Výroční zpráva Muzea Mladoboleslavska za rok 2016
I, Prezentace muzea:
A, Muzeum Mladoboleslavska – pracoviště v Mladé Boleslavi:
Stálé expozice:
Paměť města: stálá expozice k dějinám Mladé Boleslavi v období od 17. do počátku 20.
století prošla na počátku roku zásadním úklidem včetně vnitřních prostor jednotlivých vitrín
a rovněž kontrolou a údržbou, popř. drobnými opravami technických prvků. Expozice byla
zpřístupněna od 23. února 2016. Žádné další změny nebyly v průběhu roku realizovány.
Venkov v proměnách času: také expozice zaměřená na život na venkově a v malých městech
v průběhu 19. a v první polovině 20. století prošla v lednu a v únoru zásadním úklidem a byla
pro návštěvníky znovu otevřena 23. února 2016. Ani v této expozici nebyly provedeny žádné
větší změny.
Muzejní herna „Muzeion“: rovněž v muzejní herně proběhly na počátku roku 2016 rozsáhlé
úklidové a také drobné údržbářské práce. Základní vybavení herny se v průběhu roku
nezměnilo, bylo však různě doplňováno a obměňováno v rámci jednotlivých doprovodných
programů a výstav.

Dlouhodobé výstavy:
Rodinná dílna Jelínků: výstava dřevěných plastik z významné barokní sochařské a řezbářské
dílny z Kosmonos, která zde působila od konce 17. do konce 18. století, byla zpřístupněna
v listopadu 2015. V roce 2016 proto nebylo potřeba přikročit k zásadnějším změnám či
doplněním. Z výstavy však byl do Muzea Bakovska vrácen zapůjčený krucifix.

Krátkodobé výstavy:
Výstavní sál v přízemí Josefínského křídla hradu:
Historie skautingu v Mladé Boleslavi (24.2.2016 – 24.4.2016): výstava připomněla výročí
založení oddílu vodních skautů v Mladé Boleslavi na pozadí celkového vývoje skautingu ve
městě. Byla realizována ve spolupráci s jednotlivými skautskými oddíly. Výstava byla
zahájena vernisáží za účasti významných představitelů skautského hnutí i dalších vzácných
hostů.

Historické motocykly (30.4.2016 – 12.6.2016): výstava motocyklů českých značek zejména
z 50. – 70. let 20. století byla sestavena ze zápůjček z Národního technického muzea v Praze
a od několika soukromých sběratelů.
Čína (16.6.2016 – 2.10.2016): na výstavě byly představeny originály uměleckých a uměleckořemeslných čínských artefaktů z posledních tří století z orientální sbírky Národní galerie
v Praze a z fondů Severočeského muzea v Liberci.
Listopady (10.2016 – 5.2.2017): výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin
Univerzity Karlovy v Praze za pomoci Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře, České
televize a dalších subjektů. Jejím úkolem bylo připomenout průběh, význam a tradice
listopadových událostí v roce 1939 a 1989 zejména prostřednictvím příběhů konkrétních
zúčastněných osob a nápaditou výstavnickou formou s použitím interaktivních prvků –
zvukových a obrazových záznamů, sešitů se zaznamenanými příběhy atd. – je přiblížit
především mladým lidem. Původně byla výstava instalována ve výstavním sále v přízemí,
odkud se po 27. listopadu přestěhovala do muzejní herny. Její druhá část byla po celou dobu
trvání výstavy přístupná v Galerii na arkádě a v Hudebním salónku.
Svět kostiček (2.12.2016 – 5.2.2017): základem výstavy byly sestavy vytvořené z prvků a
modulů proslulé stavebnice LEGO připomínající především scény, technické vynálezy a
postavy z filmů natočených v posledních letech. Součástí výstavy byla také tvůrčí dílnička pro
děti a prodejna, kde si návštěvníci mohli zakoupit některé v současnosti vyráběné moduly.
Původně plánovaná výstava Retro nebyla z technických a finančních důvodů realizována a
byla nahrazena výstavou Listopady.

Galerie na arkádě a Hudební salónek:
Příběh bourání I. Náměstí Republiky a Jičínská ulice (23.2.2016 – 1.5.2016): výstava
fotografií ze sbírek Muzea Mladoboleslavska prezentovala zásadní změny, kterými prošly
uvedené mladoboleslavské komunikace a jejich okolí v průběhu 60. a 70. let 20. století.
Úhel pohledu (7.5.2016 – 3.7.2016): na výstavě byly představeny nové práce absolventů a
žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Mladé Boleslavi. Vernisáž výstavy spojená
s vystoupením žáků hudebního oboru ZUŠ proběhla na nádvoří hradu.
Příběh bourání II. Náměstí Míru (5.7.2016 – 4.9.2016): druhá část výstavy historických
fotografií seznámila návštěvníky s průběhem přestavby centrálního prostoru Nového města
v období od konce 60. do konce 70. let 20. století.
Radouč známá i neznámá (6.9.2016 – 2.10.2016): výstava přiblížila návštěvníkům dávnou i
nedávnou historii, současnost i perspektivy chráněné přírodní lokality na okraji Mladé

Boleslavi s důrazem na zdejší vzácné druhy fauny i flóry. Výstava byla zahájena vernisáží
s krátkým proslovem autora výstavy RNDr. Antonína Kůrky

Muzejní herna „Muzeion“:
Boleslavské cukrárny (do května 2016): obrazové a písemné dokumenty a předměty
z historie mladoboleslavských soukromých cukráren
Hedvábná stezka a další deskové, karetní a jiné hry (září 2016): interaktivní výstava
tradičních her především z oblasti Dálného Východu
S batohem po Číně (říjen – listopad 2016): výstava fotografií z putování po současné Číně

Další akce:
Muzejní noc (20.5.2016): tradiční akce byla tentokrát plně zaměřena na klasickou muzejní
činnost, a proto byla nazvána Noc kurátorů. Program z tohoto důvodu sestával především
z komponovaných pásem jednotlivých kurátorů sbírek v muzejní herně. Zde proběhla
prezentace iluminovaných kancionálů ze sbírek Muzea Mladoboleslavska stejně jako
prezentace katovského meče z Dobrovice a dalších historických zbraní. Byly zde rovněž
promítány nejstarší dochované fotografie Mladé Boleslavi. Nechyběla ani komentovaná
prohlídka výstavy „Rodinná dílna Jelínků z Kosmonos“. Na hradním nádvoří byly pro
návštěvníky připraveny archeologické a restaurátorské dílničky. Hudební doprovod po
většinu večera obstarával mladoboleslavský Original Swing Band se zpěvačkou Monikou
Karglovou. Ke zatraktivnění akce přispěl i Státní okresní archiv, který během večera
zpřístupnil výstavu nejstarších listin z historie Mladé Boleslavi. Jak se již stalo pravidlem, své
programy pro muzejní noc připravila také Kultura města Mladá Boleslav v městském paláci
Templ, v Galerii pod věží a ve Sboru českých bratří a do akce se rovněž zapojilo Škoda
Muzeum, které navíc zajistilo periodickou přepravu návštěvníků po městě historickým
autobusem.
Staročeský jarmark (10.9.2016): základem tradičního jarmarku bylo opět několik desítek
stánků s prodejem zboží z přírodních materiálů – keramiky, skla, minerálů, dřeva, kovů,
různých tkanin či kůže, ale také koření, bylin, čajů a dalších produktů. Nechybělo bohaté
občerstvení s pestrou škálou pochutin či nápojů. Na hradní baště byl připraven Pohádkový
jarmark přibližující atmosféru venkovských trhů minulých staletí. Doprovodný kulturní
program byl sestaven z vystoupení folklorních souborů Kytice a Krkonošský horal a tradičně
také loutkového Divadla z půdy pana Františka Pešána. Návštěvníci mohli zároveň v rámci
vstupenky na jarmark navštívit všechny výstavní prostory Muzea Mladoboleslavska.

Den Středočeského kraje (28.10.2016): všem zájemcům byl umožněn volný a bezplatný
vstup do všech výstavních prostor Muzea Mladoboleslavska na hradě.
Putování k Betlému (17.12.2016): tradiční předvánoční akce měla obvyklý průběh. Průvod
v čele se třemi mudrci z východu a velbloudem vyšel z Českobratrského náměstí a absolvoval
trasu přes Komenského a Staroměstské náměstí na nádvoří hradu. Jeho účastníci se poté
poklonili svaté rodině v hradním sklepení. Putování po městě i následné klanění se svaté
rodině bylo doprovázeno středověkými a renesančními písněmi. Na nádvoří vystoupil dětský
pěvecký sbor ze Základní školy v Dalovicích. Vánoční občerstvení sestávalo z horkých nápojů
a sladkého pečiva. V průběhu akce byl také umožněn volný vstup všech návštěvníků do
výstavních prostor Muzea Mladoboleslavska.

Programy pro školy:
Celoroční:
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 škol a studentům gymnázií.

Krátkodobé:
Znáš své město? Boleslavské –ismy (29.3.2016 - 15.4.2016): vlastivědné vycházky po Mladé
Boleslavi zaměřené na regionální historii, historismy druhé poloviny 19. století a další směry
počátku 20. století. Z důvodů atraktivity programu určeného především „náctiletým“ byla
během vycházky využita i moderní technologie v podobě tabletů a chytrých telefonů.
Znáš své město? Cesta staletími (květen 2016): dobrodružně laděné vycházky po nejstarších
pamětihodnostech Mladé Boleslavi s využitím nově vytištěných brožur „Znáš své město?
Cesta staletími“ nemohly být ze závažných zdravotních důvodů (dlouhodobá nemoc muzejní
pedagožky) uskutečněn.

Přednášky:
Archeologie násilí v raném středověku (1.11.2016): přednáška PhDr. Nadi Profantové
v rámci Dnů vědy a techniky Akademie věd ČR

Návštěvnost:
Leden:
Plné vstupné: 53
Snížené vstupné: 50
Zdarma: 16:
Celkem: 119

Únor:
Plné vstupné: 24
Snížené vstupné: 66
Zdarma: 253

Březen:
Plné vstupné: 160
Snížené vstupné: 202
Speciální vstupné: 28
Zdarma: 91
Celkem: 481

Duben:
Plné vstupné: 151
Snížené vstupné: 195

Speciální vstupné: 167
Zdarma: 95
Celkem: 608

Květen:
Plné vstupné: 195
Snížené vstupné: 157
Zdarma: 2329
Celkem: 2681

Červen:
Plné vstupné: 114
Snížené vstupné: 99
Zdarma: 75
Celkem: 288

Červenec:
Plné vstupné: 162
Snížené vstupné: 158
Zdarma: 77
Celkem: 397

Srpen:
Plné vstupné: 119
Snížené vstupné: 145
Speciální vstupné: 103

Zdarma: 101
Celkem: 468

Září:
Plné vstupné: 135
Snížené vstupné: 183
Speciální vstupné: 10
Zdarma: 749
Celkem: 1077

Říjen:
Plné vstupné: 83
Snížené vstupné: 57
Speciální vstupné: 118
Zdarma: 127
Celkem: 385

Listopad:
Plné vstupné: 61
Snížené vstupné: 225
Speciální vstupné: 81
Zdarma: 84
Celkem: 451

Prosinec:
Plné vstupné: 142

Snížené vstupné: 260
Zdarma: 603
Celkem: 1005

Celkem za rok 2016:
Plné vstupné: 1399
Snížené vstupné: 1797
Speciální vstupné: 507
Zdarma: 4600

Celkem: 8303

Muzeum Mladoboleslavska – Letecké muzeum Metoděje Vlacha:
Stálé expozice:
Historie letectví: stálá expozice fotografických a písemných dokumentů, ale především
unikátních trojrozměrných předmětů ze soukromé sbírky, přibližující historii letectví počínaje
1. světovou válkou, byla v listopadu a v první polovině prosince 2016 rozšířena o část
věnovanou období po roce 1945. Ve stávající části expozice byly z důvodů lepší čitelnosti
vyměněny veškeré popisky a některé vitríny byly přemístěny a popř. doplněny o další
exponáty. Budování této expozice bylo zatím ukončeno, v budoucnosti se však počítá
s dalšími změnami či doplněním.
Historická letadla: stálá expozice sestávající z originálních strojů a historicky věrných replik
zahrnuje letadla z období od počátků letectví do 50. let 20. století. V roce 2016 byla
doplněna o repliku letounu Moran Saulnier z roku 1915, vyrobenou členy Nadačního fondu
Letadlo Metoda Vlacha, a letounem Z 150 M, zapůjčeným Aeroklubem Mladá Boleslav. Po
několikaměsíční opravě byla do expozice vrácena replika letounu Beta Minor. V expozici byl
rovněž rozšířen informační systém. V prosinci byl uveden do provozu seskokový simulátor ve
vyhlídkové věži.

Další akce:
Slavnostní ocenění leteckých sportovců a osobností (1.4.2016) – v 17 kategoriích byli
oceněni nejlepší letečtí sportovci a další významné osobnosti leteckého sportu v České
republice. Hlavním pořadatelem akce byla Letecká amatérská asociace ČR. Její součástí bylo
také vystoupení leteckých modelářů a letové ukázky.
Křest letadla Moran Saulnier (27.5.2016): křtu nově vyrobené repliky historického letadla
z roku 1915 se zúčastnila řada významných hostů.
Letecký den (11.6.2016): muzeum se stalo poprvé spolupořadatelem tradičního historického
leteckého dne, na kterém se představily originály i repliky desítek letadel z celé Evropy.
Létáme pro vás (23.9.2016): v programu sestaveném z leteckých ukázek se představilo 15
originálních letadel i novodobých replik.
Pohár Metoděje 2016 (1.10.2016): frekventanti modelářského kroužku představili své
výrobky veřejnosti za pomoci rodičů, členů modelářských klubů z Mladé Boleslavi a
Mnichova Hradiště, členů Bratrstva Volného Letu a dalších nadšenců.
Velká cena Mladé Boleslavi – 41. ročník (29.10.2016): Klub plastikových modelářů Mladá
Boleslav uspořádal tradiční soutěž, které se zúčastnilo cca 100 účastníků se 159 modely,
které byly po většinu dne vystaveny v prostorách muzea.

Koncerty:
Elisabeth Lohninger&Walter Phisbacher: Ballads in blue (25.4.2016)
Shade Yodd&Dája Šimíčková (23.5.2016)
All Right Band (15.9.2016): dobročinný koncert ve prospěch Speciální základní školy při
Centru 83 v Mladé Boleslavi připravili Pavel Křivský a Vojtěch Matoušek. Program byl
sestaven z písní skupiny Pink Floyd.

Přednášky:
Meteorologické jevy (3.11.2016): přednáška RNDr. Petra Zacharova v rámci Dnů vědy a
techniky Akademie věd ČR
Meteorologické zabezpečení letectví (10.11.2016): přednáška RNDr. Jacka Keruma v rámci
Dnů vědy a techniky Akademie věd ČR
Modelářský kroužek: po celý rok probíhaly vždy v sobotu celodenní program pro školní děti.
V jejich rámci si děti vyráběly pod dohledem zkušených modelářů funkční modely
historických letadel.

Návštěvnost:
Leden:
Plné vstupné: 386
Snížené vstupné: 182
Zdarma: 84
Celkem: 652

Únor:
Plné vstupné: 602
Snížené vstupné: 469
Zdarma: 190

Celkem: 1261

Březen:
Plné vstupné: 646
Snížené vstupné: 416
Zdarma: 733
Celkem: 1795

Duben:
Plné vstupné: 733
Snížené vstupné: 416
Zdarma: 381
Celkem: 1656

Květen:
Plné vstupné: 519
Snížené vstupné: 374
Zdarma: 3078
Celkem: 3971

Červen:
Plné vstupné: 436
Snížené vstupné: 782
Zdarma: 366
Celkem: 1584

Červenec:
Plné vstupné: 998
Snížené vstupné: 988
Zdarma: 67
Celkem: 2053

Srpen:
Plné vstupné: 1326
Snížené vstupné: 1236
Zdarma: 284
Celkem: 2846

Září:
Plné vstupné: 461
Snížené vstupné: 378
Zdarma: 1201
Celkem: 2040

Říjen:
Plné vstupné: 716
Snížené vstupné: 523
Zdarma: 818
Celkem: 2057

Listopad:
Plné vstupné: 605

Snížené vstupné: 449
Zdarma: 461
Celkem: 1515

Prosinec:
Plné vstupné: 230
Snížené vstupné: 72
Zdarma: 456
Celkem: 758

Celkem za rok 2016:
Plné vstupné: 7658
Snížené vstupné: 6411
Zdarma: 8119
Celkem: 22 188

C, Muzeum Mladoboleslavska – Muzeum Benátky nad Jizerou
Stálé expozice (otevřené 1.5.2016 – 30.10.2016):
Osobnosti Benátecka: expozice přibližující život a dílo významných osobností regionu byla
zpřístupněna bez výrazných změn.
Příroda Benátecka: v expozici nebyly v průběhu roku provedeny žádné větší úpravy.
Pravěká a středověká astronomie: počátkem roku, tj. před zahájením výstavní sezóny, byly
v expozici realizovány drobné opravy některých interaktivních prvků.
Páni z Dražic: v expozici byly uskutečněny drobné opravy v průběhu celého roku,
k rozsáhlejším změnám či doplněním však přikročeno nebylo.
Tycho Brahe a Benátky: v expozici probíhala nezbytná údržba včetně drobných oprav po celý
rok. Zásadnější změnou zde bylo pořízení nového dataprojektoru.
Jan z Werthu – generál třicetileté války: po celý rok byly prováděny drobné opravy,
převážně u interaktivních prvků.
Pamětní síň rodiny Bendů: zde nedošlo k žádným změnám. Plánovaná příprava rekonstrukce
obsahově a zejména technicky již zastaralé expozice zatím nebyla zahájena z důvodů
nedostatečné personální kapacity v důsledku velké nemocnosti pracovnic muzea.
Pamětní síň Bedřicha Smetany: v síni nebyly realizovány žádné změny. Ze stejných důvodů
jako v předchozím případě zatím nezačala příprava rekonstrukce zdejší expozice.

Dlouhodobé výstavy (otevřené 1.5.2016 – 30.10.2016):
Merkur: výstava o historii i současnosti slavné stavebnice neprošla v průběhu roku žádnými
výraznějšími změnami.
Dějiny zámku a panství Nové Benátky: výstava byla ponechána v původní podobě, beze
změn.

Krátkodobé výstavy:
Benátský karneval (1.5.2016 – 12.6.2016): výstava karnevalových masek a kostýmů
zapůjčených soukromými majiteli a vytvořených nadšenci, kteří se karnevalu skutečně
účastní. Byla zahájena vernisáží, jejíž součástí byl i průvod městem v rámci městských
slavností.

Základní umělecká škola J. A. Bendy v Benátkách nad Jizerou. I. část (15.6.2016 –
21.8.2016): výstava obrazových a písemných dokumentů k 30. výročí založení školy. Na
slavnostním zahájení výstavy vystoupili žáci hudebního oboru ZUŠ.
Modra (27.8.2016 – 25.9.2016.): na výstavě se představilo město Modra, slovenský partner
Benátek nad Jizerou, a to prostřednictvím fotografií, tradiční keramiky a výtvarných, resp.
umělecko-řemeslných prací svých tvůrců.
Základní umělecká škola J. A. Bendy v Benátkách nad Jizerou. II. část (28.9.2016 –
30.10.2016): ve druhé části výstavy věnované 30. výročí školy byly vystaveny práce žáků
výtvarného oboru ZUŠ.
Věda a voda (1.11.2016 – 13.11.2016): výstava obrazových materiálů, písemných
dokumentů a naučných textů uspořádaná v rámci Dnů vědy a techniky Akademie věd ČR.
Z důvodů nadměrné finanční a technické náročnosti se neuskutečnila původně plánovaná
fotografická výstava Svátky a slavnosti Jižní Moravy.

Další akce:
Koncerty Kruhu přátel hudby (duben 2016 – listopad 2016)
Zámecké slavnosti (27.8.2016)

Návštěvnost:
Březen:
Zdarma: 87
Celkem: 87

Duben:
Plné vstupné: 42
Snížené vstupné: 56
Zdarma: 17
Celkem: 115

Květen:
Plné vstupné: 166
Snížené vstupné: 275
Zdarma: 943
Celkem: 1384

Červen:
Plné vstupné: 104
Snížené vstupné: 301
Zdarma: 579
Celkem: 984

Červenec:
Plné vstupné: 304
Snížené vstupné: 358
Zdarma: 128
Celkem: 790

Srpen:
Plné vstupné: 267
Snížené vstupné: 322
Zdarma: 458
Celkem: 1047

Září:
Plné vstupné: 96

Snížené vstupné: 104
Zdarma: 56
Celkem: 256

Říjen:
Plné vstupné: 341
Snížené vstupné: 173
Zdarma:226
Celkem: 780

Listopad:
Zdarma: 52
Celkem: 52

Prosinec:
Snížené vstupné: 1
Celkem: 1

Celkem za rok 2016:
Plné vstupné: 1320
Snížené vstupné: 1590
Zdarma: 2586
Celkem za rok 2016: 5496

D, Muzeum Mladoboleslavska – Muzeum Podbezdězí:
Dlouhodobé výstavy (otevřené 1.5.2016 – 30.10.2016):
Uber plyn!: výstava automobilových modelů ze soukromé sbírky byla doplněna o dva
historické motocykly Jawa. 11.6.2016 se konalo k výstavě zábavné odpoledne pro děti.
První světová válka: výstava o 1. světové válce s důrazem na její průběh a důsledky v regionu
Bělska byla zpřístupněna beze změn.

Krátkodobé výstavy:
Výstavní sály muzea:
Uvolněná šedesátá (10.5.2016 – 30.10.2016): celosezónní výstava byla zaměřena na módu a
životní styl 60. let 20. století a byla sestavena ze sbírek Muzea Mladoboleslavska a ze
zápůjček soukromých majitelů. Výstava byla zahájena vernisáží s hudebním programem.
Bude pokračovat i v roce 2017.
Keramika pro radost – Dagmar Formánková (2.5.2016 – 15.5.2016): výstava prací současné
bělské výtvarnice byla doplněna fotografiemi Oldřicha Jelena.
Castella viditis (17.5.2016 – 26.6.2016): prezentace kreseb etnografa a sběratele Jana
Evangelisty Konopase (1833-1909), zobrazujících české, moravské i světové stavební
památky. Otevření výstavy bylo spojeno s vernisáží.
U cesty stojí kříž…. (28.6.2016 – 4.9.2016): vystavené fotografie přiblížily drobné sakrální
památky v Podbezdězí.
Myslivost romantická – Myslivost v obrazech 19. a počátku 20. století (16.9.2016 –
30.10.2016): výstava představila obrazy ze sbírky Zdeňka Kašpara

Zámecká kaple sv. Josefa:
Není tu náboženská poušť… (10.6.2016 – 30.9.2016): výstava přiblížila život a dílo
významných náboženských osobností bělského regionu.

Z důvodů dlouhodobé nemoci kurátorky se neuskutečnila výstava Augustiniáni v Podbezdězí
- Archeologické výzkumy v augustiniánském klášteře v Bělé pod Bezdězem, která se měla
konat přímo v prostorách kláštera.

Další akce:
Přednášky:
Jan Šverma (28.1.2016): Mgr. Jana Dumková
Sňatky a manželství (11.2.2016)
Školství v Bělé pod Bezdězem a učitelská rodina Popprů (10.3.2016): Bc. Alena Vacínková
Přípražská letoviska (21.4.2016)
Stopy prusko-rakouské války 1866 v našem kraji (22.9.2016): Mgr. Filip Krásný
Causa carniva aneb jak se daří vlkům a dalším šelmám návrat do české krajiny 13.10.2016):
Jiří Beneš, Petr Lípa, RNDr. Luboš Beran
Václav Budovec z Budova (24.11.2016): Mgr. Pavel Sosnovec
Lidové betlémy (8.12.2016): Mgr. Kateřina Jeníčková

Fotokoutek:
Návštěvy prvorepublikových státníků v Mladé Boleslavi (25.2.2016): Mgr. Sylva Městecká
MotoExpedice Česko – Singapur 2017. Severskej training (10.11.2016): Mgr. Adam Kout a
další

Kavárna:
Karel Kryl (21.1.2016)
Jarní inspirace (24.3.2016)
Houby našeho kraje (27.10.2016): Stanislav Tutka

Čaj o páté:
Móda 1960-1969 (15.7.2016)
Kaleidoskop Jana Rejžka (26.8.2016)

Koncerty:
Nedám svou kytaru ani s písněmi krámek (13.8.2016): recitál Radka Tomáška za doprovodu
Františka Václava Zikmunda
Pojďte, přisedněte si….. ke společnému zpívání (10.12.2016): hudební recitál Františka a
Martina Vlčkových

Návštěvnost:
Leden:
Plné vstupné: 20
Snížené vstupné: 1
Zdarma: 43
Celkem: 64

Únor:
Plné vstupné: 20
Zdarma: 40
Celkem: 60

Březen:
Plné vstupné: 15
Zdarma: 59
Celkem: 74

Duben:
Plné vstupné: 4
Zdarma: 33
Celkem: 37

Květen:
Plné vstupné: 32
Snížené vstupné: 25
Zdarma: 106
Celkem: 163

Červen:
Plné vstupné: 31
Snížené vstupné: 158
Zdarma: 241
Celkem: 430

Červenec:
Plné vstupné: 171
Snížené vstupné: 119
Zdarma: 121
Celkem: 411

Srpen:
Plné vstupné: 199

Snížené vstupné: 94
Zdarma: 73
Celkem 366

Září:
Plné vstupné: 47
Snížené vstupné: 29
Zdarma: 517
Celkem: 593

Říjen:
Plné vstupné: 35
Snížené vstupné: 31
Zdarma: 114
Celkem: 180

Listopad:
Plné vstupné: 19
Zdarma: 36
Celkem: 55

Prosinec:
Plné vstupné: 26
Zdarma: 301
Celkem: 327

Celkem rok 2016:
Plné vstupné: 619
Snížené vstupné: 457
Zdarma: 1684
Celkem: 2760

E, Barokní fara v Dolní Krupé:
Stálá expozice:
z důvodů opoždění přípravy projektové dokumentace a tím i vnitřních úprav nezbytných pro
zpřístupnění budovy veřejnosti byla realizace stálé expozice odložena na rok 2017.

Výstavy:
Drobné sakrální památky na Bělsku (1.10.2016 – 8.10.2016; 28.10.2016): náhradou za
neuskutečněnou stálou expozici byla v prvním poschodí fary instalována výstava obrazových
a písemných dokumentů, ale také dvourozměrných modelů drobných sakrálních staveb
z regionu. Veřejnosti tak byl poprvé umožněn vstup do částečně rekonstruovaného interiéru
fary.

Návštěvnost:
Říjen:
Zdarma: 89
Celkem za rok 2016: 89

Celkem Muzeum Mladoboleslavska:
Plné vstupné: 10 996
Snížené vstupné: 10 255
Speciální vstupné: 507
Zdarma: 17 078

Celkem za rok 2016: 38 836

II, Ediční a publikační činnost:
Boleslavica ´16: deváté vydání vlastivědného sborníku bylo opět redakčně připraveno Mgr.
Janem Juřenou a Jiřím Filipem a finančně zajištěno Muzeem Mladoboleslavska a Státním
oblastním archivem v Praze – Státním okresním archivem Mladá Boleslav. Křest sborníku,
který je věnován historikovi PhDr. Karlu Herčíkovi u příležitosti jeho 80. narozenin, se
uskutečnil v prostorách Státního okresního archivu 22.12.2016.
Sborník obsahuje tyto stati:
Články:
Luděk Beneš – Jan Juřena – Ivana Sýkorová: PhDr. Karel Herčík osmdesátiletý
Vladimír Wolf: Ave, kolego Dr. Herčíku!
Karol Bílek: Osmdesát?
Jiří Filip: Pan profesor Karel Herčík
Adam Kout – Bedřich Müller: Nález pražských grošů a parvů Václava II. na katastru obce
Sýčina u Mladé Boleslavi
Filip Krásný: Nález středověkých mincí ve Zvířeticích
Adam Kout – Jiří Henych: Nález mincí z počátku třicetileté války na katastru obce Písková
Lhota
Roman Wojciechowski: „Ve službách Thalie“. Historie Spolku divadelních ochotníků
v Kosmonosích od 1. poloviny 19. století do roku 1870
Sylva Městecká: Požár Mladé Boleslavi 28. května 1859
Lenka Křížová: Prusko-rakouská válka v Mnichově Hradišti
Kateřina Wágnerová: Příběh pomníku „Matce Tyršově“ v Dolním Slivně
Ladislav Futtera: Zkáza Mladé Boleslavi 3. února 1999 (v „Románě živlů a hrůz“ z roku 1923)

Edice a materiály:
Jan Juřena – Martin Barus: Památník četnické stanice Bakov nad Jizerou (1849 – 1946)
Jan Šimonek: Na věčnou paměť. Nemovité připomínky obětí dvou světových válek a boje
proti totalitě v okrese Mladá Boleslav V

Kronika a drobnosti:
Tomáš Pilvousek: Představení repliky legionářského ešalonu v Mladé Boleslavi

Recenze a zprávy:
Jaroslav Balatka: Český kotel – květen 1945 (Tomáš Jakl)
Vladimír Bednář: Paměti města Bakova nad Jizerou, I. díl, Ze starých časů (Pavel Sosnovec)
Karol Bílek a kol.: Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska (Alena Benešová)
Bohumil Dejmek: Revoluční události v Bělé pod Bezdězem v květnu 1945 (Luděk Beneš)
Jiří Filip – Jan Juřena – Tomáš Pilvousek: Pomník padlým legionářům. Historie a současnost
symbolu svobody v Mladé Boleslavi (Alena Benešová)
Oldřich Holý: Hospodářský vývoj Dolního Bousova a okolí (Alena Benešová)
Marta Hrdličková-Nepomucká: Vzpomínky – vodou omleté kamínky aneb Rodopis (Luděk
Beneš)
Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky (Jiří Filip)
Miroslav Kovář (ed.): Cisterciácký klášter Hradiště nad Jizerou. Sborník příspěvků k jeho
dějinám a architektuře (Pavel Sosnovec)
Jaroslav Kříž: Život na provázku aneb o loutkářích a loutkách (Jana Dumková)
Milan Novák – Václav Petříček: Zemský ústav Kosmonosy za Protektorátu Čechy a Morava
(Alena Benešová)
Helena Průšková: Loukovec v historii (Pavel Sosnovec)
Helena Průšková Hendrychová: Škola v Debři a její děti (Jan Šimonek)
Monika Slámová: Kněz, který viděl do lidských srdcí. Karel Alois Vinařický a jeho místo
v proudu času (Luděk Beneš)
15 let loutkařských souborů (Luděk Beneš)

Výroční zprávy za rok 2015:
Muzeum Mladoboleslavska
Archeologie na Mladoboleslavsku

Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Galerie Templ Mladá Boleslav
Muzeum Bakovska
Dobrovická muzea
Muzeum města Mnichovo Hradiště
Muzeum, galerie a lapidárium Kosmonosy
Historicko-vlastivědná bibliografie Mladoboleslavska za rok 2015 (Ivana Sýkorová)

Muzejní boulevard: v Muzeu Podbezdězí nadále vycházel občasník věnovaný aktivitám a
činnosti muzea stejně jako událostem i zajímavostem z historie i současnosti Bělé pod
Bezdězem a jejího okolí.
Odborní pracovníci muzea uveřejnili v průběhu roku řadu článků v regionálních i celostátních
periodikách, a to jak odborného, převážně historického charakteru, tak i k akcím a činnosti
muzea. Pravidelné stati byly publikovány v měsíčníku „Boleslavan“, v příloze Boleslavského
deníku „MBéčko“ a také ve „Zpravodaji Benátek nad Jizerou“.
Odborní pracovníci rovněž poskytli několik rozhovorů pro Český rozhlas – Dvojku, Český
rozhlas – Region a regionální stanici Signál Radio stejně jako pro Boleslavskou televizi.

Na internetových stránkách jednotlivých pracovišť (www.muzeum-mb.cz; www.lmmv.cz;
www.muzeumbenatky.cz; www.muzeumbela.cz) byly po celý rok prezentovány informace
k muzejním aktivitám i běžné činnosti, přehled vydaných publikací i další potřebné údaje
včetně mnoha odkazů.
Odborní pracovníci vykonali také několik přednášek a besed mimo prostory muzea, zejména.
na školách.
Mgr. Pavel Sosnovec se významně autorsky i redakčně podílel na vydání knihy Klaudián,
kterou připravila Společnost Mikuláše Klaudiána v Mladé Boleslavi k blížícímu se 500. výročí
vydání Klaudiánovy mapy Čech (1518), vůbec první mapy českého území.

III, Stavební a další úpravy:
A, Muzeum Mladoboleslavska – pracoviště v Mladé Boleslavi:
Na počátku roku 2016 proběhl zásadní úklid a údržba včetně drobných oprav ve všech
expozičních a výstavních prostorách muzea. Rozsáhlejší úpravy zde nebyly realizovány.

B, Muzeum Mladoboleslavska – Letecké muzeum Metoděje Vlacha:
Zejména v první polovině roku probíhala řada jednání v záležitosti zatékání do vnitřních
prostor vyhlídkové věže a z toho vyplývající nemožnosti věž včetně seskokového simulátoru
využívat v případě nepříznivého počasí, tj. dešťových a sněhových srážek. Současné opláštění
perforovaným kovem totiž nezajišťuje dostatečnou ochranu proti atmosférickým vlivům.
Projektant budovy předložil návrh na řešení této situace ve dvou alternativách – částečného
a úplného opláštění věže sklem v kombinaci s kovem. Jako pravděpodobně lepší varianta
byla vybrána možnost úplného opláštění, která je však finančně náročnější.
Zároveň byly shromážděny a Středočeskému kraji předány veškeré dostupné podklady
nezbytné k vyřešení právní stránky celé záležitosti, zejména k určení zodpovědnosti za
špatné a nevyhovující původní řešení opláštění věže a tím i k přenesení finanční zátěže
zodpovědnou osobu či instituci. Vnitřní řízení na Krajském úřadu Středočeského kraje však
zatím v tomto směru nepokročilo a nebyl tedy stanoven jednoznačný závěr. Proto také
nedošlo k realizaci žádných opatření a vyhlídková věž je přístupná pouze při pěkném počasí.
Současně byl řešen i problém nevhodně vybraného a realizovaného úchytu uživatelů
seskokového simulátoru ve vyhlídkové věži. Po velkém úsilí vedení muzea se podařilo
v prosinci 2016 zajistit dodávku bezpečného zařízení a konečně simulátor zprovoznit.
Při kontrole skleněného pláště budovy bylo přes původní pochybnost zjištěno, že odpovídá
bezpečnostním normám a že tedy nevyžaduje žádné dodatečné úpravy.
V průběhu roku došlo také k vyřízení několika reklamací, zejména u leteckých simulátorů a
při zatékání zasklenou střechou. Provedeny byly také drobné úpravy zařízení v interiéru,
např. úprava vytápěcích těles v hale, vyčištění a kontrola všech rozvodných skříní, úprava
bezpečnostních systémů, rekonstrukce datového úložiště a úpravy obrazovek v expozici.

C, Muzeum Mladoboleslavska – Muzeum Benátky nad Jizerou:
V muzeu neproběhly žádné stavební zásahy. Drobné opravy a úpravy jsou zmíněny v kapitole
o prezentačních aktivitách.
Z důvodů finanční a časové náročnosti nebyla realizována dodávka nových vitrín, popř.
dalších výstavnických prvků pro výstavní síň a zámeckou chodbu. Tento úkol byl přenesen do
roku 2017, jeho splnění však závisí na přidělení potřebných finančních prostředků ze strany
zřizovatele muzea, tj. Středočeského kraje.

D, Muzeum Mladoboleslavska – Muzeum Podbezdězí:
V průběhu roku 2016 pokračovalo postupné zkvalitnění vybavení jednotlivých výstavních
sálů novými výstavnickými prvky. Došlo zejména k zasklení dalších výklenků za účelem
vytvoření prostorových vitrín.

E, Barokní fara v Dolní Krupé:
V letních měsících roku 2016 byla provedena úprava funkčního komínu za účelem
zabezpečení budovy proti požáru. Díky tomu mohla být vykonána závěrečná prohlídka stavby
a Stavební úřad při Městském úřadu v Mnichově Hradišti dne 29.9.2016 vydal kolaudační
souhlas pro změnu v užívání stavby na stálou muzejní expozici vesnické fary a lidového
nábytku a pro informační a kulturní centrum obce Dolní Krupá.
Na počátku roku 2016 byla na Stavební úřad při Městském úřadu Mnichovo Hradiště zaslána
restaurátorská zpráva z průzkumu maleb v interiéru budovy společně s návrhem řešení jejich
oprav. Stavební úřad vydal k návrhu kladné stanovisko. Na výzvu k poskytnutí cenových
nabídek na opravu maleb zareagoval pouze jeden zájemce. Protože se však jednalo o firmu,
která se neosvědčila při opravě ohradní zdi, bylo výběrové řízení zrušeno. Ve druhém kole
výběrové ho řízení se nepřihlásil žádný zájemce. Teprve třetí kolo výběrového řízení bylo
úspěšné a vybraný zhotovitel, firma AZ Barvy Praha, poté na základě uzavřené smlouvy o dílo
v podzimních měsících práce provedla ve výborné kvalitě a k plné spokojenosti investora.
Kromě opravy maleb v místnostech v 1. NP budovy došlo navíc také k očištění trámových
stropů. V roce 2017 budou práce pokračovat nátěrem těchto stropů.
S orgány památkové péče bylo dohodnuto, že zatím nebudou realizovány práce na opravě
maleb ve 2. NP budovy, kde je v restaurátorské zprávě doporučeno, aby byla odkryta a
konzervována původní výmalba. K tomu bude přikročeno teprve v případě, že budou
k dispozici potřebné finanční prostředky.

Výrazně se pozdrželo vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu sociálního zařízení
v areálu zahrady u farní budovy, a to zejména předání části zabývající se elektroinstalací.
Z těchto důvodů zatím nebylo v roce 2016 vydáno závazné stanovisko orgánů památkové
péče a tím ani stavební povolení na tuto akci. Jakmile bude projektová dokumentace
schválena, proběhne výběrové řízení na zhotovitele. Případná realizace akce v roce 2017
však bude záviset na výši přidělených finančních prostředků.
Zároveň bylo rozhodnuto, že v přístavku k farní budově bude realizováno menší sociální
zařízení, které bude sloužit zejména pro personál, avšak před dokončením sociálního zařízení
v zahradě také pro návštěvníky. K tomuto řešení byl vydán souhlas orgánů hygieny.
Projektová dokumentace bude vyhotovena na počátku roku 2017 a poté bude záležitost
řešena obvyklým postupem.
Výstavba sociálního zařízení je předpokladem zpřístupnění budovy veřejnosti.
Neúměrně se protáhla realizace I. etapy opravy ohradní zdi, a to kvůli liknavosti a
nespolehlivosti vybrané firmy Archkaso s. r. o. Firma byla vybrána na základě výběrového
řízení, v němž předložili nabídky pouze dva zájemci, přičemž cenová nabídka druhého
zájemce byla mnohem vyšší. Práce byly zahájeny v květnu 2016, zhotovitel však bez vědomí
a souhlasu investora i orgánů památkové péče postupoval jinak, než bylo dohodnuto, a
rozebral část zdi až do základů. Po následných tahanicích se podařilo zhotovitele dotlačit
k podpisu dodatku k původní smlouvě o dílo, v němž se zavázal navrátit zeď do původního
stavu a odstranit všechny závady za původně dohodnutou cenu díla. Různé nedostatky a
nedodělky však provázely jeho činnost až do konce roku a teprve v závěru prosince byly
práce dokončeny dle představ investora a celé dílo mohlo byt převzato. Pokud bude mít
investor k dispozici potřebné finanční prostředky, mohou práce na opravě zdi pokračovat i
v roce 2017, kdy však bude nutno vybrat zcela nového zhotovitele.
Se supervizorem a projektantem celé rekonstrukce arch. Tomášem Eflerem a s orgány
památkové péče byly předběžně dohodnuty také zásady dalších úprav v interiéru farní
budovy týkající se oken, podlah a dalších prvků, a také rekonstrukce přilehlého
hospodářského objektu. Pro tento účel vypracuje projektant v roce 2017 potřebnou
dokumentaci, na jejíž vyhotovení byla koncem roku 2016 uzavřena smlouva.

IV, Sbírky:
A, Evidence a inventarizace sbírek:
Na pracovištích v Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou a Bělé pod Bezdězem průběžně
probíhá akviziční činnost dle sbírkotvorného programu. Nově získané sbírkové předměty jsou
zapisovány nejprve do chronologické evidence (přírůstkové knihy) a poté do systematické
evidence (evidenční karty v počítačovém programu Bach).
V roce 2016 byl zapsán následující počet přírůstků do sbírek:
Muzeum Mladoboleslavska – pracoviště v Mladé Boleslavi: 184 ks
K 31.12.2016 obsahuje sbírka Muzea Mladoboleslavska – pracoviště v Mladé Boleslavi,
zapsaná v Centrální evidenci sbírek pod č. MML 002-05-09/166002, celkem 39 112
sbírkových předmětů (inventárních čísel).
Muzeum Benátky nad Jizerou: 35 ks
K 31.12.2016 obsahuje sbírka Muzea Benátky nad Jizerou, zapsaná v Centrální evidenci
sbírek pod č. MBJ/002-05-09/168002, celkem 17 323 sbírkových předmětů (inventárních
čísel).
Muzeum Podbezdězí: 49 ks
K 31.12.2016 obsahuje sbírky Muzea Podbezdězí, zapsaná v Centrální evidenci sbírek pod č.
MMB/002-05-09/167002, celkem 9893 sbírkových předmětů (inventárních čísel).
Sbírkový fond Muzea Mladoboleslavska obsahuje k 31.12.2016 celkem 66 328 sbírkových
předmětů (inventárních čísel).

V roce 2016 byly odborné (nesbírkové) fondy knihoven na jednotlivých pracovištích rozšířeny
o následující počet svazků:
Muzeum Mladoboleslavska – pracoviště v Mladé Boleslavi: 160 ks
K 31.12.2016 obsahuje odborná knihovna pracoviště v Mladé Boleslavi 39 088 ks.
Muzeum Benátky nad Jizerou: 30 ks
K 31.12.2016 obsahuje odborná knihovna Muzea Benátky nad Jizerou 11 480 ks.
Muzeum Podbezdězí: 123 ks
K 31.12.2016 obsahuje odborná knihovna Muzea Podbezdězí celkem 6042 ks.

K 31.12.2016 obsahují odborné knihovny Muzea Mladoboleslavska celkem 56 610 ks.

Na základě vnitřních směrnic a příkazu ředitele byly v roce 2016 inventovány sbírkové
předměty v následujícím rozsahu:
Muzeum Mladoboleslavska – pracoviště v Mladé Boleslavi: 962 inv. č.
Muzeum Benátky nad Jizerou: 1538 inv. č.
Muzeum Podbezdězí: 265 inv. č.
Celkově bylo v roce 2016 inventováno 2765 inventárních čísel (sbírkových předmětů).

Odborné knihovny byly inventovány v následujícím rozsahu:
Muzeum Mladoboleslavska – pracoviště v Mladé Boleslavi: 0 ks – inventována byla
podsbírka písemnosti a tisky (viz výše)
Muzeum Benátky nad Jizerou: 511 ks
Muzeum Podbezdězí: 328 ks
Celkově byly v roce 2016 odborné knihovny inventovány v rozsahu 839 ks.

B, Péče o sbírky:
Vzhledem ke složitému přístupu k dotačním titulům včetně nezbytné úhrady části nákladů
z vlastních prostředků neproběhly v roce 2016 žádné výraznější restaurátorské či
konzervátorské zásahy do muzejních sbírek na žádném z pracovišť. Pokračovala konzervace
předmětů z podsbírky militarií a drobné opravy a úpravy předmětů vybraných k vystavení.
Vedení muzea vyvinulo opětovně aktivity za účelem získání nových depozitárních prostor
zejména pro podsbírky zemědělských strojů a náčiní a rovněž měšťanského i lidového
nábytku. Bylo učiněno několik dotazů u zřizovatele, jaká je aktuální situace budovy čp. 145/II
v Mladé Boleslavi (bývalých dílen Střední průmyslové školy) a zda existuje nadále možnost
tuto budovu v budoucnosti využít pro depozitární účely, samozřejmě s přidělením
potřebných finančních prostředků na její rekonstrukci. Muzeum v minulosti již třikrát
projevilo zájem o využití budovy, ze strany zřizovatele však nikdy nebylo předloženo jasné
stanovisko v této věci. Vedení muzea rovněž uvědomilo zřizovatele o krizové situaci včetně
ohrožení sbírek, vyvolané nedostatečnou kapacitou stávajících depozitářů, a o nutnosti najít
nějaké řešení.

Nedostatečné depozitární prostory jsou problémem také v Muzeu Benátky nad Jizerou, kde
se však jako jediné možné řešení jeví rozšíření půdní vestavby ve 4. NP budovy zámku.
Vedení Města Benátky nad Jizerou jako vlastníka budovy však v nejbližších letech nepočítá
s obdobnou stavební akcí.

V, Personální záležitosti:
V roce 2016 vykazovalo Muzeum Mladoboleslavska následující personální složení:
Pracoviště v Mladé Boleslavi:
PhDr. Luděk Beneš – ředitel, kurátor sbírek
Miluše Laurýnová – zástupkyně ředitele a vedoucí ekonomicko-správního oddělení, mzdová
účetní, ekonomka
Mgr. Pavel Sosnovec – vedoucí společenskovědního oddělení, historik, kurátor sbírek
Mgr. Alice Karbanová – muzejní pedagožka
Mgr. Filip Krásný – archeolog, kurátor sbírek
Mgr. Edita Mauermannová- etnoložka, historička umění, kurátorka sbírek
Mgr. Sylva Městecká – historička, kurátorka sbírek
Mgr. Ivana Sýkorová – knihovnice, kurátorka sbírek

Josef Ďuriš – správce objektu, údržbář
Dana Hörbová – průvodkyně, pokladní
Soňa Jirsáková – průvodkyně, pokladní

Letecké muzeum Metoděje Vlacha:
Ing. Vladimír Handlík – vedoucí muzea
+Milan Škoda; od 1.12 Oldřich Kolda – správce objektu, údržbář
Jindra Pichová – pokladní
Iveta Janoušková – průvodkyně

Zdeňka Hlaváčová – průvodkyně
Renata Součková – dozor v expozici, uklízečka

Muzeum Benátky nad Jizerou:
Marie Chupíková – vedoucí muzea, knihovnice
Jindra Koťátková – průvodkyně, správce depozitáře
Jana Náhlovská – průvodkyně, správce depozitáře
Blanka Noháčová – průvodkyně, správce depozitáře

Muzeum Podbezdězí:
Mgr. Kateřina Jeníčková – vedoucí muzea, kurátor sbírek; v březnu 2016 odchod na
mateřskou dovolenou
Jitka Kotková – správce depozitáře; od 1.4.2016 vedoucí muzea
Miroslava Chadalíková – knihovnice
Mgr. Adam Kout – archeolog, kurátor sbírek

VI, Vědecko-výzkumná činnost:
Dle personálních kapacit a časových i finančních možností pokračovala realizace
dlouhodobých programů:
Místopis Mladé Boleslavi
Osobnosti Mladoboleslavska
Archiv Jednoty bratrské
Lidová architektura na Bělsku
Živnosti v Mladé Boleslavi
První světová válka na Bělsku

Činnost archeologického oddělení:
V průběhu roku 2016 byl uskutečněn archeologický dohled na zhruba šedesáti stavbách rodinných
domů a souvisejících inženýrských sítích (tzv. občanská výstavba), z nichž jen zlomek byl ze strany
stavitele řádně ohlášen. Tím byla bohužel značná část staveb „zproštěna“ archeologického dohledu.
Byly učiněny kroky pro nápravu tohoto stavu. Investorům a stavitelům byly standardně poskytovány
informace o přítomnosti archeologických lokalit na parcelách se stavebním záměrem. Větší část
záchranných výzkumů, především při investorské výstavbě, prováděl na Mladoboleslavsku (stejně
jako v letech minulých) zejména Ústav archeologické památkové péče středních Čech.
V souladu s požadavky zřizovatele provádí naše pracoviště reidentifikaci nemovitých památek.
Památky jsou zaměřovány GPS, je fotograficky dokumentován jejich stav, u vybraných jsou nově
pořizovány plány a jsou revidována parcelní čísla a záznamy o majitelích dotčených pozemků.
Bohužel běžně zjišťované výkopy „načerno“, prováděné nelegálními uživateli detektorů kovů, jsou
v podstatě neřešitelným celorepublikovým problémem posledních desetiletí. Dopady aktivit
detektorářů se snažíme eliminovat osvětovou činností a v lepších případech spoluprací za námi
stanovených podmínek. Některé situace si však vyžádaly preventivní průzkum jako reakci na přímé
ohrožení lokalit osobami z řad anonymních vykradačů archeologických nalezišť.
Součástí muzejnické práce byla také průběžná inventarizace a kontrola stavu celé archeologické
sbírky, čítající několik stovek tisíc předmětů. Ke konzervaci byly předány zejména železné předměty.
Konzultace a zpřístupnění sbírkových předmětů a archivních materiálů bylo poskytnuto četným
zájemcům z řad odborníků, studentů archeologie i široké veřejnosti. O terénních akcích byly
vypracovány nálezové zprávy a hlášení do archivu Archeologického ústavu. Předměty byly
standardně zapisovány do přírůstkové knihy, o těch zajímavějších byla veřejnost informována pomocí
médií. Postupně se také daří zpracovávat a publikovat výzkumy v odborné literatuře.

V Mladé Boleslavi 25.1.2017

PhDr. Luděk Beneš
ředitel
Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace

