goldwein) 
- dar Michala Kováře (divadelní kukátko) 
- dar Miroslava Korandy (plastový indiánek, štítek z porodnice od narození dítěte z r. 1992) 
- dar Jitky Černé (nález z pole u Miškovic - 2 ks keramických zátek k sudům) 
 
Prezentace podsbírek 
Jednotlivé podsbírky jsou veřejnosti prezentovány na muzejním webu https://brandys.muzeumbrandys.cz/, 
v záložce „Sbírky“. V záložce „Publikace“, „Prameny OMPV“, je zřízena rubrika s publikovanými plnými 
texty muzejních archiválií (Hůrka, Kryšková). Podsbírky jsou dále prezentovány na muzejních výstavách. 
Informace o jednotlivých podsbírkách (včetně vybrané fotogalerie) je umístěna na portálu Ministerstva 
kultury (https://www.cesonline.cz). Podrobné a průběžně umísťované informace jsou ke shlédnutí 
v Katalogu kulturního dědictví Středočeského kraje (https://pkd.kr-stredocesky.cz), který provozuje 
Středočeský kraj 
 
Ochrana podsbírek 
Ochrana podsbírek probíhá plynováním depozitářů dýmovnicemi Coopex proti hmyzím škůdcům - účinná 
látka Permethrin (25/75 13,5%) a to 1x ročně. Jsou aplikovány monitorovací staničky EKOLEX V s 
chuťovým atraktantem pro průběžné zjišťování přítomnosti a pohybu hmyzích škůdců (po 1 ks do každé 
místnosti depozitáře a do pracovních místností). Probíhá pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí 
digitálních měřících přístrojů (částečně s akreditací). Vhodné vlhkostní podmínky zajišťují také odvlhčovače. 
Jsou vedeny knihy návštěv depozitáře a knihy měření teplot a vlhkosti. V případě přírodovědných podsbírek 
jsou předměty vymražovány v mrazáku před jejich navrácením do depozitáře (zápůjčky, focení, přírůstky, 
práce se sbírkovými předměty v pracovní místnosti). 
V roce 2021 bylo do archeologického úseku zakoupeno 340 plastových stohovacích obalových boxů 
s průduchy a s víky pro zlepšení ochrany sbírkových předmětů a jejich papírových obalů před kolísáním 
vlhkosti a prašností. Nákup regálového vybavení i obalových boxů byl realizován za přispění MK ČR z 
programu 13452 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II/D – preventivní ochrana před 
nepříznivými vlivy prostředí. Modernizace regálového vybavení významně zvýšila kapacitu depozitárních 
prostor v suterénu AD 
 
Propagační činnost 
Sdělovací prostředky 

 natáčení Toulavé kamery na Jenštejně (Z. Šimerka & M. Hůrka) 
 natáčení vstupu pro zpravodajství ČT v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi 

(Z. Tichá & M. Hůrka) 
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 natáčení krátkého spotu v kapli sv. Anny v Panenských Břežanech (pro Křesťanský magazín; 
M. Hůrka) 

 natáčení krátkého spotu pro zpravodajství ČT při Dni Jana Kubiše v Panenských Břežanech (V. 
Janík & M. Hůrka) 

+ ?? [→ propagační oddělení] 
 
Vzdělávací programy a další aktivity pro veřejnost, děti a mládež 
Den archeologie (organizační zajištění A. Němcová) 
Den Jana Kubiše 
+ ?? [→ propagační oddělení] 
 
Výstavy, výstavní činnost 
 
Realizace projektu Rekonstrukce archeologické expozice OMPv, p.o. – příprava libreta, ideové a odborné 
náplně, textových a grafických podkladů, odborný dohled při realizaci, účast při instalačních pracích. – A. 
Němcová 
JOSEF OLEXA – malíř Polabí a Tater (od 25.3 do 23.5.2021),výstava byla udělána jak v  klasickém formátu 
tak pro web muzea. Z důvodu uzavření muzea (Covid 19-vládní nařízení-lockdown) proběhla pro veřejnost 
jen na webu.  
Vůně perníku (do 23.5.2021), v době uzavření muzea vytvořena výstava webová na stránkách OMPV (K. 
Klicperová) 
+ ?? [→ propagační oddělení] 
 
Komentované prohlídky, workshopy a jiné vzdělávací pořady pro veřejnost 

- Program Archeologické léto: Archeologická procházka údolím Vinořského potoka – příprava 
programu a realizace 4 akcí pro veřejnost, 2 x pro žáky ZŠ, 1 pro pracovníky OMPv. 

- Program pro školy „Co je archeologie“, prezentace a doprovodné činnosti – realizováno 4 x 
- Příprava a realizace programu pro „Den archeologie“, střípky z doby kamenné; 

 
Přednášky (organizačně zajišťovalo OMPv)  

 Tajemství hmotových rekonstrukcí hradů (5. 10. 2021) – F. Podzimek 
 křest knihy Vycházky za geologií brandýského Polabí (12. 10. 2021) – T. Kumpan, M. Hůrka & 

D. Hrčka 
 Květena brandýského Polabí (2.11.2021) – D. Hrčka 
 Pražští měšťané a středověké Polabí (7. 12. 2021) – M. Hůrka 
 Doba kamenná (nejen) na Brandýsku, v rámci programu Den archeologie – A. Němcová 

 
Přednášky pracovníků OMPv (zajišťovala jiná instituce)  

 Brandýs a Boleslav za Rudolfa II. (v infocentru v St. Boleslavi, 4. 10. 2021) – M. Hůrka 
 Hrádek-Brandýs 1 (10. 11. 2021, v knihovně E. Petišky) – M. Hůrka 
 Hrádek-Brandýs 2 (24. 11. 2021, v knihovně E. Petišky) – M. Hůrka 
 Bašť v příbězích archeologie, externě v kulturním centru obce Bašť – A. Němcová 

 
Věda a výzkum, publikační a vydavatelská činnost 
 
Významnější úkoly realizované odborným oddělením 
Historický úsek (Mgr. Martin Hůrka) 
zaznamenávání vzpomínek pamětníků na starý Brandýs i minulost Panenských Břežan (např. p. 
Jandourek, p. Plocková aj.) 
fotodokumentace a přepisy nápisů ve spojovacích chodbách chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve 
Staré Boleslavi (ve spolupráci s V. Benešovou) 
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spolupráce s detektoráři na průzkumu staroboleslavských lesů, dále oblasti na katastrech obcí Kozovazy, 
Vyšehořovic, Mochov, archeologický, archivní a detektorový průzkum zaniklého mlýna Valcha u Dřevčic 
(spolu s L. Balounem, archeologem ÚAPPSČ) 
pokračování v tvorbě historické bibliografie regionu Brandýska 
rešerše křížků, kapliček a drobných církevních památek v okolí Brandýsa (spolu s Petrem Encem) 
rešerše materiálů a textů k obcím: Sedlčánky, Císařská Kuchyně, Záluží (pro publikaci Městského muzea 
v Čelákovicích „Čelákovický uličník II.“ 
prvotní práce na publikaci s pracovním názvem „Selské brány“ (spolu s E. Kryškovou a kronikáři 
našeho regionu) 
fotodokumentace různých objektů a vesnic v Polabí v rámci příprav výstav, článků a publikací (zejm. pro 
publikaci o Zárybech, dále pro publikaci o historických branách a pro 2. díl sborníku o historii Lhoty apod.), 
např. v obcích: Brandýs, Záryby, Martinov, Dřevčice, Lhota, Toušeň, Zápy aj. 
 
 
Archeologický úsek (Mgr. Andrea Němcová) 
Determinace a popis archeologických nálezů ze záchranných výzkumů: Bašť, ppč. 554/315, materiál 
mladší doba bronzová; Zdiby, Přemyšlení, ulice Za Stodolou, 102/18 – 1 sídlištní objekt, materiál starší 
eneolit; Klecany – Hradiště, ppč. 355/5 – 8 objektů a destrukce valu, materiál raný středověk, 10.-11. století. 
Účast na grantovém projektu ARUP a JČM: „Březnice, Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné 
oběti...? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové“ – analýza typologických a netypologických 
vlastností keramického materiálu. Příprava publikačního výstupu na závěr projektu. 
Pozitivní záchranné archeologické výzkumy v terénu: Zdiby, Přemyšlení, ulice Za Stodolou, 102/17 – 
11 sídlištních objektů, pozdní doba halštatská, pravěk neurč.; Klecany, V Boleslavce, 205/4 – 4 sídlištní 
objekty, mladší doba halštatská; Brandýs nad Labem, Ke Stráni, 1672/62 – 3 sídlištní objekty, pozdní doba 
halštatská. 
Archeologická památková péče. V průběhu roku 2021 bylo realizováno 23 terénních akcí - dohledů 
zemních prací a drobné záchranné akce.  
 
 
Přírodovědný úsek (RNDr. Daniel Hrčka) 
přírodovědný výzkum a sbírkotvorná činnost regionu s přesahem do okolních oblastí Středočeského 
kraje – botanika (zejména Dolní Povltaví, Středolabská tabule), obojživelníci (Kolínsko, Nymbursko), 
netopýři, zimující ptáci (Vltava, Labe) 
zapisování dat do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (oficiální databáze 
využívaná jak pracovníky ochrany přírody, tak úředníky státní správy a samosprávy), v roce 2021 zapsáno 
881 záznamů o výskytech druhů rostlin, ale i bezobratlých (motýli, brouci) a obratlovcích (obojživelníci, 
plazi) 
konzultace legislativy v oblasti ochrany přírody s občany, konzultace o přírodních poměrech regionu 
Praha-východ 
příprava textů, konzultace, fotografie k realizacím naučných stezek (Ostrůvek v Brandýse m. L., 
Přerovská hůra, bohnická naučná stezka) 
fotodokumentace chráněných území a jiných přírodně významných ploch na území regionu 
s přesahem do navazujících oblastí Středočeského kraje pro účely příprav výstav, naučných stezek, 
článků a publikací (publikace o přírodě Jenštejnské plošiny, dolního Povltaví, okolí města Odolena Voda) a 
na facebookové stránky muzea. 
organizace průzkumu brouků a ptáků v parku Památníku národního útlaku 
zajištění péče o lokalitu křivatce českého u Hrušovského rybníka 
 
Kunstkomora – Art History (PhDr. Milan Pátra) 
Plnění „Koncepce sbírkotvorné činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem v 
oblasti kultury se zaměřením na rozšiřování sbírek nákupem předmětů (1921-1925)“, kde na str. 17-18 se 
muzeum zavázalo, co bude nakupovat. V rámci výtvarné podsbírky došlo letos k nákupu do fondu F. X. 
Procházka a Vilém Plocek. 
Příprava článků Sádrové odlitky ve sbírce Oblastního muzea Praha-východ pro odborný recenzovaný 
časopis Studie Zprávy, Historický sborník pražského okolí 
Rešerše k restaurátorskému průzkumu reliefu  G.B.Qvadri: Klanění tří králů pro NPU Praha 
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Účast na konferencích, seminářích a workshopech 
Konference konzervátorů a restaurátorů Klatovy (6.9. – 9.9.2021) – K. Klicperová & V. Benešová 
Botanické dni (Mošovce, Veľká Fatra; 7.6. – 11.6.2021) – D. Hrčka 
Herpetologický seminář (Jince; 4.11. – 5.11.2021) – D. Hrčka 
 
Publikační činnost 
Odborná 

 Hůrka M., Antické mince od Vyšehořovic. In: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 129, 
č. 3, 2021, s. 129-133. 

 Hůrka M., Borgorelliho renesanční soumostí u Staré Boleslavi na fotografiích a obrazech. In: 
Památky středních Čech, roč. 35, č. 2, 2021, s. 79-85. 

 Hůrka M., Pískovcový erb z vyšehořovické tvrze. In: Genealogické a heraldické listy, roč. 41, č. 
4, 2021. 

 Němcová, A.: Středočeský vlastivědný sborník 39, 2021: Archeologické výzkumy Oblastního 
muzea Praha východ, p.o. v roce 2020. 

 Kuna M. - Němcová, A., 2022: Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti…? Rituály v 
životě sídliště mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně, kolektivní monografie, kap. 8, v tisku 

 
 
Populárně naučná 

 Hůrka M., Nejkrutější zima. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, únor 2021, s. 18. 
 Hůrka M., Zdroje vody pro Brandýs. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, únor 2021, s. 

19. 
 Hůrka M., Vodovody, kašna, vodárna. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, únor 2021, s. 

19. 
 Hůrka M., Masopustní reje za našich prababiček. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 

březen 2021, s. 18. 
 Hůrka M., Pestrá směsice lidí. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, březen 2021, s. 19. 
 Hůrka M., Brandýští Židé. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, březen 2021, s. 19. 
 Hůrka M., Zpřetrhání kontinuity. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, březen 2021, s. 19. 
 Hůrka M., Co lze zjistit o mochovských usedlostech konce 16. století? In: Mochovský 

zpravodaj, březen 2021, s. 48-50. 
 Hůrka M., Věžský dvůr. In: Florián. Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň, březen-duben 

2021, s. 12-13. 
 Hůrka M., Brusírna drahých kamenů pod zámkem. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 

duben 2021, s. 14. 
 Hůrka M., Největší mlýn v Čechách. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, květen 2021, s. 

26. 
 Hůrka M., Ryby a rybáři. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, květen 2021, s. 26. 
 Hůrka M., Jednota bratrská. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, červen 2021, s. 18. 
 Pátra M., Josef Olexa: malíř Polabí a Tater. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, červen 

2021, s. 19. 
 Hůrka M., Nehvizdský rychtář měl kdysi i svoje žezlo. Nehvizdský kurýr, březen-duben 2021, s. 

19. 
 Hůrka M., Toušeň v urbáři brandýského panství z roku 1651. In: Florián. Informační zpravodaj 

městyse Lázně Toušeň, květen-červen 2021, s. 12-13. 
 Hůrka M., Židé a Rudolf II. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, červen 2021, s. 18. 
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 Hůrka M., Souměstí chrámům zaslíbené. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, červen 
2021, s. 18. 

 Hůrka M., Dvůr Johany Griemillerové. In: Jenštejnský občasník, červen 2021, s. 8. 
 Hůrka M., Šťastná nehoda na mochovském nebi roku 1922. In: Mochovský zpravodaj, červen 

2021, s. 64-65. 
 Hůrka M., Budování brandýského panství. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 

červenec-srpen 2021, s. 18. 
 Hůrka M., Šlechta a měšťané skupují grunty. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, 

červenec-srpen 2021, s. 18. 
 Hůrka M., Toušeň před půlkou tisíciletí. In: Florián. Informační zpravodaj městyse Lázně 

Toušeň, červenec-srpen 2021, s. 10. 
 Hůrka M., Hroty šípů z boleslavských lesů. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, září 

2021, s. 11. 
 Hůrka M., Lovecký hvozd u Staré Boleslavi. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, září 

2021, s. 11. 
 Hůrka M., Brandýský slon. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, říjen 2021, s. 12. 
 Hůrka M., Očím skrytá sgrafita. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, říjen 2021, s. 12. 
 Hůrka M., Katovna. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, říjen 2021, s. 12. 
 Hůrka M., Historická graffiti v Mariánském chrámu. In: Městské listy Brandýsa n. L.-St. 

Boleslavi, říjen 2021, s. 13. 
 Hůrka M., Lázně Toušeň ve sbírkách Oblastního muzea. In: Florián. Informační zpravodaj 

městyse Lázně Toušeň, listopad-prosinec 2021, s. 12-13 (spolu s dalšími pracovníky OMPv). 
 Hůrka M., Mochovská historie z pera Valentina Baumanna. In: Mochovský zpravodaj, prosinec 

2021, s. 74-76. 

 
Vydavatelská činnost 

 Hůrka M., Záryby a Martinov v běhu času, Záryby 2021, 120 stran (M. Hůrka), vydáno ve 
spolupráci s obcí Záryby 

 Hůrka M., Kozovazy. Lidé a domy od nejstarších dob do poloviny 19. století, Vyšehořovice 
2021, 56 stran (M. Hůrka), vydáno ve spolupráci s obcí Vyšehořovice 

 Hůrka M., sborník Sedm okének do dějin Lhoty. 2. díl, Lhota 2021, 28 stran (I. Kratochvílová & 
M. Hůrka), vydáno ve spolupráci s obcí Lhota 

 
Korektury, recenze 

 korektury textů Zdeňka Kuchyňky z muzea v Kladně (pro materiál Středočeského kraje pro 
turisty -  kapitoly Panenské Břežany a Stará Boleslav) – M. Hůrka 

 Flóra Slovenska – finální korektury k textu a obrazovým tabulím k rodu Gnaphalium (vydává 
Slovenská akademie věd) – D. Hrčka 

 Konzultace, doplnění fotografií a recenze skript Fakulty lesnické a dřevařské – T. Černý & P. 
Karlík : Botanika pro lesnické obory – D. Hrčka 

 recenze článku J. Prančla Pryskyřník illyrský (Ranunculus illyricus) a hojník chlumní (Sideritis 
montana) po delší době znovu ověřeny na svých historických lokalitách v Praze (sborník Muzeum a 
současnost) – D. Hrčka 

 
 
.  
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V./Správa budov 
 
1) Komentář 
Na svěřeném objektu byla v průběhu roku 2020 prováděna běžná správní činnost k zajištění provozního 
stavu objektu vč. řešení havárií (zátoky srážkové vody atd.).  
 
Byla prováděna potřebná školení zaměstnanců, revize či údržba venkovních prostor. 
 
Havarijní stav střechy na budově muzea v Brandýse n.L.– probíhají jednání ohledně možností financování 
ze strany zřizovatele. 
 
Správu budov zajišťuje na středisku AD, KT (Brandýs n.L.-St. Bol) a JN (Jenštejn) Z. Šimerka, střediska PB 
(Panenské Břežany) a PL (Hrusice) zajišťuje L. Vágner.  
 
 
2) Revize 
 

Revize  OMPV AD + KT 2021 (stav k 31.12.2021) 

Druh 
Termín 

do 
Posl.reviz

e Platnost Poznámka 
Školení pracovníci AD + KT + JN 

BOZP 25.10.2023 25.10.2021 24 měs.   

PO - vedoucí zaměstnanci 17.09.2022 17.09.2019 36 měs.   

PO -zaměstnanci 25.10.2023 25.10.2021 24 měs.   

PO - požární hlídka 25.10.2022 25.10.2021 12 měs.   

PO - preventista 25.10.2022 25.10.2021 12 měs.   

Školení ŘIDIČŮ 25.10.2023 25.10.2021 24 měs.   

     
Revize a kontroly Arnoldinovský dům 

Roční prověrka PO 25.10.2022 25.10.2021 12 měs.   

Preventivní požární prohlídky 26.05.2022 26.11.2021 6 měs.   

Přenosné hasící přístroje 15.01.2022 15.01.2021 12 měs.   

Požární hydranty 15.01.2022 15.01.2021 12 měs.   

Elektrické zařízení stabilní 16.02.2024 16.02.2021 36 měs.    

Elektrické ruční nářadí 25.02.2022 25.02.2020 12 - 24 měs. Dle revizních zpráv 

Elektrické spotřebiče 25.02.2022 25.02.2020 12 - 24 měs. Dle revizních zpráv 

Hromosvody 27.05.2022 27.05.2020 24 měs.   

Kouřovody 24.08.2022 24.08.2021 12 měs.   

Plynové zařízení - revize 20.11.2022 20.11.2019 36 měs.  další 2025 

Plynové zařízení - kontrola (OTK) 05.11.2022 05.11.2021 12 měs.    

Plynové kotelny - odborná tech. prohlídka 27.09.2022 27.09.2021 12 měs.   

Roční kontorola kotlů Geminox 05.11.2022 05.11.2021 12 měs.   

Tlakové nádoby stabilní - revize 23.10.2023 23.10.2018 60 měs. další 2028 

Tlakové nádoby stabilní - kontrola 20.08.2022 20.08.2021 12 měs.    

EZS - revize 12.05.2022 12.05.2021 12 měs.    

EPS - revize 12.05.2022 12.05.2021 12 měs. 1 x měs. Zkouška ústředny 
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EPS - hlásiče 03.05.2022 03.11.2021 6 měs. 1 x za 6 měs. Hlásiče 

CCTV - revize 12.05.2022 12.05.2021 12 měs.   

Výtah - odborná zkouška 04.06.2023 04.06.2020 36 měs.    

Výtah - odborná prohlídka 26.02.2022 26.11.2021 3 měs. Viz. Kniha kontrol 

Výtah - provozní prohlídka   Prováděno 14 dní Viz. Kniha kontrol 

Výtah - inspekční prohlídka 16.03.2024 16.03.2018 72 měs.   

Výtah - školení o vyprošťování osob 07.01.2022 07.01.2021 12 měs.   

Výtah - školení řidičů  07.01.2024 07.01.2021 36 měs.   

Deratizace 17.08.2022 17.08.2021 12 měs.   

Revize regálů 16.08.2022 16.08.2021 12 měs.   

Revize žebříků  16.08.2022 16.08.2021 12 měs.   

     
Revize a kontroly Katovna 

Roční prověrka PO 25.10.2022 25.10.2021 12 měs.   

Preventivní požární prohlídky 26.05.2022 26.11.2021 6 měs.   

Přenosné hasící přístroje 15.01.2022 15.01.2021 12 měs.   

Elektrické zařízení stabilní 16.02.2024 16.02.2021 36 měs.   

Elektrické spotřebiče 25.02.2022 25.02.2020 12 - 24 měs. Dle revizních zpráv 

Hromosvody 27.05.2022 27.05.2020 24 měs.   

EZS - revize 12.05.2022 12.05.2021 12 měs.    

EPS - revize 12.05.2022 12.05.2021 12 měs. 1 x měs. Zkouška ústředny 

EPS - hlásiče 03.05.2022 03.11.2021 6 měs. 1 x za 6 měs. Hlásiče 

Deratizace 17.08.2022 17.08.2021 12 měs.   

Revize regálů 16.08.2022 16.08.2021 12 měs.   

Revize žebříků  16.08.2022 16.08.2021 12 měs.   
 

Revize a kontroly PNUO Horní zámek  
Roční prověrka PO 25.10.2022 25.10.2021 12 měs.   

Preventivní požární prohlídky 25.03.2022 25.10.2021 6 měs.   

Přenosné hasící přístroje 15.01.2022 15.01.2021 12 měs. RT (M.Soukup) 

Požární hydranty 15.01.2022 15.01.2021 12 měs. RT (M.Soukup) 

Elektrické zařízení stabilní 23.11.2024 23.11.2021 36 měs.   RT (M.Sadílek) 

Elektrické ruční nářadí 25.07.2022 25.07.2020 12 - 24 měs. Dle revizních zpráv 

Elektrické spotřebiče 25.07.2022 25.07.2020 12 - 24 měs. Dle revizních zpráv 

Hromosvody 23.11.2023 23.11.2021 24 měs.   RT (M.Sadílek) 

Kouřovody 24.08.2022 24.08.2021 12 měs. RT (J. Krčmář) 

Plynové zařízení - revize 20.11.2022 20.11.2019 36 měs.    

Plynové zařízení - kontrola (OTK) 23.09.2022 23.09.2021 12 měs.    

Plynové kotelny - odborná tech. prohlídka 27.09.2022 27.09.2021 12 měs. RT (Fridrich-Gasfix) 

Roční kontorola kotlů Geminox / Dakon 11.10.2022 11.10.2021 12 měs. RT (O.Rejzl) / (Jeníček) 

Tlakové nádoby stabilní - revize 23.10.2023 23.10.2018 60 měs. RT (Šimek) 

Tlakové nádoby stabilní - kontrola 20.08.2022 20.08.2021 12 měs.  RT (Šimek) 

EZS - revize 14.12.2022 14.12.2021 12 měs.  Centr PCO  
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EPS - revize 14.12.2022 14.12.2021 12 měs. Centr PCO  

EPS - hlásiče 14.12.2022 14.12.2021 6 měs. 1 x za 6 měs. hlásiče 

CCTV - revize 14.12.2022 14.12.2021 12 měs. Centr PCO  

Výtah - odborná zkouška 01.12.2022 01.12.2019 36 měs.  Šindelář výtahy 

Výtah - odborná prohlídka 21.03.2022 21.12.2021 3 měs. Viz. Kniha kontrol 

Výtah - provozní prohlídka   Prováděno 14 dní Viz. Kniha kontrol 

Výtah - inspekční prohlídka 16.03.2024 16.03.2018 72 měs. Šindelář výtahy 

Výtah - školení o vyprošťování osob 07.01.2022 07.01.2021 12 měs. Šindelář výtahy 

Náhradní zdroj el. energie 31.08.2022 31.08.2021 12 měs. Zeppelin 

Deratizace 17.08.2022 17.08.2021 12 měs. Horáček DDD 

Revize regálů 24.09.2022 24.09.2021 12 měs.   

Revize žebříků  23.09.2022 23.09.2021 12 měs.   

Zahradní technika 23.09.2022 23.09.2021 12/24 měs./50mh Seco / Mountfield 
          
     

Revize kaple sv. Anny Panenské Břežany 
Roční prověrka PO 25.10.2022 25.10.2021 12 měs.   

Preventivní požární prohlídky 25.03.2022 25.10.2021 6 měs.   

Přenosné hasící přístroje 15.01.2022 15.01.2021 12 měs. RT (M.Soukup) 

Elektrické zařízení stabilní 23.11.2024 23.11.2021 36 měs.   RT (M.Sadílek) 

Elektrické spotřebiče 25.07.2022 25.07.2020 12 - 24 měs. Dle revizních zpráv 

Hromosvody 23.11.2023 23.11.2021 36 měs.   RT (M.Sadílek) 

EZS - revize 14.12.2022 14.12.2021 12 měs.  Centr PCO  

EPS - revize 14.12.2022 14.12.2021 12 měs. Centr PCO  

EPS - hlásiče 14.12.2022 14.12.2021 6 měs. 1 x za 6 měs. hlásiče 

Deratizace 17.08.2022 17.08.2021 12 měs. Horáček DDD 

          

          
 

Revize a kontroly PJL Památník J.Lady Hrusice 
Roční prověrka PO 25.10.2022 25.10.2021 12 měs.   

Preventivní požární prohlídky 25.03.2022 25.10.2021 6 měs.   

Přenosné hasící přístroje 15.01.2022 15.01.2021 12 měs. RT (M.Soukup) 

Elektrické zařízení stabilní 07.03.2024 07.03.2021 36 měs.    

Elektrické ruční nářadí 23.07.2022 23.07.2020 12 - 24 měs. Dle revizní zprávy 

Elektrické spotřebiče 23.07.2022 23.07.2020 12 - 24 měs. Dle revizní zprávy 

Hromosvody 07.03.2023 07.03.2021 24 měs.    

Kouřovody 24.08.2022 24.08.2021 12 měs. RT (J. Krčmář) 

Plynové zařízení - revize 25.08.2022 25.08.2019 36 měs.    

Plynové zařízení - kontrola (OTK) 20.08.2022 20.08.2021 12 měs.    

Plynové kotelny - odborná prohlídka 18.08.2022 18.08.2021 12 měs. Gasterm 

Tlakové nádoby stabilní - revize 23.10.2024 23.10.2019 60 měs. RT (Šimek) 

Tlakové nádoby stabilní - kontrola 20.08.2022 20.08.2021 12 měs.  RT (Šimek) 

EZS - revize 25.05.2022 25.05.2021 12 měs.  CentrPCO 

EPS - revize 25.05.2022 25.05.2021 12 měs. CentrPCO 

EPS - hlásiče 03.05.2022 03.11.2021 6 měs. 1 x za 6 měs. hlásiče 
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Deratizace 17.08.2022 17.08.2021 12 měs. Horáček DDD 

Revize regálů 24.09.2022 24.09.2021 12 měs.   

Revize žebříků  23.09.2022 23.09.2021 12 měs.   

Zahradní technika 01.11.2022 01.11.2020 24 měs. / 50mh Seco / Mountfield 
 
 
 
 
3) Spotřeba energií  
 
 2021 
Elektřina Muzeum Brandýs (kWh) 18164 
Plyn Muzeum Brandýs (m3) 11335 
   
Elektřina Katovna (kWh) 5150 

   
Elektřina Panenské Břežany (kWh) 11299 
Plyn Panenské Břežany (m3) 12236 

   
Elektřina PJL Hrusice (kWh) 4375 
Plyn PJL Hrusice (m3) 6749 

 
 
 
 
VI./Pobočky muzea a jejich činnost 
 
1.)  Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích 
 

 
Vedoucí: PhDr. Milan Pátra 
Správa skladu zboží, objednávky zboží, provozní záležitosti, průvodce, úklid:   
Martina Svobodová 
Muzejní edukátor, průvodce, knihovna, úprava expozice, sociální sítě, styk s veřejností:  
Bc. Blanka Šubrtová 
Pokladna:  Martina Svobodová, Bc. Blanka Šubrtová 
Správa objektu:  Robert Tomšů, Zdeněk Šimerka 
Výpomoc v době dovolených: Ing. Aleš Sládek, Rozálie Navrátilová, Zdeňka Burianová 
 
Práce s veřejností: 
Nerealizované akce z důvodu pandemie: 

 Velikonoce v PJLA  – vytváření Velikonočních dekorací v dílně PJLA a odpolední turnaj v kuličkách. 
 Pohádkové Hrusice – Pochod pořádaný sdružením Ladův kraj – razítkovací místo 
 V. Svatojánská noc – soutěžní odpoledne pro děti, inspirované dílem Josefa Lady, občerstvení, 

večerní opékání špekáčků a vystoupení živé hudby, vstup zdarma  
 Advent v Památníku za účasti Čtyřlístku - výroba tradičních vánočních dekorací z přírodního 

materiálu – odloženo na Velikonoce 2022 
 

Uskutečněné akce: 
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 Hrusický kocourek Josífek - Zrod a oživení nového maskota Památníku Josefa Lady a jeho dcery 
Aleny v Hrusicích za účasti paní hejtmanky Středočeského kraje. 

 Josífkovy cesty – cesty s hrusickým kocourkem Josífkem za účelem navazování kontaktů.  
Doksy  14. července, Náchod 13. záři 2021. 

 Natáčení krátkých videí – upoutávky, dokumentace cest atd.  
 Otevření Hrusické Ekostezky – 30. června 2021 – ekostezka je určena malým i větším dětem, a 

zábavnou formou je seznamuje s přírodními živly za účasti postaviček vytvořených panem Ladou.  
 Krajanka  -Vystoupení kapely Václava Hlaváčka 12. září 2021. 
 Kvítko z čertovy zahrádky – venkovní výstava ilustrací humoristického časopisu Kvítko otevřená 

12. září 2021. 
 

 Po stopách kocoura Mikeše – 18. září 2021, 18. ročník pochodu pořádaný městem Mnichovice – 
PJLA je zde razítkovacím bodem na cestě. V rámci Dne evropského dědictví byl vstup do 
Památníku zdarma. 

 Den Středočeského kraje – malé občerstvení, provázení v kostýmu nadporučíka Lukáše a vojína 
Švejka. 
 

 
Práce se školami a dalšími zájmovými skupinami 
Návštěvy dětských a ostatních zájmových skupin probíhaly v roce 2021 od května do prosince, neboť 
z důvodu pandemie byl PJLA uzavřen do konce dubna 2021. 
 
Televize, rozhlas, tisk: 

 17. srpna – rádio Blaník – Prázdninový krajánek 
 26. srpna – rádio Proglas – reportáž 

 

Sociální sítě:  
Na sociálních sítích jsou zřízeny tyto účty: Facebook, Instagram ,Twitter a You tube 
Facebook :   

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny  - stránka se líbí 1 841 lidem a 1 913 lidí ji sleduje a 387 
lidí zde oznámilo polohu.  
Památník Josefa Lady – Josífek – skupina byla založená 16. května 2021 a má 525 členů. 

Instagram : založen 6. ledna 2021 a má 127 sledujících. 
Twitter: založen 7. ledna 2021 a má 19 sledujících. 
You tube: krátká videa – upoutávky a záznamy dění v PJLA – účet založen 26. 4. 2021 a má 
celkem 911 zhlédnutí 
 
Hodnocení : 
Facebook   5 z 5 
Google        4,6 z 5 
Mapy. cz hodnocení: 4,9/5 
Firmy hodnocení 99% 
 
 
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,  
 MAS Říčansko  
 Posázaví 
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Návštěvnost: 
Celková návštěvnost Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové ke dni 31. 12. 2021 (viz tabulka 1.) 
byla 8 279 návštěvníku. Přestože byl památník opět z důvodu pandemie několik měsíců uzavřen, se nám 
podařilo oproti loňskému roku zvednout návštěvnost o 2 721 návštěvníků (viz graf 1.).  
Hrusickou ekostezku navštívilo celkem 184 dětí. 
Vzhledem k pandemické situaci v celém světě, Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny navštívilo minimum 
cizinců. 
Tabulka č.1 

návštěvnost Platící  Neplatící  Celkem  
1. Pololetí  1329 313 1642 
2. Pololetí  5097 1540 6637 

             Celkem  6426 1853 8279 

 
Graf č.1 Návštěvnost: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Tržby: 

Celková tržba Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové ke dni 31.12.2021 byla 695 044 353,00 Kč. 
Z toho se na vstupné připadá 206 481,00 Kč a na zboží 488 563,00 Kč. Platba hotově 451 274,00 Kč a kartou 
243 770,00 Kč. Přestože byl památník opět z důvodu pandemie několik měsíců uzavřen, se nám podařilo 
oproti loňskému roku zvednout tržby o 197 691,00 Kč (viz graf 2.).  
Graf č. 2 Tržby 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
platící 9033 5405 6426
neplatící 4647 1053 1853
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Expozice: 
Pravidelná údržba vystavených exponátů vnitřních i vnějších. 
Knihovna:  
V roce 2010 byla založena sbírková knihovna, která se zaměřuje na dílo Josefa Lady a jeho dcery Aleny. 
V současné době má již 948 evidenčních čísel (942 – knihy, časopisy, pohledy, upomínkové předměty + 
7předmětů  - Švejkova čepice, dýmka, Ladovy brýle… atd.). 
Vše, týkající se tématiky tvorby J. Lady a jeho dcery Aleny.  
IT služby: 

 Kontrola a údržba IT a sítě PC  
 Prodloužení licence na grafické programy Adobe  
 Instalován nový docházkový systém Fingera  
 Nákup a instalace nových komponentů do PC v suterénu a NTB v kanceláři 

 

 
 
Správní činnost  
 

 Běžná údržba domu a zahrady 
 Realizace potřebných školení zaměstnanců a revizí 
 Revize zabezpečovacího zařízení  
 oprava plotu 
 vybudování koupelny pro zaměstnance 
 vybudování nového skladu zboží v suterénu budovy 

 
 

Zahrada 
 běžná údržba zahrady (sekání trávy, zalévání květin, odklízení popadaných dřevin, hrabání listí) 
 Osázení truhlíků na okna Památníku 
 Osázení velkých květníků  
 Oprava plastiky Mikeš s Pašíkem na motorce (sádrování a barvení) 
 Instalace Hrusické ekostezky na zahradě PJLA  a její údržba 
 Adventní venkovní výzdoba 
 Odvoz kompostu 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
vstupné 269962 163970 204866
zboží 692129 333383 490678
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Různé 
 

 26. května 2021 – Face to face - pracovní setkání podnikatelů v cestovním ruchu v sídle organizace 
Posázaví v Benešově 

 14. října 2021 setkání podnikatelů v cestovním ruchu na zámku Jemniště – cílem je vzájemné 
seznámení a propojení a tím možnost získat větší okruh návštěvníků.  

 Adventní výzdoba interiéru a expozice 
 Provedena inventura majetku a zboží 

 
 

 
Obrazová příloha: 
  

Oživení kocourka Josífka 
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        Otevření 

Hrusické ekostezky 
 

                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
  

                      Propagační cesta hrusického kocourka Josífka  
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                                          Kvítko z čertovy zahrádky – venkovní výstava 
 
 
 
 
2.) Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech 
 
 

 
Fyzický počet zaměstnanců  
 
Fyzický počet zaměstnanců PNÚO  celkem :  5 
 
Z toho: 
 
kmenových zaměstnanců 4 
 
DPČ -  1  
 
Během roku 2021 proběhly bez zjištěných závad tyto vnější kontroly : 
 

Roční prověrka PO 25.10.2021 

Preventivní požární prohlídky 25.10.2021 
Hasící přístroje 15.1.2021 

Požární hydranty 15.1.2021 
Elektrické zařízení stabilní 23.11.2021 
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Hromosvody 23.11.2021 
Kouřovody 24.8.2021 

Plynové zařízení - revize  
Plynové zařízení - kontrola 

(OTK) 23.9.2021 
Plynové kotelny - odborná 

prohlídka 27.9.2021 
Tlakové nádoby stabilní - 

kontrola 20.8.2021 
EPS - revize                                                             

Hlásiče 3.12.2021 
Výtah - odborná prohlídka 1.9.2021 

Náhradní zdroj 31.8.2021 
Revize regálů 24.9.2021 
Revize žebříků 23.9.2021 

Zahradní technika 23.9.2021 
Deratizace 17.8.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěvnost  
 
Památník národního útlaku a odboje byl uzavřen od 1.ledna 2021 do 15.května 2021 z důvodů 
karanténních opatření vlády České republiky.  Návštěvnost díky těmto opatřením poklesla na celkových 
4 505 návštěvníků 
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Během roku 2021 zavítalo do výstavních prostor 1707 platících návštěvníků.  
Prohlídce parku se věnovalo 1097 návštěvníků . Největší zájem turistů jsme zaznamenali v měsíci květnu 
na akci nazvanou Dny Jana Kubiše, kdy areál navštívilo v jeden den 608 návštěvníků 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Památníku národního útlaku a odboje Panenské Břežany bylo v provozu během roku 2021  Turistické 
informační centrum, s certifikátem  třídy C které , které poskytuje informace o  Panenských Břežanech a 
okolí.  
Nabízí  sběratelské turistické vizitky a známky, turistické mapy a další propagační předměty. Je zde  k  
dispozici bezplatný přístup k internetu.  Zdarma je možné využít úložné skříňky k úschově menších 
zavazadel. V TIC návštěvníci získávají informace o akcích pořádaných v obci a turistické tipy do blízkého  
okolí. Samozřejmostí jsou podávané informace o jízdních řádech, ubytování a stravování v blízkém i 
vzdálenějším okolí.   

12%

21%

5%

38%

24%

Návštěvnost podle okruhů v roce 2021

ZLOČIN A TREST

PAMÁTNÍK A KAPLE

KAPLE

AKCE

PARK
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Jiná činnost zaměstnanců:  
 
Stromy druhu Jírovec maďal ( Aesculus hippocastanum ) byly dvakrát ošetřeny insekticidem proti klíněnce 
jírovcové (Cameraria ohridella). Její výskyt nebyl ve větší míře potvrzen . 
 
Vlastními silami pracovníci PNÚO realizovali běžné zahradnické práce při údržbě a závlaze parku. 
V předjaří byl proveden průklest keřových skupin a oprava podchodové výšky dřevin podél parkových cest.  
Dále se jednalo o řez záhonů růží podél předního parteru a před vchodem na nádvoří zámku.  
Důležitou prací bylo sečení trávníků s ohledem na jejich povahu. Např. plocha za kaplí je pěstována jako 
louka, tudíž její doba sečení odpovídá termínu polovině července – až po odkvětu kvetoucích druhů rostlin. 
Ostatní plochy parku se sečou několikrát dle potřeby.  
Během vegetace byly záhony růží třikrát ošetřeny proti černé skvrnitosti listů růže (Diplocarpon rosae). 
 
 
 
Akce pořádané v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech 

V měsíci únoru byla instalována putovní výstava  

„Kněžna Ludmila. Střední Čechy - kolébka národních patronů“ 
 
Touto výstavou jsme si v Panenských Břežanech připomněli 1100. výročí hanebného činu Tunny a 
Gommona na tetínském hradišti. Tito najatí velmožové (snad vikingského či franského původu ?), dne 15. 
září 921 zavraždili českou kněžnu, manželku knížete Bořivoje Ludmilu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z důvodu celostátních hygienických 
opatření jsme  tuto výstavu prezentovali pouze  
jen zprostředkovaně...  

 

Dne 7. května 2021 v 16 hodin byl v areálu 
Památníku národního útlaku a odboje 
v Panenských Břežanech veřejnosti 
představen projekt "Dokončení prací v areálu 
parku horního zámku Panenské Břežany".  
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Veřejného představení projektu se také zúčastnili zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje v čele s 
hejtmankou Petrou Peckovou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K příležitosti hrdinského činu československých parašutistů ze dne 27. května 1942 jsme zapůjčili 
venkovní výstavu věnovanou operaci Anthropoid. 
Na velkoformátových tabulích se návštěvníci dozvěděli vše, co předcházelo útoku na Reinharda Heydricha 
a také jaké represe českého národa nastaly po jeho smrti... 
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Den Jana Kubiše 27.května – touto celodenní akcí jsme si připomněli hrdinský čin českých výsadkářů a a 
také byl vystaven originál dopisu , který napsal Jan Kubiš  Marii Žilanové 14 dní před útokem na Reinharda 
Heydricha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noc kostelů 28.května 



 

 

25 

 
Přijďte se pokochat barokem od Jana Blažeje Sanitiniho-Aichela. To bylo heslo letošní, již tradiční Noci 
kostelů, kterou jsme připravili na pátek 18.května. 
Celkem proběhlo 6 komentovaných prohlídek:  
od 17hod., 18, 19, 20, 21 a 22hod. Každá prohlídka včetně ukázky varhanního koncertu trvala přibližně 25 
minut. 
 
 
 
 
Pouť ke svaté Anně v Panenských Břežanech byla organizována ve spolupráci s farností v Odolene Vodě 
dne 25.července. 
Účastníci vycházeli z Odolene Vody v 8.00 od kostela svatého Klimenta a vycházkovým tempem v klidu 
dorazili do Panenských Břežan před 9.30 hod. Po krátké prohlídce parku byla od 10,00 slavena mše svatá. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Letní koncert v parku horního zámku v Panenských Břežanech 
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V těsném sousedství Santiniho kaple sv. Anny, v zámeckém parku v Panenských Břežanech zazněla díla 
českých mistrů v podání členek opery Národního divadla Šárky Janderové (soprán) a Yvony Jurčíkové 
(soprán), členky Pražského filharmonického sboru Pavly Mlčákové (alt). Na klavír je doprovodila Jana 
Vychodilová, profesorka Pražské konzervatoře a AMU Praha, členka Tria ArteMiss a členka souboru 
Národního divadla. 
Koncert pořádal Památník národního útlaku a odboje ve spolupráci s pracovníky Oblastního muzea Prahy-
východ v rámci Středočeského kulturního léta. 
 

 
 
  
 
Venkovní výstava o výsadku Percentage  předcházela přednášce pana Vojtěcha Šustka na stejné téma. 
Přednáška se uskutečnila 7.října. Byla první z cyklu přednášek o paradesantních výsadcích za 2. světové 
války. 
 
Na dalších přednáškách, které budou následovat vždy jednou za měsíc, na nás čekají témata Operace 
Silver A - Příběh vysílačky Libuše; Silver B neodpovídá. V dalším roce budou následovat přednášky 
Operace Anthropoid - Atentát na Heydricha; Operace Out Distance - Příběh odvahy a zrady; Výsadek Zinc 
a cyklus zakončíme přednáškou Požáry místo seskoku skupin Bivouac, Bioscop a Steel ve světle nových 
poznatků. Účastníci se mohou těšit  na renomované historiky a badatele.  
Ke každé přednášce chystáme překvapení v podobě vystavení historického artefaktu, který se bude k 
jednotlivým výsadkům vázat. 
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Dne 3.října jsme byli spolupořadateli charitativního koncertu souboru historické hudby  FRAGIUM 
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11.listopadu 
 
Druhá přednáška z cyklu o paradesantních výsadcích. Tentokrát nám méně známé skutečnosti o výsadku 
Silver A a činnosti jeho členů osvětlil badatel Libor Pařízek.  
Od tohoto dne bude také vystavena ochranná přilba parašutisty tohoto výsadku - Josefa Valčíka. 
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Dne 3.prosince přednášel PhDr. Jan Břečka další z cyklu přednášek o paradesantních výsadcích za druhé 
světové války. Tentokrát o výsadku Silver B. 
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Protože je Památník národního útlaku a odboje (PNÚO) Panenské Břežany živou institucí, tak se stále 
snaží průběžně budovat vlastní sbírky. 

 

Přehled již zpracovaných sbírkových fondů i jednotlivých přírůstků: 

 Fond Plk. Václav Čermák 
 Fond Pplk. Arnošt Kotrlík 
 Fond Mjr. Jaroslav Purkyt 
 Fond Mjr. Vojtěch Formánek 
 Fond Mjr. Jan Pulkrábek 
 Fond Kpt. Dalibor Kalík 
 Fond Kpt. Otto Biheler 
 Fond Por. Ing. Bedřich Mandl 
 Fond Ervín Belda 
 Fond Gen. četnictva Josef Šustr 
 Fond Marie Nováková Vogelová 
 Fond Vlasta Šimáčková Jáglová 
 Fond Josef Havlíček 
 Fond Antonín Dostál 
 Fond Rudolf Dostál 
 Fond Václav Makrlík 
 Fond Bohumil Prokop 
 Fond Jan Kaplan 
 Fond Nález v horním zámku v Panenských Břežanech roku 2015 
 Fond Krajský soud Česká Lípa 
 Sbírka První republika 
 Sbírka Druhá republika 
 Sbírka Protektorát Čechy a Morava 
 Sbírka Květen 1945 
 Sbírka 1948-1989 
 Sbírka Druhoválečná korespondence 
 Sbírka Nacismus a třetí říše 
 Sbírka Reinhard Heydrich 
 Sbírka Memorabilia 
 Sbírka Dobové publikace a periodika 
 Sbírka Každodennost 20. století 
 Sbírka Vojenská výstroj 
 Sbírka Zbraně a munice 
 Sbírka Umění 
 Sbírka Panenské Břežany 

 

Souběžně se zaznamenáváním přírůstků do fondů probíhala i jejich fotodokumentace a archivování 
fotografií. 
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V rámci spolupráce s veřejností se dále upevňovaly vztahy s představiteli jednotlivých obcí a jejich 
kulturními komisemi. Ve spolupráci s okolními obcemi pravidelně vylepujeme plakáty a pozvánky na 
jednotlivé akce, upoutávky na naše akce se vysílají v rámci rozhlasu obcí, o našich akcích zasíláme 
emailové zprávy i jednotlivým občanům. 

Spolupráce s MAS Nad Prahou o.p.s. byla navázána zejména při propagaci akcí pořádaných Památníkem 
národního útlaku a odboje 

Pravidelně posíláme pozvánky na akce do periodik v okolních obcích. Pozvánky a jejich odezvy, ev. články 
o areálu PNÚO jsou otiskovány v místních zpravodajích dle jejich redakčního zájmu. Např. 

Události v regionech 27.5.2021 
 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140527-
udalosti-v-regionech 
 
Události 27.5.2021 
 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/221411000100527 
 
Události a komentáře 27.5.2021 
 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/221411000370527 
 
Radio ZET 
 
https://www.radiozet.cz/podcast/historik-vlastislav-janik-atentat-na-heydricha-zachranil-spoustu-zivotu-
prispel-take-k-vitezstvi-spojencu 
 
TV Praha 
 
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/14958/panenske-brezany-si-pripomnely-vyroci-
anthropoidu#.YLMnpHIlbLA.facebook 
 

České noviny: 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pamatnik-v-panenskych-brezanech-poprve-vystavil-original-dopisu-
kubise/2042978?fbclid=IwAR2LtkhuU9QqKG8P3URsq3o3RhP21olTsPbchEEOfqNSFy7yEFDXHS7l0t0 

 
Křesťanský magazín ČT 
 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/221562215600007 
 
článek časopis Mensa 
 
 
září 2021: 
Klecanský zpravodaj č. 9/2021 (str. 15-16, článeček o všech přednáškách s termíny) 
https://issuu.com/…?ff 
 
Zpravodaj města Kostelce nad Labem (str. 20; 1/4 stránky: článek o celém cyklu přednášek se všemi 
termíny, malé foto PNÚO) 
https://www.kostelecnadlabem.cz/…610 
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Zpravodaj Odolen č. 9/2021, str. 11 (článek o všech přednáškách i s termíny), foto zámku 
https://www.odolenavoda.cz/…300 
 
říjen 2021: 
- Klecanský zpravodaj č. 10/2021, str. 19 (celá A4), plakát přednáška Percentage 
https://www.mu-klecany.cz/web/cs/obcan/sluzby-ve-meste/klecansky-zpravodaj 
 
- Zpravodaj města Kostelce n.L. č. 10/2021, str. 20 (1/4 stránky) plakát přednáška Percentage 
https://www.kostelecnadlabem.cz/zpravodaj/ds-1012 
 
- Měsíčník Osmička (Praha 8):  
https://www.mesicnikosmicka.cz/…a-6 
 
- Zpravodaj Naše vesnice č. 3/2021 říjen, str. 28 (cca 1/3 až 1/2 stránky) (info: všechny přednášky i s 
termíny) 
 https://www.husinec-rez.cz/…pdf 
 
- Zpravodaj města Odolena Voda Odolen č. 10/2021, str. 14  
https://www.odolenavoda.cz/…379 
 
- na webu Městské části Praha - Ďáblice zveřejněna informace o cyklu přednášek (celý seznam 
přednášek od října 2021 do dubna 2022) pod záložkami: "Život v Ďáblicích / Akce a programy / Akce 
mimo Ďáblice" - článek nazvaný "Přednášky v Panenských Břežanech" s plakátem o přednášce 
Vojtěcha Šustka o "Percentage" 
https://dablice.cz/…ech 
 
- - - - - 
listopad 2021: 
- Klecanský zpravodaj č. 11/2021 str. 27 (otištěn plakát formátu A5) 
https://www.mu-klecany.cz/web/cs/obcan/sluzby-ve-meste/klecansky-zpravodaj 
 
 
- Zpravodaj města Kostelce nad Labem č. 11/2021 (str. 19, otištěn plakát ve formátu A6) 
https://www.kostelecnadlabem.cz/zpravodaj/ds-1012 
 
- zmínka v měsíčníku Osmička (Prahy 8), č. 11/2021, str. 10 
https://www.mesicnikosmicka.cz/…-10 
 
- na webu a facebooku obce Husinec a na facebooku obce Řež propagovali přednášku o skupině Silver B 
 
- - - - - -  
prosinec 2021: 
- Zpravodaj Naše vesnice č.3/2021 ; (obcí Husinec, Řež) 
 
https://www.husinec-rez.cz/obecni-urad/zpravodaj-nase-vesnice/ 
 
 
- Klecanský zpravodaj č. 12, prosinec 2021 
str. III (předposlední strana) - celá A4: 1) článeček "Pozvánka na přednášky o paradesantních výsadcích" (s 
informacemi o cyklu přednášek, změna termínu přednášky Anthropoid, info o nových exponátech); 2) 
polovina strany plakátek / pozvánka Operace Silver B 
 
https://www.mu-klecany.cz/web/cs/obcan/sluzby-ve-meste/klecansky-zpravodaj 
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- Zpravodaj města Kostelec nad Labem č. 12, prosinec 2021, na str. 17: 
plakátek Operace Silver B (cca 1/4 A4) + s informace o cyklu přednášek, změna termínu přednášky 
Anthropoid a info o nových exponátech 
 
https://www.kostelecnadlabem.cz/zpravodaj/ds-1012 
 
 
 
 
 
3.) Hrad Jenštejn 
 
Hrad Jenštejn je po stránce provozu expozic spravován Oblastním muzeem Praha – východ, příspěvkovou 
organizací, na základě smlouvy mezi obcí Jenštejn a OMPv..  
Průvodcovská služba zajišťovala na hradě primárně prodej vstupenek a upomínkových předmětů, 
průvodcovské služby, a též se podílela na pořadatelském zajištění akcí.  
V oblasti technického stavu byla poskytována součinnost majiteli objektu – obci Jenštejn. 
 
Práce s veřejností 
Turistickou sezonu negativně ovlivnily „anti-covidová“ nařízení, která trvala až do konce měsíce května roku 
2021. Z výše uvedených důvodů došlo k finančním ztrátám na tržbách ze vstupného a prodej zboží za měsíc 
duben a květen.   
 
Uskutečněné akce v roce 2021: 

2021 název akce 
12. 6. Muzejní noc na hradě-muzejně noční pochod ze St. Bol. ku hradu 

Jenštejn včetně hudebního představení 
26. 6.  Jenštejn Fest – festival letní zábavy 
27. 6.- 31. 8. Letní hra(d)ní na hradě – vyzkoušejte si klasické hry v neobvyklém 

hradním prostředí či se projděte bosou stopou po nádvoří hradu   
27.6. Svatojánské bylinkové putování-procházka se sběrem bylin s 

příběhy léčitele Jana Mikoláška  (OUTDOOR) 
30.8. Indiánské bubnování-procházka s poutavým povídáním za 

doprovodu indiánského bubnování  (OUTDOOR)  
5. 9.  Loučení s prázdninami – soutěže a hry nejen pro školou povinné   
11.9. + 12. 9. Dny evropského dědictví – v rámci oslav budou vybrané okruhy 

či prohlídky zdarma (OUTDOOR) 
26.9. Podzimní bylinkobranní –sběr podzimních bylin s následným 

uvařením si čajových specialit v náručí přírody (OUTDOOR)  
28. 10. Den Středočeského kraje-oslava významného dne  
31. 10. Zamykání hradu + Halloweenská párty –zvyklosti a tradice, které není 

radno porušovat  
28.11. Adventní světýlka-světýlkový průvod po pěti andělských 

zastaveních (OUTDOOR) 
19. 12. Adventní setkání na hradě – divadlo o narození Ježíška 

s následným adventním sdílením a poslechem adventních 
melodií adventních, vše doprovázené vůní vánočního cukroví 
a adventní atmosférou (OUTDOOR) 

 
 
Neuskutečněné akce v roce 2021 z důvodu „covid“ opatření: 

2021 název akce 
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2.4. Odemykání hradu – symbolické odemykání hradu do sezony roku 
2021  

4. 4. Velikonoce na hradě – tvořivá dílnička a program v duchu Velikonoc   
18. 5. Mezinárodní den muzeí a galerií-akce při příležitosti tohoto dne 

(možno OUTDOOR) 
5.6. Pohádkový les-putování kouzelným údolím plném bytostí 

(OUTDOOR)  
 

Práce se školami a dalšími zájmovými skupinami 
Návštěvy dětských a ostatních zájmových skupin proběhly letos s ohledem na dlouhou dobu distanční výuky 
škol pouze v omezeném množství, a to až v posledním červnovém týdnu před nástupem dětí a mládeže na 
prázdniny. Zvýšený zájem byl především v říjnu o víkendové návštěvy skupin seniorů a o skupinovou hru 
Jenštejnský poklad z řad letních táborů během letních prázdnin. 
 
Spolupráce: 

 Lesní školka snů 
 Obec Jenštejn 
 MAS Střední Polabí, z.s.  

 
Návštěvnost a tržby: 
Celková návštěvnost hradu Jenštejn ke dni 31. 12. 2021 činila 3 977 návštěvníků. Oproti loňskému roku je 
vidět sice malý nárůst návštěvnosti oproti roku 2020, ale u tržeb na vstupném došlo především díky uvedení 
akční hry Jenštejnský poklad k růstu výnosů ze vstupného o cca 40% na částku 108 033 Kč, u tržeb ze 
zboží o cca 80% na částku 45 368 Kč. Negativními vlivy na návštěvnost zůstává celosvětová pandemie 
Covid 19, která způsobila omezení provozu kulturní památky až do konce května.   
 

  
Ostatní: 
Expozice věnovaná přírodnímu léčiteli Janu Mikoláškovi v hradním domku byla doplněna v průběhu roku o 
drobné vybavení. Na majetku muzea byla prováděna průběžná údržba (nátěry laviček, stolů, atp.), a to včetně 
pravidelné údržby travního porostu na venkovních prostorách areálu hradu. 
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26.9.2021 – akce Podzimní bylinkové putování po okolí obce Jenštejn 

 
28.10.2021 – dílničky pro děti v rámci Dne Středočeského kraje 
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17.11.2021 – udělení ocenění Janu Kovandovi za dlouholetou propagační činnost 
 

 
19.12.2021-divadelní vánoční setkání doprovázené hudebním tělesem na hradě Jenštejn 
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4.) Arnoldinovský dům – Oblastní muzeum v Brandýse n.L.-St. Bol. - za rok 2021 doplní V. Benešová 
 
V uplynulém se uskutečnilo několik úspěšných výstav. Do průběhu většiny z nich však bohužel 
zasáhlo dění kolem pandemie COVID 19, které prudce snížilo jejich návštěvnost. V celkovém 
výsledku byl počet návštěvníků Arnoldinovského domu v Brandýse proti předcházejícím rokům 
přibližně poloviční. Je to pochopitelné, protože i počet měsíců, kdy bylo muzeum otevřeno 
veřejnosti, bylo proti roku 2019 poloviční – jen 6 měsíců! Značný ohlas vzbudila výstava Jídlo deseti 
staletí. Byla sice zahájena v roce 2019, ale byla velmi úspěšná, proto jsme ji prodloužili i do jarních 
měsíců roku 2020. Hned dvě muzea – v Berouně a v Říčanech, se přihlásila o možnost jejího 
zapůjčení na rok 2021. 
 
Pečlivě připravená a propracovaná výstava Třicetiletá válka byla otevřena v jediném měsíci a její 
potenciál byl nevyužit. Z tohoto důvodu jsme trvání této výstavy prodloužili až do dubna roku 
2021.Dvě další výstavy – Hasiči v Brandýse nad Labem a Když svatí pochodují – musely být z 
loňského programu zcela vypuštěny a nahrazeny prodloužením výstav předchozích. 
 
V roce 2020 byly v Arnoldinovském domě uskutečněny dvě autorské výstavy fotografií. První z 
nich její autor – Petr Brukner, herec Cimrmanova divadla nazval Ulice, druhá pojmenovaná Můj 
svět, mapovala celoživotní tvorbu kameramana a fotografa Antonína Maříka. 
 
   Akce typu Muzeum na kolečkách, které mívaly v minulosti velmi slušnou návštěvnost, se 
uskutečnily pouze ve dvou měsících, ve kterých to bylo možné, tedy v měsících únoru a 
březnu. 
 
Kromě prací na přípravě výstav v Arnoldinovském domě a Katovně jsme úsilí směřovali k 
propagaci ostatních objektů, které má naše muzeum ve správě, tedy hradu Jenštejn, 
Památníku národního odboje a útlaku v Dolních Břežanech a Památníku Josefa Lady a jeho 
dcery Aleny v Hrusicích.  

 
 
 
 
Kladné ohlasy měla hra rodinného typu, kterou jsme nabízeli návštěvníkům hradu Jenštejn. V 
jejím rámci bylo možné zábavnou formou poznat hrad i jeho okolí. S akcemi podobného typu 
budeme pokračovat i letos, v Dolních Břežanech i v Hrusicích.  

4.) Arnoldinovský dům – Oblastní muzeum v Brandýse n.L.-St. Bol. 

V uplynulém roce se uskutečnilo několik úspěšných výstav. Do průběhu většiny z nich však bohužel zasáhlo dění 
kolem pandemie COVID 19, které prudce snížilo jejich návštěvnost. V celkovém výsledku byl počet návštěvníků 
Arnoldinovského domu v Brandýse proti předcházejícím rokům přibližně poloviční. Je to pochopitelné, protože i po-
čet měsíců, kdy bylo muzeum otevřeno veřejnosti, byl poloviční – jen 6 měsíců! Přesto proběhlo v Arnoldinovském 
domě několik výstav. 

První, téměř bez účasti diváků, ale prezentována na webových stránkách, byla výstava Vůně perníku. Další výsta-
vou, která byla pečlivě připravena a propracována byla výstava Třicetiletá válka. Ač její termín ukončení byl pro-
dloužen, nebyla téměř veřejností navštívena, protože muzea musela být kvůli pandemickým opatřením uzavřena. 
Rovněž výstava obrazů Josefa Olexy měla jen měsíc na to, aby ji mohli spatřit návštěvníci. 
První výstava, která byla regulérně otevřena vernisáží a otevřena široké veřenosti nesla název Bližnímu ke pomoci. 
Byla věnována Sboru dobrovolných hasičů v Brandýse nad Labem, a vzbudila velký ohlas. Jednalo se v podstatě 
o odloženou výstavu z minulého roku, která byla přeložena do roku 2021. Výstava měla připomenout stočtyřicáté 
výročí vzniku dobrovolného hasičského sboru v Brandýse nad Labem. 
Po ní následovala výstava Duše plná koleček s podtitulem Za tajemstvím pohybu mechanických hraček a figur. 
Tato výstava byla cíleně uspořádána pro návštěvníky z řad žáků místních škol a rodin s dětmi. Vystavené exponáty 
totiž obsahovaly i interaktivní prvky, kterých se mohli návštěvníci dotýkat a vyzkoušet si podivný svět ozubených 
koleček a převodů.
Na mladého návštěvníka byla rovněž cílena výstava Dobrodružství z papíru, která vychází z dlouholeté tradice 
českých papírových modelářů. Výstava je koncipována jako dlouhodobá a prezentovaní autoři a sběratelé papíro-
vých modelůi by ji měli časem obměňovat, aby nezevšednila.
Velkou odezvu měla jednodenní výstava hub vytvořená z unikátních herbářů, které jsou v našich sbírkách. Výsta-
va byla spojena s přednáškou amatérského mykologa Patra Macka a praktickým určováním přinesených hub, kte-
ré přinesli návštěvníci.
Jako poslední v Arnoldinovském domě proběhla výstava obrazů Petra Pěnkavy, osobitého malíře s optimistickým 
pohledem na svět.
Od září v Arnoldinovském domě probíhaly i přednášky a prezentace publikací naší institucí vydaných.
Jednalo se především o prezentaci knihy Vycházky za geologií brandýského Polabí autorů Tomáše Kumpana, 
Martina Hůrky a Daniela Hrčky, přednášku o Tajemství hmotových rekonstrukcí hradů od Mgr. Františka Pod-
zimka, Květena brandýského Polabí Daniela Hrčky a přednáška o Pražských měšťanech a středověké Polabí 
Mgr. Martina Hůrky.

Na Mezinárodní den Archeologie byl zorganizován program Dějiny psané kamenem, kde se účastníci mohli se-
známit s tvorbou skalních maleb, kresbou kamenem, prací s pazourkem a výrobou amuletů a šperků. Den byl za-
končen přednáškou o době kamenné na Brandýsku od Mgr. Andrei Němcové. 

V koncertním sále také již tradičně proběhlo představení Dřevěného divadla Jana Hrubce, které je rovněž zamě-
řeno na malého návštěvníka.  

Kromě prací na přípravě výstav v Arnoldinovském domě a Katovně jsme úsilí směřovali k propagaci ostatních ob-
jektů, které má naše muzeum ve správě, tedy hradu Jenštejn, Památníku národního odboje a útlaku v Dolních 
Břežanech a Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích.

5.) Brandýská Katovna v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. 

Návštěvnost Brandýské katovny byla celkem 154 návštěvníků, což odpovídá délce období, po které ji bylo možné 
navštívit – pouhé 3 měsíce.
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O d d ě l e n í   p r o p a g a c e

Činnost našeho muzea v uplynulém roce byla bohužel, stejně jako rok předtím, poznamenána celo-
společenským problémem, tedy existencí pandemie. Na rozdíl od roku 2020 však došlo k letním a 
podzimnímu zvýšení návštěvnosti. Zde je přehled nejdůležitějších akcí a výstav:

Vůně perníku
17. 12. 2020 až 16. 5. 2021       výstava realizována, později přeměněna na webovou

Třicetiletá válka -
 do 21. 3. 2021

Koncept výstavy byl zaměřen zejména na návštěvníky z řad škol-
ní mládeže, přetrvávající restrikce však neumožnily hromadnou ná-
vštěvnost.

Tπiceti
letá

válka
Oblastní muzeum Praha-východ, 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Masarykovo náměstí čp. 97, 
www.muzeumbrandys.cz

od 1. 10. 2020
do 24. 1. 2021
vernisáž výstavy

1. 10.2020 v 17.00

švédský tábor ve Staré Boleslavi 1639-1640

Jó, to 
bylo už dávno. Psal se 

rok 1615 a to mi bylo necelých 
devatenáct let. Lákalo mne cestování a prožít 

nějaká dobrodružství. Cestování s armádou bylo 
opravdu po celé Evropě. Za nás se ale chodilo 
pěšky od vsi ke vsi, od města k městu a občas 

jsme tu a tam svedli nějakou tu bitvu.

Uniformy? Za nás 
nic takového nebylo, kdo v čem 

přišel, v tom i válčil. No a protože jsme byli 
armádou žoldnéřskou, tak jsme se sami dostrojili 

tím, co jsme ukořistili. Občas nám velitelé také něco 
dali, něco nám nakoupili. Ale většinou to byly zbraně a 

všecko potřebné k zabíjení nepřátel. Museli jsme se snažit, 
abychom se dobře oblékli. To se ví, že rozeznat nás 
v bitvě od našich nepřátel nebylo lehké, a tak jsme 
měli na rukávech barevné pruhy látek v národních 

barvách a řvali jsme hesla, abychom se 
v bitvě sami mezi sebou 

nepostříleli.

nic ta
přišel v tom

Měla vaše armáda 
uniformy?

Kdy 
jste vstoupil do 
armády a co vás 
k tomu vedlo?

Interview s generálem

Já? 
No dovolte, pít já vodu? 

Copak jsem kůň nebo mušketýr? Já 
pil především víno a pivo. A to jsem neměl. 

Ve čtyřiačtyřiceti letech jsem na to umřel v Hal-
berstadtu. To bylo desátého května 1641. 

Dneska tomu tuším říkáte pokročilá
 cirhóza jater.

aneb jak by mohl vypadat rozhovor Petra Ence
s generálem Johanem Gustafssonem Bannerem

dních 

Heleďte se, základ 
naší armády byli, jak vy říkáte, ti 

praví Švédi. Měli jsme ale mezi sebou hodně 
Čechů a Moravanů, co jste je vyhnali ze země pro 

víru. Vrátili se s námi do své vlasti nejenom jako důstoj-
níci, ale i obyčejní vojáci. Válka nás stála mnoho životů,

 a tak nám bylo jedno, kdo se k nám dal. Co ho k tomu vedlo, 
nás příliš nezajímalo. Němců bylo v mé armádě opravdu moc. 

Francouzi, Holanďané, Angličani, Skoti, Poláci už také 
nebyli jen na té nepřátelské straně. Slýchával jsem, že 
u důstojníků se stávalo, že měli bratra na té druhé straně. 

Tohle z nás udělala válka. Jeden bratr proti 
druhému....

Když jsme tehdy
v roce 1639 obléhali zbytečně tu vaši 

Prahu, tak jsme si přece museli někde vybu-
dovat zázemí. Blížil se podzim. No a to místo

 na řece Labi s přítokem Jizery se nám moc a moc líbilo:
 den jízdy od Prahy, do velkých měst co by kamenem dohodil,

 úrodný kraj a bohaté vesnice, kterým se zatím válka vyhýbala.
 Les hluboký, plný stromů na vory a k táborovým ohňům, voda 

pro koně i vojenský lid. Prostě ideál. Co prámy, vory a lodě 
uvezly, tahali jsme i od vás po řece k Hamburku, no

 a pak šupky, dupky po lodích k nám. 

nepostříleli.

 a
náKolik bylo ve vaší 

armádě Švédů? Říká se, že 
vás moc nebylo, tedy těch 

pravých!

 
 L

Kolik bylo
armádě Švédů?
vás moc nebyl

pravý

Co jste vlastně 
pohledávali u nás

 v Brandýse a ve Staré 
Boleslavi?

1

4

3

2

5
 

Vojenský
 lid pil vodu. 

Co jste pil vy?

válka

Koncept výstavy byl zaměřen zejména na návštěvníky z řad školní
mládeže, přetrvávající restrikce však neumožnily hromadnou 
návštěvnost.
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 Josef Olexa

25. 3 2021 - 30. 5. 2021   webová výstava

Výstava
Oblastního muzea Praha-východ

Josef OLEXA
malíř Polabí a Tater

webová výstava 
25. 3. 2021 - 30. 5. 2021

https://brandys.muzeumbrandys.cz

Josef Olexa, malíř Polabí a Tater
Životopisná data:

1905
15. 8. se narodil V Brandýse nad Labem

1907– 1912
osm tříd obecné školy v Brandýse nad Labem

1912– 1915
tři třídy měšťanské chlapecké školy v Brandýse nad Labem

1915– 1917
učil se zahradníkem v Obchodním  zahradnictví Prokopa Řechky v Brandýse nad Labem

1917
30. 9. dostal výuční list

1917– 1918
zahradnický příručí v Zámecké zahradě v Brandýse nad Labem, 

později v Obchodním a dekoračním zahradnictví Františka Jermana v Praze

1918– 1920
pracoval jako pomocník v otcově lakýrnické firmě v Brandýse nad Labem

1920– 1924
studium na soukromé škole akademického malíře Ferdinanda Engelmüllera

1923
perokresby, dřevoryty v časopise Naše Polabí

1924– 1928
studium na Akademii výtvarných uměni u profesora Otakara Nejedlého

1925– 1927
stipendijní cesty do Itálie a jižní Francie

1928
se školou profesora Otakara Nejedlého na Korsice

1928
vystaveny dva obrazy na Výstavě soudobé kultury československé v Brně,

a to Motiv z Korsiky (hora St. Simeon) a Zátiší (s pomeranči na balkoně) 

1928
vzniká spolek pracovníků v umění a ve vědě Purkyně, kde byl Olexa jedním ze zakládajících členů

1932
kolektivní výstava spolku Purkyně v Košicích a v Krasoumné jednotě v Praze

1933
29. 4. se žení s Helenu Tenčlovou

1930– 1936
spolupracovníkem nedělní dětské přílohy Slovíčko, které vycházelo v novinách České slovo

1936
vede kroužek brandýských výtvarníků

1940
kolektivní výstava Národ svým výtvarným umělcům v Praze 

a Okres Brandýs nad Labem svým akademickým malířům v Brandýse nad Labem

1946
účast na výstavě Člověk a práce v Praze

1947
čestné uznání v celostátní veřejné anonymní soutěži na návrh stokorunové bankovky

1948– 1954
učitel kreslení na základní odborné škole (dříve živnostenská pokračovací škola, 

kde učil jako externí učitel od roku 1924) a poté na  gymnáziu v Brandýse nad Labemkde učil jako externí učitel od roku 1924) a poté na  gymnáziu v Brandýse nad Labem

1953
postavil chatu v obci Štôla ve Vysokých Tatrách

1959– 1960
vede výtvarný kroužek amatérů při TOS Čelákovice

1960
souborná výstava s tatranskou tematikou, která proběhla v popradském muzeu, 

v Kežmaroku a ve výstavní síni Tatranské galerie ve Starém Smokovci

1961
zakládá výtvarný obor na Lidové škole umění v Popradě

1968
odchází do důchodu a vrací se do Brandýsa nad Labem

1974
po dlouhé nemoci zemřela manželka Helena Olexová, rozená Tenčlová

1975
výstava Tatranská krajina ve výstavním prostoru Tatranské galerie v Horním Smokovci.

Na výstavě bylo představeno 64 prací z let 1973 až 1975

1981
jubilejní výstava k osmdesátinám v Okresním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

1983
8. 4. umírá a je pohřben na hřbitově v Brandýse nad Labem

Bližnímu ku pomoci 
3. 36 - 23. 5. 2021

Výstava mapující činnost brandýského dobrovolnického sboru hasičů umožnila ukázat veřejnosti 
jak historickou, tak i současnou protipožární techniku. Většina exponátů je v majetku tohoto hasič-
ského sboru.

Žák přípravky Ferdinanda Engelmüllera. Absolvent Akade-
mie výtvarných umění v Praze ve speciálce O. Nejedlého. 
Středoškolský pedagog v Brandýse nad Labem.
- Na svých stipendijních cestách po Evropě se zajímal pře-
devším o krajinomalbou. V l. 1927-1933 se zabýval se svý-
mi přáteli V. Plockem, E. Famírou ad. kubizující malbou.
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 Duše plná koleček

7. 10. 2021 - 23. 1. 2021

Dobrodružství z papíru
od 14. 10. 2021

Dlouholetá tradice tvorby a lepení modelů z papíru dala vyrůst tvůrcům,  kteří této zálibě věnova-
ly většinu svého volného času. Čtyři z nich vystavují svoje díla v prostorách našeho muzea Výsta-
vu papírových modelů jsme prozatím otevřeli do termínu 14.10. 2022. Bude-li zájem návštěvníků 
trvat, můžeme ji prodloužit i na delší období.

Dobrodružství
z papíru

  Nemusíte jezdit az do Barcelony, kde je chrám Sagrada 
Familia stále rozestavený. V Brandýse uvidíte tento chrám 
jiz dokoncený! Zveme vás také do nejnovejší, nejmenší a 
nejoriginálnejší ZOO v Cesku! Uvidíte vedle sebe zvírata, 
jaká se v prírode nikdy nepotkají. jaká se v prírode nikdy nepotkají. jaká se v prírode nikdy nepotkají. jaká se v prírode nikdy nepotkají. 

vernisáž výstavy
14. 10. 2021

v 17.00
V Oblastním muzeu

Praha-východ
Masarykovo nám. 97
Brandýs nad Labem

  Nemusíte jezdit az do Barcelony, kde je chrám Sagrada ˇ  Nemusíte jezdit az do Barcelony, kde je chrám Sagrada 
ˇFamilia stále rozestavený. V Brandýse uvidíte tento chrám ˇFamilia stále rozestavený. V Brandýse uvidíte tento chrám 

ˇjiz dokoncený! Zveme vás také do nejnovejší, nejmenší a ˇjiz dokoncený! Zveme vás také do nejnovejší, nejmenší a ˇjiz dokoncený! Zveme vás také do nejnovejší, nejmenší a ˇjiz dokoncený! Zveme vás také do nejnovejší, nejmenší a 
ˇnejoriginálnejší ZOO v Cesku! Uvidíte vedle sebe zvírata, ˇnejoriginálnejší ZOO v Cesku! Uvidíte vedle sebe zvírata, ˇ

jiz dokoncený! Zveme vás také do nejnovejší, nejmenší a 
ˇ

jiz dokoncený! Zveme vás také do nejnovejší, nejmenší a 
ˇnejoriginálnejší ZOO v Cesku! Uvidíte vedle sebe zvírata, ˇnejoriginálnejší ZOO v Cesku! Uvidíte vedle sebe zvírata, 

ˇjaká se v prírode nikdy nepotkají. ˇjaká se v prírode nikdy nepotkají. ˇjaká se v prírode nikdy nepotkají. ˇjaká se v prírode nikdy nepotkají. 

ˇjiz dokoncený! Zveme vás také do nejnovejší, nejmenší a ˇjiz dokoncený! Zveme vás také do nejnovejší, nejmenší a 

výstava potrvá 
do 14. 10. 2022

Staré i novější hodiny, hrací strojky pohyblivé terče a další mechanicky konstruované artefakty, 
které ke svému pohybu více či méně používají ozubená soukolí. Většina exponátů byla zapůjče-
na ze soukromých sbírek.
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Staré i novější hodiny, hrací strojky, pohyblivé terče a další mechanicky konstruované artefakty, 
které ke svému pohybu více či méně používají ozubená soukolí. Většina exponátů byla zapůjčena
ze soukromých sbírek.
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 Houby které jíme

2. 10. 2021

Hřib dubák

Pod duby, buky a habry můžeme najít  Hřiba 
dubového. Poznávacím znakem hřibovitých hub jsou 
„tečky, dírky, molitan“na spodní straně klobouku. Ve 

skutečnosti jsou to stovky srostlých rourek, ze kterých 
vypadávají miniaturní semínka - spóry. Podhoubí 
Hřibu smrkového není vybíravé pouze na smrky, 

napojuje se na kořeny i jiných jehličnatých a 
listnatých stromů.

HOUBY
KTERÉ JÍME

Petr Macek vám poví,  jak poznat, které houby
 do hrnce patπí a které nikoliv.

V sobotu dopoledne
2. 10. 2021

od 9.00

KTERÉ JÍME
V sobotu dopoledne

2. 10. 2021
od 9.00

V sobotu dopoledne

od 9.00od 9.00od 9.00

V Oblastním muzeu
Praha-východ,

Masarykovo nám. 97
Brandýs nad Labem

Petr Pěnkava
19. 11. 2021 - 6. 2. 2022

. .

Petr
Pěnkava
výstava obrazů
vernisáž 18. 11. 2021 v 17.00
(tvorba po roce 2000)

v Oblastním muzeu Praha -východ
Masarykovo nám. čp. 97,

 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

současná tvorba 
od 2. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Vodník se vrací z poutěací z poutěp

Ani neutěšená pandemická situace a z ní vyplývající nutnost dodržování epidemiologických opatření 
nezabránilo dopolednímu setkání milovníků sběru jedlých hub. Velmi zajímovou přednášku bylo
 možné uspořádat díky účasti Petra Macka, který se s návštěvníky muzea o své zkušenosti rád podělil.

Obrázky Petra Pěnkavy jsou vlastně precizněš namalovanými vtipy. Ihned upoutají svým optimistic-
kým náhledem na svět. Nedílnými a důležitými součástmi obrazů jsou i jejich názvy, které ve větši-
ně případů jsou i jejich poněkud nečekanou pointou.

Houby které jíme
2. 10. 2021

Hřib dubák

Pod duby, buky a habry můžeme najít  Hřiba 
dubového. Poznávacím znakem hřibovitých hub jsou 
„tečky, dírky, molitan“na spodní straně klobouku. Ve 

skutečnosti jsou to stovky srostlých rourek, ze kterých 
vypadávají miniaturní semínka - spóry. Podhoubí 
Hřibu smrkového není vybíravé pouze na smrky, 

napojuje se na kořeny i jiných jehličnatých a 
listnatých stromů.

HOUBY
KTERÉ JÍME

Petr Macek vám poví,  jak poznat, které houby
 do hrnce patπí a které nikoliv.

V sobotu dopoledne
2. 10. 2021

od 9.00

KTERÉ JÍME
V sobotu dopoledne

2. 10. 2021
od 9.00

V sobotu dopoledne

od 9.00od 9.00od 9.00

V Oblastním muzeu
Praha-východ,

Masarykovo nám. 97
Brandýs nad Labem

Petr Pěnkava
19. 11. 2021 - 6. 2. 2022

. .

Petr
Pěnkava
výstava obrazů
vernisáž 18. 11. 2021 v 17.00
(tvorba po roce 2000)

v Oblastním muzeu Praha -východ
Masarykovo nám. čp. 97,

 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

současná tvorba 
od 2. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Vodník se vrací z poutěací z poutěp

Ani neutěšená pandemická situace a z ní vyplývající nutnost dodržování epidemiologických opatření 
nezabránilo dopolednímu setkání milovníků sběru jedlých hub. Velmi zajímovou přednášku bylo
 možné uspořádat díky účasti Petra Macka, který se s návštěvníky muzea o své zkušenosti rád podělil.

Obrázky Petra Pěnkavy jsou vlastně precizněš namalovanými vtipy. Ihned upoutají svým optimistic-
kým náhledem na svět. Nedílnými a důležitými součástmi obrazů jsou i jejich názvy, které ve větši-
ně případů jsou i jejich poněkud nečekanou pointou.
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Obrázky Petra Pěnkavy jsou vlastně precizně malovanými vtipy. Každého ihned upoutají svým optimi-
stickým náhledem na svět. Nedílnými a důležitými součástmi obrazů bývají i jejich názvy, které ve většině 
případů tvoří jejich poněkud nečekanou pointu.
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 Operace Percentage

2. 10. 2021
Operace Percentage

Ze studií na Masarykov  universit  se dochovala jeho 
legitimace se seznamem p ednášek. Byla podepsána
p ednostou Anatomického ústavu LF MU MUDr. 
Karlem Horou. Ten byl zapojen do odbojové skupiny 
vysokoškolských pedagog , 4. 10. 1941 zat en 
a 7. 5. 1942 v KT Mauthausen popraven.

František Pavelka se narodil 29. 11. 1920 v B eclavi 
Antonínu a Julii Pavelkovým. Prošel p ti t ídami 
obecné školy, osmi t ídami reformního gymnázia 
a do zav ení vysokých škol sta il navšt vovat první 
semestr  lozo  cké fakulty Masarykovy university 
v Brn .
Po uzav ení vysokých škol za al Pavelka pracovat
u stavebního telegrafního ú adu v Brn . Pom ry 
v okupované vlasti pro n j byly ím dál tím nesnesi-
teln jší. Proto se spolu se sedmi spolužáky rozhodl
odejít z okupované vlasti do zahrani í. 

Pavelka se p es Slovensko, Ma arsko, Jugoslávii a Turecko dostal 
do Francie, kde byl zapsán do eskoslovenské jednotky a za azen 
k 1. p šímu pluku. S jednotkou se pak zú astnil obranných boj  na 
ece Marn .

Operace PERCENTAGE byla odrazem neúsp šné operace BENJAMIN provedené v dubnu roku 1941. P i 
ní byl vysazen rotný Otmar Riedl. Chybným vysazením v jižním Tyrolsku se dostal do protektorátu až po 
dvou m sících, a proto se mu nepoda ilo navázat kontakt s domácím odbojem. 
O pr b hu celé akce se II. Zpravodajský odbor Zvláštní skupina D dozv d la až v kv tnu 1945, kdy se 
Otmar Riedl p ihlásil na Ministerstvo národní obrany (zkratka MNO), aby podal hlášení o své innosti b -
hem okupace.

Otmar Riedl první parašutista, který m l do protektorátu dopravit
poselství od prezidenta Edvarda Beneše, ministra národní obrany 
generála Sergeje Ingra a plukovníka Františka Moravce a vzkaz 
pro p edstavitele civilního domácího odboje. Ten po potvrzení 
vysazení parašutisty do Londýna hlásil: „Ježto na celém území 
protektorátu nebyl v den seskoku vyhlášen poplach, pochybuje-
me o správnosti prostoru udaného navigátorem.“

Na ja e roku 1941 se situace pro domácí odboj ješt  více zkomplikovala.
Okupací Jugoslávie bylo znemožn no p edávání zpráv p es Balkán. 
Jediným možným spojením se zahrani ním úst edím se stalo radiové spojení 
udržované díky radiostanici SPARTA I, která od srpna 1941do za átku íjna
vysílala tak ka denn . Nedostatek náhradních díl , amatérská výroba stanic 
a zásahy bezpe nostních složek, které vedly ke ztrát  radist  i radiostanic, 
d laly z radiového spojení v c velmi nejistou. áste né odstran ní t chto 
nedostatk  m l p inést výsadek PERCENTAGE reprezentovaný svobodníkem
aspirantem Františkem Pavelkou.

Kvítko
2. 9. 2021

KVÍTKO Z ERTOVY ZAHRÁDKY bylo od roku 1925 ned lní humoristickou p ílohou významného deníku ESKÉ SLOVO – vycházelo už od roku 
1907.
Díky p itažlivému obsahu a zpracování se Ve erní eské slovo stalo již ve 20. letech nejrozší en jším deníkem v eskoslovensku a vycházelo 
v ad  regionálních mutací. Ve 30. letech nem l tento ve erník co do velikosti konkurenci v celé st ední Evrop . Jeho náklad dosahoval i více 
než 500 000 výtisk  denn . P íloha obsahovala kreslené vtipy a humorné povídky.
V roce 1925 se stal redaktorem ned lní p ílohy eského slova Kvítko z ertovy zahrádky Josef Lada a v redakci z stal pracovat až do roku 
1940. Krom  obrázk  Josefa Lady se v n m objevovaly i kresby jiných autor  a humoristické povídky a p íb hy.
Na této výstav  bychom Vás rádi seznámili s n kterými z nich, protože i oni si ur it  pozornost zaslouží. Dnes Vám p edstavujeme první t i 
ilustrátory:

Studovala na um leckopr myslové škole v Praze u prof. Schussera a Schikanedra. Každé léto cestovala na 
Slovensko, výtvarn  studovala kraj i lid, ob as pobývala i v Modré na Slovensku, kde se v novala um lecké 
výrob  keramiky. Její malby olejem i akvarelem p sobí svou jednoduchostí a istotou. Ilustrovala p evážn  
d tské knihy - nap . Brou ci, Babi ka, Erbenovy pohádky. Výtvarn  zpracovala Zlín a práci d lník  v Ba ov  
továrn . Ve své tvorb  zachytila rázovitost kraje mezi Zlínem, B eznicí a Kudlovem. Z díla je znám soubor 
Život na Zlínsku (lidové pranostiky v jednotlivých m sících), Hojá, krava i, hojá (žertovná íkadla), Malí za-
hradníci aj. a též ilustrace v Kvítku.
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Narodila se 21. 12. 1889 v B eznici u Zlína a zem ela 18. 2. 1974 v Praze.
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Byl malí em, ilustrátorem a keramikem. Studoval na soukromé škole K. Reisnera, na keramické škole v Be-
chyni a na akademii výtvarného um ní v Praze u prof. Thieleho, Pirnera a Krattnera. Podnikl studijní cesty 
po Francii a Korsice. Ve své tvorb  se zam il na sociální karikaturu, novinové kresby, melancholické krajino-
malby. Kreslil obrázky pro noviny, mimo jiné pro Kvítko. Maloval zátiší i  gurální kompozice, vytvá el scény
a kostýmy pro loutková divadla. V roce 1949 byla uspo ádána jeho výstava v síni Mánes.

�����������������
Narodil se 18. zá í 1893 v Praze a zem el 29. b ezna 1942 v koncentra ním tábo e Mauthausen.

Pro areál parku Památníku národního útlaku a odboje byl zpracován cyklus šesti panelů s tématikou 
Operace Percentage. Výstava je umístěna na stojanech v pleneru, je možé ji zapůjčovat.

V zahradě Památníku Josefa a Aleny Ladových jsme pomocí velkoplošných panelů představili 
některé z ilustrátorů, kteří se, stejně jako Josef Lada, autorsky podíleli na nedělní příloze Českého 
slova s názvem Kvítko z čertovy zahrádky. 

Operace Percentage
2. 10. 2021
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Pro areál parku Památníků národního útlaku a odboje byl zpracován cyklus šesti panelů. Jsou věnovány
jedné akci z období druhé světové války – Operaci Percentage. Výstava je umístěna na stojanech 
v parku, je možné ji zapůjčovat.
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V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 28.2.2022 
 
 
 
 

Kromě prací na přípravě výstav v Arnoldinovském domě a Katovně jsme úsilí směřovali k propagaci ostat-
ních objektů, které má naše muzeum ve správě, tedy hradu Jenštejn, Památníku národního odboje a útlaku 
v Dolních Břežanech a Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích.43

Kromě prací na přípravě výstav v Arnoldinovském domě a Katovně jsme úsilí směřovali k propagaci ostat-
ních objektů, které má naše muzeum ve správě, tedy hradu Jenštejn, Památníku národního odboje a útlaku 
v Dolních Břežanech a Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích.


