Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska na rok 2017
I, Prezentace:
A, Muzeum Mladoboleslavska – pracoviště v Mladé Boleslavi:
Stálé expozice:
Paměť města: stálá expozice přibližující dějiny Mladé Boleslavi v období od 17. do počátku
20. století bude zpřístupněna po celý rok. Bude v ní prováděna pouze drobná údržba,
neplánují se žádné zásadní a větší změny.
Venkov v proměnách času: expozice je věnována životu na mladoboleslavském venkově a
v menších městech v 19. a v první polovině 20. století. Kromě drobné údržby se ani v této
expozici nepočítá s většími zásahy.
Muzejní herna Muzeion: herna je kvalitně vybavena a umožňuje přizpůsobit její interiér
potřebám jednotlivých programů či výstav. V roce 2017 se nepřipravuje žádná zásadnější
úprava.

Dlouhodobé výstavy:
Rodinná dílna Jelínků: výstava prezentující dřevěné plastiky ze známé sochařské a řezbářské
dílny z Kosmonos bude probíhat po celý rok beze změny.

Krátkodobé výstavy:
Výstavní sál v přízemí Josefínského křídla hradu:
Svět kostiček (do 5.2.2017): do uvedeného termínu pokračuje v prosinci 2016 zahájená
výstava stavebnice LEGO. Prezentované sestavy jsou zaměřeny na scény a postavy
z oblíbených filmů posledních let. Součástí výstavy je dílnička pro děti a prodej některých
modulů stavebnice.
Lucemburské opraski (28.2.2017 – 28.5.2017): výstava zapůjčená z Muzea města Brna
představí historické události vrcholného středověku v českých zemích nepříliš vážně
prostřednictvím originálního komiksu autora Jaze. Kresby budou doplněny originálními
předměty - doklady života v daném období ze sbírek Muzea města Brna a Muzea
Mladoboleslavska.
Jizera (10.6. – 10.9.2017): výstava bude věnována řece Jizeře z hlediska dějinného vývoje i
současnosti, ale také okolní přírodě a vlivu Jizery na její podobu, archeologickým nálezům,

průmyslové a zemědělské výrobě, vodní dopravě, rekreaci a dalším fenoménům souvisejícím
s existencí významného vodního toku v našem regionu. K výstavě bude vydán malý katalog.
Kamil Lhoták (16.9.2016 – 26.11.2016): výstava obrazů vynikajícího českého umělce bude
součástí akce Lhotákův boleslavský podzim, na které se bude podílet několik místních
kulturních institucí (Kultura města Mladá Boleslav, Knihovna města Mladá Boleslav, Městské
divadlo, patrně také Škoda Muzeum). Na výstavu zapůjčí vrcholná autorova díla přední české
galerie a řada soukromých sběratelů. K výstavě bude vydán katalog.
Vánoční výstava (2.12.2017 – únor 2018): prezentace betlémů z vlastních sbírek a zápůjček
z jiných muzeí doplněná vánočními dekoracemi

Galerie na arkádě:
Listopady (do 5.2.2017): pokračování výstavy zahájené v listopadu 2016 a zaměřené na
průběh, význam a tradice listopadových událostí z let 1939 a 1989. Interaktivní výstava
s mnoha obrazovými a zvukovými záznamy byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin
Univerzity Karlovy v Praze.
Obrázky z Mladé Boleslavi – Staré město (11.2.2017 – 23.4.2017): první část fotografické
procházky Mladou Boleslaví přibližující její podobu ve 2. polovině 19. a na počátku 20.
století.
Práce žáků ZUŠ (29.4.2017 – 25.6.2017): výstava prací žáků výtvarného oboru Základní
umělecké školy v Mladé Boleslavi.
Obrázky z Mladé Boleslavi – Nové město (27.6.2017 – 10.9.2017): druhá část fotografické
výstavy.
Kamil Lhoták (16.9.2017 – 26.11.2017): v rámci akce Lhotákův boleslavský podzim budou
vystaveny kresby a grafické listy zapůjčené předními českými galeriemi a soukromými
sběrateli.
Obrázky z Mladé Boleslavi – Podolec (28.11.2017 – únor 2018): třetí část fotografické
výstavy bude věnována předměstské čtvrti Mladé Boleslavi.

Muzejní herna Muzeion:
Listopady (do 5.2.2017): v herně je umístěna druhá část výstavy zahájené v listopadu 2016 a
věnované listopadovým událostem let 1939 a 1989.
Hysterické scénki lucemburské (březen 2017): interakce a program pro školy k výstavě
Lucemburské opraski.

Letem světem s muzeem (červenec – září 2017): interaktivní výstava a hry z různých koutů
světa.
Na slovíčko, pane malíři (říjen – listopad 2017): výstava a vzdělávací program o Kamilu
Lhotákovi.

Stálé programy:
Malý muzejník: dvouhodinový vzdělávací program, v jehož rámci žáci ve skupinách aktivně
zkoumají, k čemu muzeum slouží, jak funguje, kde, co a jak v muzeu hledat, co je to exponát
a jak lze využít multimédia v muzeu.
Muzejní přijímačky: dvouhodinový vzdělávací program, během něhož si studenti prakticky
vyzkoušejí nejrůznější muzejní profese a aktivně zjišťují možnosti využití muzeí a jejich
exponátů v současné společnosti.
Oba stálé programy vycházejí z Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a
jsou určeny žákům 2. stupně základních školy a studentům gymnázií.

Další akce:
Muzejní noc (19.5.2017): volný vstup do výstavních prostor. Program noci bude upřesněn.
Den Středočeského kraje (28.10.2017): volný vstup do výstavních prostor muzea.
Putování k Betlému (16.12.2017): průvod v čele se třemi mudrci z Východu
z Českobratrského náměstí na hradní nádvoří. V hradním sklepení možnost poklonit se svaté
rodině. Mladoboleslavští skauti opět přivezou Betlémské světlo. Program zpestří hudební
vystoupení, nebudou chybět vánoční pochutiny. Volný vstup do výstavních prostor muzea.

Programy pro školy:
Boleslavské –ismy (duben-květen 2017): vycházky po městě pro střední školy a druhý stupeň
základních škol.
Cesta staletími (květen-červen 2017): vycházky po městě pro 4. a 5. třídy základních škol.
České země s Keltem Bainem (srpen 2017): letní příměstský tábor s bohatým naučným i
zábavným programem.

B, Muzeum Mladoboleslavska – Letecké muzeum Metoděje Vlacha:
Stálé expozice:
Historie letectví: expozice věnovaná dějinám letectví od 1. světové války do konce 20. století
obsahuje řadu cenných obrazových i písemných materiálů a především unikátních předmětů
ze soukromé sbírky. Na konci roku 2016 byla dokončena její závěrečná část, v roce 2017 se
proto plánují pouze drobné úpravy a doplňky. Jedním z nich bude instalace velkého modelu
hvězdicového motoru, který je pohyblivý a umožní návštěvníkům ručně jej rozpohybovat a
sledovat pohyb pístů a ojnice. Model podle podkladů z leteckého muzea v USA zhotovila
Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi.
Zajímavostí pro návštěvníky bude také instalace velkých věžních hodin s mechanickým
pohonem a kyvadlem, s možností prohlédnout si zblízka hodinový stroj. Ručně natahované
hodiny vydrží v chodu 26 hodin.
Historická letadla: expozice je sestavena ze zapůjčených originálů a především a
z novodobých, avšak historicky věrných replik letadel z období od počátků letectví až do 50.
let 20. století. Je doplněna řadou dalších exponátů, především součástek letadel, leteckých
motorů, modelů, ale také audiovizuální technikou s promítáním leteckých filmů, fotografií i
textů. V roce 2017 se připravuje instalace dalších letounů, a sice akrobatického speciálu Z 50
M, který byl dlouhodobě zapůjčen Aeroklubem ČR jako neletový, a plně funkčního speciálu
Z 50 L, který létal v akrobatické skupině The Flying Bulls. Dokončována je replika
francouzského letounu Caudron G3 z roku 1913, která bude velkou raritou při leteckých
dnech a místních leteckých ukázkách.

Výstavy:
Kamil Lhoták (16.9.2017 – 26.11.2017): výstava, která bude součástí akce Lhotákův
boleslavský podzim, představí autorovy kresby a grafické listy s tématikou dopravní
techniky, především historických letadel a dalších létajících strojů. Výstava bude zahájena
vernisáží, jejíž součástí bude křest monografie Libora Šteffka zaměřené na malířskou tvorbu
Kamila Lhotáka (v případě, že autor zabezpečí dostatek finančních prostředků na vydání
knihy).

Další akce:
Modelářské víkendy pro mladé modeláře (leden – únor, říjen – prosinec 2017)
Létáme pro vás (květen, červenec, září 2017)

Muzejní noc (19.5.2017): letecké ukázky, volný vstup do muzea, hudební vystoupení

C, Muzeum Mladoboleslavska – Muzeum Benátky nad Jizerou:
Stálé expozice (otevřeny 1.4.2017 – 29.10.2017):
Osobnosti Benátecka: v expozici věnované významným osobnostem regionu se v roce 2017
neplánují kromě drobných oprav žádné výraznější změny.
Přírodní prostředí Benátecka: expozice bude doplněna o exponát z oblasti fauny zdejšího
regionu.
Pravěká a středověká astronomie: v této expozici se pročítá s drobnou údržbou a opravami,
nechystají se žádné rozsáhlejší zásahy.
Páni z Dražic: celoročně probíhají opravy především interaktivních prvků v expozici.
Podstatná změna není v plánu.
Tycho Brahe a Benátky: expozice věnovaná slavnému dánskému astronomovi a zejména
jeho pobytu na benáteckém zámku prochází kvůli provozně náročným interaktivním prvkům
pravidelnou údržbou. Větší zásahy do její podoby se nepřipravují.
Jan z Werthu – generál třicetileté války: expozice zabývající se osobností významného
vojevůdce 17. století a majitele panství Nové Benátky v letech 1647-1652 vyžaduje rovněž
pečivou údržbu. V současné podobě plně vyhovuje, proto se nepočítá s její změnou.
Pamětní síň rodiny Bendů: expozice je po obsahové, ale především po technické stránce již
zastaralá a vyžaduje reinstalaci. V roce 2017 budou zahájeny přípravy k této zásadní změně –
vyhledání autora libreta, popř. podepsání smlouvy a zahájení prací na libretu; dle finančních
možností postupná výměna vitrín a dalších výstavnických prvků; jednání se Středočeským
krajem a Městem Benátky nad Jizerou o dalším postupu v této záležitosti
Pamětní síň Bedřicha Smetany: pro tuto expozici platí totéž jako v předchozím případě
včetně přípravy na reinstalaci.

Dlouhodobé výstavy:
Merkur: ve výstavě zaměřené na historii i současnost slavné české stavebnice a na jejího
konstruktéra Jaroslava Vancla, rodáka z Benátek nad Jizerou, budou provedeny drobné
zásahy směřující k její větší atraktivitě.
Dějiny zámku a panství Nové Benátky: výstava bude zpřístupněna bez zásadních změn.

Krátkodobé výstavy:
Velikonoční výstava (4.4.2017 – 23.4.2017): velikonoční tradice v dílech benáteckých
seniorek
František Klener – obrazy (3.4.2017 – 31.5.2017): práce současného pražského výtvarníka
Marcela Poláková – malby na hedvábí (1.5.2017 – 28.5.2017): výběr z díla benátecké
umělkyně
Hračky našeho dětství (6.6.2017 – 3.9.2017): pamětnická výstava o hračkách a hrách, které
provázely dětství dnešní střední a starší generace.
Kamil Lhoták (16.9.2017 – 26.11.2017): výstava obrazů, kreseb a grafických listů
významného českého výtvarníka bude součástí akce Lhotákův boleslavský podzim.
Vánoční výstava (26.11.2017 – 22.12.2017): prodejní výstava keramiky Jany Rejzlové

Další akce:
Koncerty Kruhu přátel umění v Benátkách nad Jizerou a Základní umělecké školy J. A.
Bendy v Benátkách nad Jizerou (únor- prosinec 2017)
Zámecké slavnosti (26.8.2017)

D, Muzeum Mladoboleslavska – Muzeum Podbezdězí:
Dlouhodobé výstavy (otevřeny duben 2017 – 29.10.2017):
První světová válka: výstava zabývající se životem v bělském regionu v letech 1914 – 1918
bude doplněna výstavkou Válečné dětství.
Uvolněná šedesátá: výstava věnovaná módě a životnímu stylu 60. let 20. století bude
rozšířena o část zaměřenou na rok 1968.

Krátkodobé výstavy:
Výstavní sály muzea:

Tereza Kašparová – fotografie (květen – červen 2017): výstava fotografických prací současné
bělské autorky
Vějíře (květen 2017 – 29.10.2017): výstava historických vějířů zapůjčených ze
Západočeského muzea v Plzni bude doplněna dalšími exponáty z oblasti společenského
života a zábavy.
90 let házené v Bělé pod Bezdězem (červen 2017 – červenec 2017): výstava zaměřená na
historii nejúspěšnějšího bělského sportu.
David Bongo - fotografie (září 2017): fotografie mladého umělceKaple sv. Josefa:
Není tu náboženská poušť (duben 2017 – 29.10.2017): pokračování výstavy o významných
náboženských osobnostech regionu zahájené v roce 2016.

Augustiniánský klášter:
Augustiniáni v Podbezdězí (1.7.2017 – 26.8.2017): výstava o historii kláštera, jejímž
základem budou archeologické nálezy z klášterního areálu.

Informační centrum Bezděz:
Pověstné báchorky z Podbezdězí
Četnické příběhy
Mariánská úcta v Podbezdězí

Další akce:
Přednášky (leden 2017– prosinec 2017)
Fotokoutek (leden 2017 – prosinec 2017)
Kavárna (leden 2017 – prosinec 2017)
Koncerty

E, Barokní fara v Dolní Krupé:
Stálá expozice:
v závislosti na přidělených finančních prostředcích a tím i možnosti vybudovat v objektu,
popř. v areálu zahrady, sociální zařízení bude fara v průběhu roku 2017 zpřístupněna
veřejnosti. V jejím interiéru vznikne stálá expozice věnovaná životu na venkovské faře a
lidové religiozitě, v níž budou využity sbírky Muzea Mladoboleslavska. Jedna z místností
v přízemí budovy bude přeměněna na kulturní a informační středisko obce Dolní Krupá.

II, Publikační činnost:
Boleslavica ´17: další, již desáté vydání sborníku připravovaného ve spolupráci Muzea
Mladoboleslavska a Státního oblastního archivu v Praze-Státního okresního archivu Mladá
Boleslav.
Barbora Hoblová: v roce 2016 se nepodařilo zajistit potřebné finanční prostředky na vydání
textově a obrazově již připravené knihy, jejíž autorkou je významná etnoložka PhDr. Hana
Müllerová. V roce 2017 bude obnovena snaha vydání knihy realizovat.
Kamil Lhoták: katalog k výstavám uskutečněným v prostorách mladoboleslavského hradu a
Muzea Benátky nad Jizerou. Rozsah a podoba katalogu bude záviset na výši finančních
prostředků, které se podaří pro tento účel zajistit.
Muzejní boulevard: muzejní občasník vydávaný Muzeem Podbezdězí přináší aktuality
z muzea a historické i současné zajímavosti z regionu.
Odborní pracovníci muzea budou nadále přispívat do regionálních i celostátních časopisů.
Měsíčně budou jejich články publikovány zejména v časopisech „Boleslavan“ a „Zpravodaj
Benátek nad Jizerou“. Příloha Boleslavského deníku „MBéčko“ mění od ledna 2017 svou
koncepci a nebude již články zaměřené na historii a kulturu publikovat. Do všech
významných periodik jsou pravidelně zasílány informace o akcích muzea.
Pravidelné nebo příležitostné rozhovory budou poskytovány regionálním i celostátním
médiím, zejména Českému rozhlasu, Signál Radiu, České televizi a Boleslavské televizi.
V roce 2017 se pracovníci muzea budou věnovat vylepšení internetových stránek
jednotlivých pracovišť s cílem optimalizovat jejich grafickou formu i obsah. Informace o
činnosti a akcích muzea budou opět poskytovány důležitým místním i celostátním webovým
prezentacím.
Odborní pracovníci muzea budou pořádat přednášky a besedy pro školy a další organizace.

III, Stavební a další úpravy:
A, Muzeum Mladoboleslavska – pracoviště v Mladé Boleslavi:
Kromě běžné údržby a drobných oprav nejsou na pracovišti v Mladé Boleslavi plánovány
žádné významnější aktivity.

B, Muzeum Mladoboleslavska - Letecké muzeum Metoděje Vlacha:
V roce 2017 bude pokračovat úsilí o vyřešení problému zatékání do vyhlídkové věže,
konkrétně o změnu opláštění věže. Úspěšnost tohoto úsilí bude záviset na přístupu nového
vedení Středočeského kraje k této záležitosti, která vyžaduje nejprve právní rozbor a návrh
dalšího postupu a poté i poskytnutí dostatečných finančních prostředků na případné
stavební práce.

C, Muzeum Mladoboleslavska – Muzeum Benátky nad Jizerou:
Žádné větší stavební úpravy nejsou plánovány.
Pro výstavní sál a zámeckou chodbu budou pořízeny nové výstavnické prvky, zejména vitríny,
neboť ty stávající již naprosto nevyhovují současným potřebám. Na rozsahu získaných
finančních prostředků bude záviset jejich počet a podoba.

D, Muzeum Mladoboleslavska – Muzeum Podbezdězí:
Neplánují se stavební aktivity.
Výstavnické prvky budou opět postupně vylepšovány a doplňovány dle požadavků a
finančních možností.

E, Barokní fara v Dolní Krupé:
Po schválení projektové dokumentace na stavbu sociálního zařízení v areálu zahrady bude
zahájeno výběrové řízení na zhotovitele a bude vybrána nejvýhodnější nabídka. Realizace
stavby však v roce 2017 není pravděpodobná.
Po vyhotovení projektové dokumentace na sociální zařízení umístěné v přístavku k farní
budově bude zvolen stejný postup jako v prvním případě. Zde jsou však finanční prostředky
již z velké části zajištěny a realizace stavby tedy v roce 2017 bezpochyby proběhne.

Bude pokračovat oprava stropů v I. NP farní budovy dle pokynů orgánů památkové péče.
V případě, že by byly k dispozici dostatečné finanční prostředky, bude zahájena také oprava
maleb a stropů v části II. NP, v místnosti, kde se nepočítá s restaurováním původní malby.
Po výběru nového zhotovitele bude pokračovat oprava ohradní zdi v dalších polích.
V ideálním případě bude v průběhu roku 2017 dokončena.
Na základě uzavřené smlouvy bude vyhotovena projektová dokumentace na opravu dalších
prvků v interiéru budovy (okna, podlahy atd.), popř. na rekonstrukci zchátralého
hospodářského objektu u farní budovy. Po vydání stanoviska orgánů památkové péče a
případně i stavebního povolení bude potřeba opět vybrat zhotovitele. Muzeum se pokusí
získat pro tento účel finanční prostředky z havarijního fondu Ministerstva kultury ČR.

IV, Sbírky:
Evidence sbírek:
Po celý rok bude probíhat chronologická evidence sbírek (zápis nových přírůstků do
přírůstkové knihy) a systematická evidence sbírek (vyplňování evidenčních karet
v počítačovém systému Bach). Evidenci vedou všichni kurátoři sbírek a správci depozitářů pro
svěřené podsbírky.
Dle obecně platných předpisů, vnitřních směrnic a příkazu ředitele bude provedena
inventarizace části sbírek na pracovištích v Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou a Bělé
pod Bezdězem.

Péče o sbírky:
Vzhledem k nedostatku vlastních finančních prostředků a obtížnému přístupu ke grantům
z programu ISO Ministerstva kultury ČR není na rok 2017 plánován žádný větší
restaurátorský zásah ve sbírkovém fondu muzea. Pokračovat bude konzervování předmětů
z podsbírky militarií a vyčištěny, popř. konzervovány, budou také předměty určené pro
vystavování.
Vedení muzea bude pokračovat ve snaze získat nový objekt a potřebné finanční prostředky
na vybudování depozitářů pro zemědělské stroje a náčiní a také pro měšťanský i lidový
nábytek.

VI, Vědecko-výzkumná činnost:
Pokračovat bude realizace již zahájených programů:
Místopis Mladé Boleslavi
Osobnosti Mladoboleslavska
Archiv Jednoty bratrské
Živnosti v Mladé Boleslavi
Drobné sakrální památky na Mladoboleslavsku
Lidová architektura na Bělsku
První světová válka na Bělsku

Archeologické oddělení:
Pokračují úkoly z minulého roku:
-dokončení nálezových zpráv a odborných článků za uplynulé období
-revize stavu nemovitých kulturních památek
-realizace exkurzí a přednášek mimo prostory muzea
-práce na průvodci po Naučné stezce Chlum
-záchranné výzkumy při občanské výstavbě
-terénní prospekce
-práce se sbírkovými předměty
-spolupráce se zájemci o archeologii z řad veřejnosti
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