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ÚVOD 
 

Muzeum Mladoboleslavska od 1. ledna do 31. prosince 2019 realizovalo „Plán 
činnosti 2019“ stanovený na počátku kalendářního roku. Vedle naplánovaných aktivit byly 
řešeny rovněž aktuální problematiky týkající se chodu organizace a jejích veřejných 
prezentací.  

Muzeum Mladoboleslavska p. o. své aktivity vyvíjelo na svých pěti pracovištích,            
z nichž čtyři jsou svojí základní náplní práce orientována v první řadě vlastivědně a svými 
aktivitami navazují na dlouholetou tradici regionálních vlastivědných muzeí. Výjimku 
představuje monotematicky zaměřené pracoviště Muzea Mladoboleslavska – Letecké 
muzeum Metoděje Vlacha.  

Muzeum Mladoboleslavska přivítalo návštěvníky v celkem 22 stálých expozicích 
dlouhodobých výstavách a připravilo celkem dva výstavní cykly, 32 výstav a dva výstavně 
kulturní projekty.  

Celková návštěvnost Muzea Mladoboleslavska činila od 1. 1. do 31. 12. 2019 celkem 

64 455 návštěvníků. 
 

PRACOVIŠTĚ MUZEA MLADOBOLESLAVSKA 
Mladoboleslavský hrad, Staroměstské náměstí – Hrad 1, 293 01 

Mladá Boleslav 

www.muzeummb.cz; 

https://www.facebook.com/muzeummladoboleslavska/ 

 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Regnerova ulice, 293 60 

Mladá Boleslav 

www.lmmv.cz,www.facebook.com/leteckemuzeummetodejevla

cha 

 

 

 

Muzeum Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad 
Jizerou 

www.muzeumbenatecka.cz, www.facebook.com/Muzeum-

Benatky/ 

 

 

 

Muzeum Podbezdězí, Zámek 1, 294 21 Bělá pod Bezdězem 

www.muzeumpodbezdezi.cz, 

www.facebook.com/muzeumbela 

 

 

 

Barokní fara v Dolní Krupé, Dolní Krupá 

www.muzeummladoboleslavska.cz 
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PREZENTACE 
Muzeum Mladoboleslavska rozvíjelo své expoziční, výstavní a doprovodné aktivity 

zejména ve stávajících prostorách muzea a v dalších veřejných prostorách podle aktuálních 
možností a potřeb. V průběhu roku 2019 byly cíleně vyhledávány nové možnosti veřejné 
prezentace muzejních výstav i mimo vlastní prostory Muzea Mladoboleslavska a to zejména 
v rámci regionu Mladoboleslavska.  
 

Stávající expoziční a výstavní prostory:  
 Mladoboleslavský hrad: 

Staroměstské náměstí 1 (Hrad), 
293 01 Mladá Boleslav  

 Letecké muzeum Metoděje 
Vlacha: Regnerova ulice, 293 01 

Mladá Boleslav – Chrást  
 Muzeum Benátecka: Zámek 49, 

294 71 Benátky n. J.  
 Muzeum Podbezdězí: Zámek 1, 

294 21 Bělá pod Bezdězem  
 Fara v Dolní Krupé: Dolní Krupá 15, 

295 01 Dolní Krupá  
 

 

 

Prostory výstav a expozic mimo Muzeum Mladoboleslavska:  
 Sakristie kaple sv. Josefa v Bělé pod Bezdězem: V prostorách sakristie je od května 2019 

instalována dílčí část výstavy Svatořečení Anežky České 

 Hotel Relax Vrchbělá: v prostorách hotelu je prezentována výstava „Zaniklé obce kolem 
Ralska“.  

 Infocentrum Bezděz: na infocentru Bezděz byla od května 2019 prezentována výstava 
Hrady na Jizeře 

 OC Olympia Mladá Boleslav: V průběhu roku 2019 byly ve vestibulu OC prezentovány 
dvě výstavy Muzea Mladoboleslavska.  

 OC Bondy: V průběhu roku bylo 

v OC Bondy realizováno 11 výstav 

 Mladá Boleslav - Krásná louka: 

V rámci Středověkého jarmarku 
uspořádaného Statutárním 
městem Mladá Boleslav 22. 6. 
2019 byla prezentována výstava 
Hrady na Jizeře. 

 Parkovací dům Mladá Boleslav: 

V průběhu roku byla sjednána 
možnost uspořádat výstavu ve 
vestibulu parkovacího domu na 
Staroměstském náměstí v Mladé 
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Boleslavi. K 1. červenci 2019 zde byla instalována výstava Boží Voda u Mladé Boleslavi, 
která zde byla přístupná veřejnosti do konce roku 2019. 

 

 

 

 

 

Muzeum Mladoboleslavska se pro veřejnost prezentovalo touto strukturou 
programů: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum pro veřejnost 

Dlouhodobé výstavy 
a stálé expozice 

Výstavní cykly 

Výstavně kulturní 
projekty 

Výstavy 

Programy pro děti a 
mládež 

Programy pro 
seniory 

Doprovodný 
program 

Přednášky a 
besedy 

Koncerty a 
hudební 

programy 

Kulturně 
společenské 

akce 

Na výlet s 
muzeem 

Otevřené kostely 
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STÁLÉ EXPOZICE 
Muzeum Mladoboleslavska přivítalo návštěvníky v celkem 13 stálých expozicích, 

které jsou umístěny na jednotlivých pracovištích muzea. Expozice ve svém souhrnu 
představují kulturně-historickou tradici regionu. Výjimku tvoří pouze expozice Leteckého 
muzea Metoděje Vlacha, která je monotematicky věnována tradici letectví.  
 

MUZEUM MLADOBOLESLAVSKÝ HRAD 
Stálé expozice muzea na mladoboleslavském hradě byly v 1. pololetí 2019 

návštěvníkům otevřeny denně mimo pondělí s výjimkou období 8. 1. až 28. 2. 2019, kdy 
proběhl celkový úklid a stavebně technické úpravy v interiérech. V průběhu 1. pololetí 2019 
byla deinstalována expozice Paměť města v 1. patře, která byla nahrazena dlouhodobou 
výstavou Čepce, šátky, pleny, která již zapadá do koncepce nových stálých expozic 
rozpracované v roce 2018. 

Návštěvníkům byly přístupné v roce 2019 tyto stávající 
stálé expozice:  

 Venkov v proměnách času: expozice je věnována životu na 
mladoboleslavském venkově a v menších městech v 19. a v 
první polovině 20. století.  
 

 

 Muzejní herna - Muzeion: „Hands on“ expozice umožňující 
praktickou zkoušku muzejních profesí (kurátor výstavy, 
architekt výstavy, restaurátor…) zároveň nabízí nejrůznější 
zapeklité úkoly pro malé badatele (vývoj hudebních 
přehrávačů, stavba boleslavského hradu…).  

 

 

 

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA 
Stálé expozice jsou umístěny v moderní novostavbě v 

Mladé Boleslavi – Chrástu a veřejnosti byly přístupné celoročně 
sedm dní v týdnu.  

 Historie letectví: stálá expozice fotografických a písemných 
dokumentů, ale především unikátních trojrozměrných 
předmětů ze soukromé sbírky ve vitrínách na galerii 
přibližuje historii letectví počínaje pionýrskou dobou 
letectví a 1. světovou válkou přes druhou světovou válku až 
po současnost. 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.  
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MUZEUM BENÁTECKA 
Stálé expozice Muzea Benátecka jsou umístěny ve druhém patře benáteckého zámku 

a veřejnosti byly otevřeny denně mimo pondělí od 1. dubna 2019 do 30. září 2019. 

 Osobnosti Benátecka: Expozice přibližující život a dílo 
významných osobností regionu.  

 Příroda Benátecka: Expozice z roku 1997 věnovaná přírodě 
regionu.  

 Pravěká a středověká astronomie:  

 Páni z Dražic. Expozice věnovaná významné šlechtické 

rodině spojené s regionem, pánů z Dražic.  
 Tycho Brahe a Benátky: Expozice věnovaná osobnosti 

významného fyzika a astronoma.  
 Jan z Werthu – generál třicetileté války  
 Pamětní síň rodiny Bendů  
 Pamětní síň Bedřicha Smetany 

 

MUZEUM PODBEZDĚZÍ 
Stálé expozice Muzea Podbezdězí jsou umístěny v 

prvním patře zámku v Bělé pod Bezdězem. Veřejnosti byly 
přístupné od 27. dubna do 31. října 2019 

 Podbezdězí v proměnách času: Stálá expozice Muzea 
Podbezdězí je realizována formou dlouhodobých výstav a 
průběžně doplňovaných ostrůvků regionálních knihoven, 
které informují návštěvníky poutavou formou o kulturně 
historické tradici regionu Podbezdězí. Ve výstavním sále č. 
4 je stabilní část expozice z roku 2018, která interaktivní 
hravou formou představuje region Podbezdězí a jeho 

kulturně historické dominanty. Tato expozice odkazuje na 
zajímavá místa, osobnosti či události z historie regionu a 
jejím posláním je inspirovat širokou veřejnost k návštěvě 
jednotlivých lokalit.  

 

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY 
V průběhu roku 2019 mohli návštěvníci v Muzeu Mladoboleslavska shlédnout devět 

dlouhodobých výstav, z nichž dvě prezentují sbírky soukromých sběratelů a šest je 

autorskými výstavami muzea.  

Veřejnosti tak byly představeny na jednotlivých pracovištích Muzea Mladoboleslavska 
tyto dlouhodobé výstavy:  
Muzeum Mladoboleslavska Hrad 

POVĚSTNÉ BÁCHORKY MLADOBOLESLAVSKA  
Výstava připravená ve spolupráci se spolkem Pověstné 

báchorky z. s. je návštěvníkům přístupná celoročně na nádvoří 
boleslavského hradu. Výstava byla realizována za finančního 
přispění Středočeského kraje a návštěvníkům bude přístupná i v 
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následujících letech. Zahájena byla vernisáží 27. září 2017.  

 

RODINNÁ DÍLNA JELÍNKŮ 

Dlouhodobá výstava prezentující dřevěné plastiky ze známé sochařské a řezbářské 
dílny z Kosmonos, která byla transformována do charakteru nové stálé expozice na 
mladoboleslavském hradě. 

 

 

 

 

ČEPCE, ŠÁTKY, PLENY 

Nová dlouhodobá výstava Čepce, šátky, pleny – odznak vdané 
ženy. Nepostradatelnou součástí tradičního ženského lidového oděvu 
jsou rozmanité pokrývky hlavy, které symbolizovaly nejen sociální 
postavení svých nositelek. Na Mladoboleslavsku ženy nejčastěji nosily 
bohatě zdobené čepce, jejichž rozsáhlý soubor je uložen ve sbírkách 
mladoboleslavského muzea. Kdo a proč je nosil, kdo je vyráběl a jak? 
Jak byly drahé či z jakých materiálů byly tvořeny? Nejen to odhaluje 

výstava, která tyto jedinečné památky představuje v nečekaných 
místech a vztazích a souvislostech. 

 

ČÍM SE BAVIL SUDOMĚŘSKÝ PÍSMÁK JAN EVANGELISTA KONOPAS 

Dlouhodobá výstava na Mladoboleslavském hradě, která představuje výběr z bohaté 
pozůstalosti významného regionálního badatele Jana Evangelisty Konopase (1833 – 1909). 
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5 ELEMENTŮ 

Exteriérová výstava na nádvoří mladoboleslavského hradu, kde je představen soubor 
pěti dřevořezeb, které vznikly v rámci Metalového sympozia 2019 pořádaného Kulturou 
města Mladá Boleslav. Umělecké dřevořezby pěti autorů zároveň slouží jako netradiční 
lavičky a veřejnosti slouží od 27. září 2019. 
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Muzeum Benátecka 

MERKUR – JAROSLAV VANCL – VYNÁLEZCE SLAVNÉ STAVEBNICE  

Dlouhodobá výstava v Muzeu Benátecka, která interaktivní 
formou seznamuje návštěvníky se známou stavebnicí Merkur. Otevřena 
byla 1. května. 2014.  
DĚJINY ZÁMKU A PANSTVÍ NOVÉ BENÁTKY 

Dlouhodobá výstava realizovaná v Muzeu Benátecka představující 
kulturně historickou tradici benáteckého zámku a panství  
 

 

Muzeum Podbezdězí 
HISTORICKÉ MOTOCYKLY  

Výstava v Muzeu Podbezdězí představující rozsáhlou soukromou sbírku historických 
motocyklů, československé poválečné výroby, která je majetkem pana Pavla Dlaska a bude 

přístupna veřejnosti do konce roku 2019. 

BĚLSKÁ KRONIKA 1918 – 1938 

Dlouhodobá výstava, která je součástí koncepce proměnlivé stálé expozice Muzea 
Podbezdězí. Výstava zavádí návštěvníky do časů první republiky a prezentuje jim zajímavou 
trojrozměrnou vizuální formou život v Bělé p. B. v letech 1918 až 1938. V roce 2019 byla tato 

výstava doplněna o interaktivní herní prvky zaměřené na nejmladší návštěvníky. 
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VÝSTAVNÍ CYKLY 
Výstavní cykly představují tematicky soustředěné výstavní programy, v nichž jsou 

každoročně pořádány na sebe navazující výstavy. V roce 2019 se uskutečnily výstavy v rámci 
těchto dvou cyklů. 
MLADOBOLESLAVSKÉ INSPIRACE  

Cyklus exteriérových výstav na nádvoří mladoboleslavského hradu, který seznamuje 
širokou veřejnost s literárními díly, autory či výtvarným a hudebním uměním, které je 
spojeno s širokým regionem Mladoboleslavska. 

V průběhu roku 2019 byly prezentovány tyto dvě výstavy: 

Máchův Máj - Inspirace, fakta, tajemství; (1. 1. - 20. 3. 2019)  

Výstava představující život a dílo Karla Hynka Máchy a zejména jeho báseň Máj 
v souvislostech Mladoboleslavska. 

Eduard Štorch v našem kraji; (21. 3. – 21. 3. 2020) 

Výstava o životě a díle předního českého propagátora archeologie a populárního 
spisovatele, který je pohřben v Lobči. 
 

JAK ŠEL ČAS MLADOU BOLESLAVÍ 
Již tradiční výstavní cyklus, který seznamuje zájemce prostřednictvím dobových 

fotografií s proměnami Mladé Boleslavi. Ke každé z výstav je tištěn oblíbený katalog. V rámci 
cyklu se v roce 2019 uskutečnily tyto dvě výstavy. 

Jak šel čas … Jaselská ulice; (5. 3. - 5. 5. 2019) 

Jak šel čas … Českobratrské náměstí a Karmel; (24. 9. – 24. 11. 2019) 
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KULTURNĚ VÝSTAVNÍ PROJEKTY  
V roce 2019 byla zahájena realizace celoročních kulturně výstavních projektů. Tyto 

projekty k vybraným tématům jsou realizovány na všech vhodných pracovištích Muzea 
Mladoboleslavska a představují ucelenou tematickou základnu nejen pro výstavy, ale i další 
doprovodný program. Takto ucelené celky podporují zvyšování a větší provázanost a 
spolupráci jednotlivých pracovišť muzea. Usnadněna je také jednotná forma propagace 
těchto aktivit. 

V průběhu roku 2019 se na jednotlivých pracovištích Muzea Mladoboleslavska 
realizovaly dva výstavně-kulturní projekty. 

ČETNICKÉ HISTORKY 

Výstavně-kulturní projekt zaměřený na téma detektivek, kriminalistiky a také 
tematiku zločinnosti v minulosti. 

Jednotlivé dílčí výstupy byly 
realizovány v průběhu celého roku a 
této populární tematice byly 
uzpůsobeny i programy vybraných 
bodů doprovodného programu 
Muzea Mladoboleslavska. 

VÝSTAVY 

Četnické historky z Mladoboleslavska 

Hlavní výstavní sál Mladoboleslavského 
hradu; 16. 5. - 26. 5.2019 

Výstava spojená 
s antikvariátem detektivek, která 
představila souhrn všech regionálních 
výstav prezentovaných v průběhu 
léta 2019 na jednotlivých pracovištích 
muzea. 

K tematickému programu byl 
vydán tištěný katalog Četnické 
historky, který je k zakoupení na 
všech pracovištích Muzea 
Mladoboleslavska a který shrnuje 
průřez lokálními výstavami 
prezentovanými na jednotlivých 
pracovištích Muzea 
Mladoboleslavska. 

Četnické historky z Mladé Boleslavi 
Galerie na arkádě na 
Mladoboleslavském hradě, 18. 6. – 22. 

9. 2019  

Výstava o reálných 
kriminálních případech, které řešily 
četnické pátrací stanice na 
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Mladoboleslavsku v časech První 
republiky. 

Četnické historky z Benátek a okolí 
Muzeum Benátecka, hlavní výstavní sál; 
250. 6. – 5. 9. 2019  

Výstava o reálných 
kriminálních případech, které řešily 
četnické pátrací stanice na Benátecku 
v časech První republiky. 

Četnické historky z Bělé a Podbezdězí 
Muzeum Podbezdězí 15. 6. – 5. 9. 2019  

Výstava o reálných 
kriminálních případech, které řešily 
četnické pátrací stanice na Bělsku 
v časech První republiky.   

Stopa – vyřeš zločin 

Hlavní výstavní sál Mladoboleslavského hradu; 1. 6. – 22. 9. 2019 

Výstava zapůjčená od Mendelova muzea v Brně interaktivní formou přiblížila moderní 
vyšetřovací způsoby soudobé kriminalistiky. 
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DALŠÍ PROGRAM 

 Loupežníci a  zloději v minulosti 
Mladoboleslavska: přednáška PhDr. Jaromíra 
Jermáře, 10. 1. 2019, Mladoboleslavský hrad 

 Četníci v období 1. republiky: přednáška 
představitelů muzea Četnická stanice Chlumec 
nad Cidlinou, 30. 8. 2019 v Muzeu Podbezdězí 

 Prvorepublikové četnictvo: přednáška 
představitelů muzea Četnická stanice Chlumec 
nad Cidlinou, 5. 9. 2019 v Muzeu 

Mladoboleslavska na hradě 

 Staň se četníkem! – zábavně vzdělávací program pro mládež v Muzeu POdbezdězí ve 
spolupráci se zástupci muzea Četnická stanice Chlumec 
nad Cidlinou; 30. 8. 2019 

 Muzejní noc na mladoboleslavském hradě: 17. května 
2019; V rámci doprovodného programu si zájemci mohli 

vyzkoušet vybrané kriminalistické hry, vyzkoušet svoji 
dedukční logiku či shlédnou filmovou detektivku Záhada 
modrého pokoje, která byla natáčena na nedalekém Stránově. 

 Hradozámecká noc s četníky na mladoboleslavském 
hradě: 24. 8. 2019; V rámci programu byly představeny 
výjevy z každodenního života prvorepublikového 
četnictva, beseda a také komentovaná prohlídka výstavy 
Stopa – vyřeš zločin. 
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NĚŽNÁ REVOLUCE 1989 

V roce 2019 Muzeum Mladoboleslavska připomnělo 

30. výročí od Něžné revoluce v roce 1989 a to kulturně-

společenským programem, který zahrnoval kromě výstav 
také přednáškové a další aktivity, které široké veřejnosti 
přiblížily atmosféru a zlomové chvíle této historické události 
dobu první republiky po stránce politické, každodenní či 
společenské.  
VÝSTAVY 

Svatořečení Anežky české 

Muzeum Podbezdězí, 14. 5. – 30. 9. 2019 

Výstava věnovaná přelomové události svatořečení 
Anežky Přemyslovny 12. listopadu 1989, na níž byly 
prezentovány sochařské předlohy Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Hořicích pro sochu sv. Anežky 
věnovanou do Vatikánu. 

Něžná revoluce a svatořečení Anežky České 

Muzeum Mladoboleslavska Hrad, 1.10. - 30. 11. 2019 

Výstava věnovaná přelomové události svatořečení 
Anežky Přemyslovny 12. listopadu 1989, na níž byly 
prezentovány sochařské předlohy Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Hořicích pro sochu sv. Anežky 
věnovanou do Vatikánu. Výstava byla připravena ve 
spolupráci s řádem Křižovníků s červenou hvězdou v Praze. 
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Benátky nad Jizerou 1989 

Muzeum Benátecka, 1. 10. – 30. 11. 2020 

Výstava o dění v Benátkách n. J. na 
podzim 1989, která byla zapůjčena na 
městské oslavy 17. listopadu 1989. 

Mladá Boleslav 1989 

OC Bondy, 1. 11. – 30. 11. 2019 

Výstava fotografií z listopadových 
událostí v Mladé Boleslavi. 
Další program 

 Jan Burian: recitál 17. 5. 2019 
populárního písničkáře v Muzeu 

Mladoboleslavska na hradě   

 životě sv. Anežky: 24. 5. 2019; 
přednáška J.M. can Mgr. Jiřího 
Hladíka, O.Cr  Muzeu Podbezdězí 

 30 let svobody: 20. 11. 2019; 

Komponovaný hudební program na 
náměstí Republiky v Mladé Boleslavi 
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VÝSTAVY 
V průběhu roku 2019 jednotlivá pracoviště připravila celkem 45 krátkodobých výstav. 

šest z nich bylo realizováno v rámci tematického programového celku Četnické historky a tři 
byly součástí celku Něžná revoluce 1989. (viz výše) 
 

MLADOBOLESLAVSKÝ HRAD 

Jaroslav Panuška, malíř pohanského dávnověku 

Hlavní výstavní sál; 2. 3. – 15. 5. 2019 

Výstava mapující méně známou část díla 
Jaroslava Panušky (1872 – 1958), žáka proslulé 
Mařákovy školy, krajináře a také nadšeného 
zájemce o archeologii a historii. Představeny 
byly především náměty z pohanského 
dávnověku: rekonstrukce pravěkého života, 
obětiště, stáda mamutů, Panuškovy 
dokumentační práce a také obrazy hradů 
Českého ráje. Mistrův život i jednotlivá díla byla 

zasazena do širších časoprostorových 
souvislostí. Představena byla známá i doposud 
nikdy nevystavovaná díla, průvodcem jim bude 
proslulé Panuškovo Prtioko. Exkluzivně pouze na 
první dva týdny výstavy bude k vidění také 
legendární dílko  Jak by vypadal katolický 
hřbitov, kdyby Římané místo křižování věšeli. 
Výstava byla zahájena vernisáží 2. 3. 2019 v 15 
hodin. 

 

 

 

 

Hrady na Jizeře 

Hradní sklepení, 13. 4. – 31. 12. 2019 

Výstava o významných historických 
památkách – hradech, které jsou roztroušeny 
po proudu řeky Jizery, byla otevřena 13. 4. 
2019 a přístupná je návštěvníkům do konce 
výstavní sezóny 2019. Výstava byla 
prezentována také v rámci Středověkého 
jarmarku na Krásné louce 

v Mladé 
Boleslavi 

(22. 6. 

2019), 

jehož bylo Muzeum Mladoboleslavska partnerem. Výstava 
byla rovněž prezentována v průběhu května až září 2019 na 
Infocentru Bezděz. 
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Kouzlo okamžiku 

Galerie na arkádě, 7. 5. – 17. 6. 2019  

Výstava fotografií mladoboleslavské 
autorky Pavlíny Bongové. 

Výstava hub 

Hradní sklepení, 17. - 18. 10. 2019 

Výstava realizovaná ve spolupráci se 
ČSOP Klenice 

 

Vánoční pohledy a pozdravy 

Galerie na arkádě, 28. 11. 2019 - 5. 1.2020 

Výstava prezentující proměny 

vánočních a novoročních přání v průběhu času 

 

Dar dárce darovaný 

Hlavní výstavní sál, 3. 12. 2019 – 5. 1. 2020 

Výstava o kulturních souvislostech 
obdarovávání doplněná o sbírku historických 
hraček z Muzea hraček v Rychnově nad 
Kněžnou. 
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MUZEUM BENÁTECKA 

Marie Krupičková, 1. čs. parašutistka 

Hlavní výstavní sál, 10. 4. – 10. 6. 2019  

Výstava připomínající 110. Výročí 
narození průkopnice aviatiky a parašutismu, 
která se narodila v Benátkách nad Jizerou 

 

Fotky pro radost 

Galerie na chodbě, 1. 5. – 12. 9. 2019  

Výstava fotografií Břetislava Ježka 

 

100 let Junáka 

Hlavní výstavní sál, 6. 9. - 30. 10. 2019 

Výstava realizovaná ve spolupráci 
s benáteckými skauty ke 100. Výročí založení 
zdejší organizace. 
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MUZEUM PODBEZDĚZÍ  
Všechno, co mám ráda 

27. 4. – 9. 6. 2019  

Výstava prací bělské výtvarnice Evy Hrubé 

 

Život v kameni 

6. 9. - 28. 10. 2019 

Interaktivní výstava o paleontologické minulosti regionu vycházející zejména z vlastních 
sbírek Muzea Podbezdězí doplněná o zajímavé herní prky. Velký úspěch sklidily zejména amoniti 
a tribobiti odlití z čokolády, kteří byly podáváni v průběhu vernisáže výstavy. 
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LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA 

Vilém Stanovský 

Letecké muzeum, 12. 4. – 3. 7. 2019  

Výstava o významném československém legionáři a letci, který spoluzakládal za první 
světové války československé legie ve Francii, bojoval v rotě Nazdar. 

 

Marie Krupičková, 1. čs. parašutistka 

Letecké muzeum, 4. 7. – 31. 12. 2019  

Výstava připomínající 110. výročí narození průkopnice aviatiky a parašutismu, která se 
narodila v Benátkách nad Jizerou 

 

Letadla ve fotografii dvojím pohledem 

Letecké muzeum, 8. 11. – 31. 12. 2019 

Výstava fotografií Davida Chtěry a Lucie Velichové byla slavnostně zahájena prezentací 
dobových uniforem a přehlídkou dobové módy. 
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INFOCENTRUM BEZDĚZ 

Hrady na Jizeře 

Vestibul infocentra Bezděz, 15. 5. – 30. 9. 2019  

 

HOTEL RELAX - VRCHBĚLÁ 

Zmizelé obce kolem Ralska 

Celoročně prezentovaná výstava ve vestibulu hotelu sportovního areálu Vrchbělá. 
 

KAPLE SV. JOSEFA V BĚLÉ P. B. 
Svatořečení Anežky České 

Výstava v zámecké kapli sv. Josefa v Bělé p. B. 
Výstava k výročí svatořečení Anežky Přemyslovny v listopadu 1989. 

 

PAROSTROJNÍ PIVOVAR LOBEČ 

Krása starých věcí 
Květen – září 2019 

Výstavy vytvořená ve spolupráci se studenty 8. ZŠ Mladá Boleslav, která prostřednictvím 
jejich fotografií prezentuje sbírkové předměty Muzea Mladoboleslavska. 

 

PARKOVACÍ DŮM MLADÁ BOLESLAV 

Boží Voda u Mladé Boleslavi  
Červenec – prosinec 2019 

Výstava ve vestibulu parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi o 
kdysi vyhlášeném rekreačním letovisku se zázračnou léčivou vodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC BONDY 

V průběhu roku se v obchodním centru Bondy v Mladé Boleslavi uskutečnily níže 
uvedené panelové výstavy, k nimž bylo vždy pořádáno jedno interaktivní odpoledne.  

 Chlum v dávnověku: 31. 1. – 1. 3. 2019  

 100 let letectví v Mladé Boleslavi: 1. 3. – 1. 4. 2019 

 Merkur: 1. 4. – 30. 4. 

 Prvorepubliková Mladá Boleslav: 30. 4. – 31. 5. 2019  

 Čím se kdysi platilo: 1. 6. – 30. 6. 2019 

 Čepce, šátky, pleny: 1. 7. – 31. 7. 2019 

 Pověstné báchorky: 1. 8. – 31. 8. 2019 
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 Proměny Mladé Boleslavi: 1. 9. – 30. 9. 2019 

 Československá letadla na výkresech Erika Bornhorsta: 1. 10. – 31. 10. 2019 

 Mladá Boleslav 1989: 1. 11. – 30. 11. 2019 

 Mladá Boleslav v zimě: 1. 12. – 5. 1. 2020 

 

 

OC OLYMPIE 

V obchodním centru Olympie se uskutečnily tyto dvě výstavy, v jejichž rámci se 

uskutečnilo jedno interaktivní odpoledne. 

 Peníze: 14. 1. – 1. 3. 2019  

 Jaroslav Panuška – malíř pohanského dávnověku: 1. 3. – 22. 3. 2019 

 

 



MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA, p. o. 
ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2019 

WWW.MUZEUMMB.CZ 

23 

DOPROVODNÝ PROGRAM 
V průběhu roku 2019 byla expoziční a výstavní činnost muzea doplněna bohatým 

doprovodným programem, který měl za cíl oslovit, co nejširší veřejnost. 
 

PŘEDNÁŠKY A BESEDY 
Na jednotlivých pracovištích Muzea Mladoboleslavska se v průběhu celého roku 

konaly přednášky a besedy na vybraná témata z kulturních dějin regionu i širšího okolí. 

Tento bod doprovodného programu se skládá z těchto pravidelných cyklů: 

 Přednášky 

 Muzejní kavárna 

 Fotokoutek 

 Seniorclub 

 Muzejní akademie 

PŘEDNÁŠKY 

Přednášky byly pravidelně pořádány zejména na pracovištích Muzeum 
Mladoboleslavska – Hrad a v Muzeu Podbezdězí. V průběhu roku 2019 se uskutečnila tato 
jednotlivá setkání 

Muzeum Mladoboleslavska – Hrad: 

 Loupežníci a  zloději v minulosti 
Mladoboleslavska; Přednáška 
PhDr. Jaromíra Jermáře, (10. 1. 

2019) 

 Středověké cesty na 
Mladoboleslavsku, PhDr. Jiří 
Sajbt (7. 2. 2019) 

 Vlci; Petr Lumpe (7. 3. 2019) 

 Geologické zajímavosti 
Podještědí, Dominik Rubáš (4. 4. 

2019) 

 Historické skalní rytiny Českého ráje, Petr Jenč (2. 5. 2019) 

 Vybrané právní reformy prvních let Československé republiky, Jan Kober (6. 6. 

2019) 

 Prvorepublikové četnictvo, 

Četnická pátrací stanice 
Chlumec n. C. (5. 9. 2019) 

 Dobře ukrytý kostel, Alena 
Nachtmanová (10. 10. 2019) 

 Adventní kalendář Českého ráje, 
Karel Hubač (14. 11. 2019) 

Muzeum Podbezdězí 
 Papírna v Hamru na Jezeře (31. 

1. 2019)  
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 Zvyky od masopustu k Velikonocům; PhDr. Jaromír Jermář (14. 2. 2019) 
 Trénování paměti; Gabriela Řepová (14. 3. 2019) 

 Člověk a jeskyně severních Čech; Petr Jenč (4. 4. 2019) 

 Četníci v období 1. Republiky, Četnická pátrací stanice Chlumec n. C. (30. 8. 
2019) 

 Houby; Stanislav Tutka (10. 10. 2019) 

Muzeum Benátecka 

 Velikonoční tradice; Blanka Noháčová (cyklus tří besed v DPS Domov u 
Anežky) 

 Muzeum a muzejnictví, Jana Náhlovská (cyklus tří besed v ZŠ Benátky n. J.) 
 

SENIORCLUB 

Besední a přednáškový cyklus zaměřený zejména na starší generace byl zahájen jako 
novinka v lednu 2019. Realizován je zatím na pracovišti Muzeum Mladoboleslavska – Hrad a 

v Muzeu Podbezdězí. V jeho rámci se v průběhu roku uskutečnila tato setkání: 

 DPS Mladá Boleslav: Setkání s obyvateli DPS nad dobovými snímky 
z Mladobolslavska: 14. 1. 2019, 1. 3. 2019, 10. 5., 15. 7., 9. 9., 4. 11. 2019 

 Setkání se seniory ve spolupráci s MÚ Bělá p. B. nejen nad dobovými snímky a 
příhodami: Koná se pravidelně 1x měsíčně v prostorách infocentra na bělském 
zámku 

MUZEJNÍ AKADEMIE 

V únoru 2019 byl zahájen další 
přednáškový program, který zahrnuje ucelené 
tematické cykly a umožňuje věnovat se 
vybraným tématům v rámci několika na sebe 
navazujících přednášek. Program byl zahájen 
cyklem dvou přednášek věnovaných tvorbě 
rodokmenů, který Muzeum Mladoboleslavska 
připravilo ve spolupráci se SOkA Mladá 
Boleslav. 

V rámci tohoto cyklu se uskutečnila 
v roce 2019 dvě setkání: 

 Matriky – základní pramen pro genealogii: Přednáška PhDr. Hradecké 28. 2. 
2019 

 Nematriční prameny pro genealogii: Přednáška PhDr. Hradecké 28. 3. 2019 

 

FOTOKOUTEK 

Setkání nad zajímavými fotografiemi z minulosti i současnosti je realizováno na 
pracovišti Muzeum Podbezdězí. 

V roce 2019 se uskutečnilo jedno toto setkání. 

 Po horách a kopcích Slovinska: Beseda s cestovatelem Václavem Holasem, 31. 
1. 2019 
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MUZEJNÍ KAVÁRNA 

Besední cyklus neformálních setkání se zajímavými osobnostmi je realizován na 
pracovišti Muzeum Podbezdězí. V průběhu roku 2019 se uskutečnila tato setkání: 

 Splněný sen: Beseda s Ing. V. Handlíkem o jeho dobrodružné letecké cestě do 
Belgie, 7. 3. 2019 

 Skleněná zvířátka: setkání se sklářkou Zdeňkou Štrohalmovou s ukázkami 
tvorby skleněných zvířátek (14. 11. 2019) 
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KONCERTY 
V průběhu roku 2019 realizovalo Muzeum 

Mladoboleslavska kromě jednorázových koncertů 
rovněž několik pravidelných hudebních programů, 
které se odehrály zejména v Leteckém muzeu 
Metoděje Vlacha. 
 

Hudební večery v Leteckém muzeu: Od ledna do konce 

března se v Leteckém muzeu konal pravidelný cyklus 
Hudebních večerů (celkem šest vystoupení), kde hosté 
mohli vyslechnout mimo jiné Kapelu strýce Michala, 

Miniband Benátky nad Jizerou, Starce po chmelu či Hot 
Club z Mladé Boleslavi. 
 

Hudební paleta v Leteckém muzeu: Od května 2019 
začalo Letecké muzeum spolupracovat na pravidelném 
cyklu Hudební paleta, z které se uskutečnily v květnu až 

červnu tři koncerty. 

 

Podzim na křídlech jazzu: Úspěšný a četně navštěvovaný 
cyklus jazzových koncertů v Leteckém muzeum se 
uskutečnil od října do prosince 2019, kdy se odehrálo pět 
koncertů. Návštěvníci so mohli vyslechnout např. Piano 

Organism, kapelu J.J. Jazzmen a Barboru Vágnerovou, 
Jitku Vrbovou a její kvartet či Pavla Šlosara Quartet. 

 

Jan Burian vystoupil 17. 5. 2019 na Mladoboleslavském 
hradě v rámci kulturně výstavního projektu Něžná 
revoluce 1989. 

 

Kytarová přehrávka ZUŠ a jejich hostů: Muzeum 

Podbezdězí, 1. 6. 2019  

 

Koncert Radka Tomáška a Františka Vlčka se uskutečnil 13. 
7. V Muzeu Podbezdězí. 
 

Koncert Olgy Lounové se uskutečnil 29. 8. 2019 před 
Leteckým muzeem Metoděje Vlacha. 
 

Koncert pro všechny dobré rodáky se uskutečnil v září 
2019 v Muzeu Mladoboleslavska na hradě a v Muzeu 

Podbezdězí. 
 

30 let svobody – komponovaný hudební program k 30. 

Výročí Sametové revoluce se uskutečnil na náměstí 
Republiky v Mladé Boleslavi 20. 11. 2019. 
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Adventní koncert se uskutečnil v kostele sv. Havla 2. 12. 

2019, kde předvánoční atmosféru naladila světoznámá 
harfistka Kateřina Englichová s Vilémem Veverkou, 
Markétou Böhmovou a Jitkou Hosprovou. 
 

Barokní rorate aneb Radostné zpěvy adventní zazněly 
v Muzeu Podbezdězí 12. 12. 2019. 
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KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ AKCE 
V průběhu roku 2019 byl výstavní a expoziční program doplněn řadou dalších 

kulturně společenských akcí, z nichž řada je již tradičními a několik z nich je novinkou roku 

2019. 

Novinky 2019 

PIETNÍ PŘIPOMÍNKA OBĚTÍ HOLOCAUSTU 

V letošním roce se poprvé uskutečnila pietní připomínka internovaných obyvatel 
židovské národnosti na Mladoboleslavském hradě a to 27. ledna 2019. Připomínka měla 
formu předčítání jmen osob, které byly v letech 1940 až 1943 internovány na MB hradě.  

 

VELIKONOCE NA FAŘE 

Dolní Krupá, 6. 4. 2019; V dubnu 2019 se poprvé 
uskutečnil edukačně zábavný program připomínající zvykoslovné 
velikonoční tradice v areálu fary v Dolní Krupé. Tento program 
bude do budoucna pravidelně realizován v předvelikonočním 
čase a zaměřen bude zejména rodiny s dětmi. V rámci programu 
se uskutečnila výstava Velikonoce, naučná stezka velikonočními 
zvyky a také vystoupení folklorního souboru Kominíček. 
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TAJEMSTVÍ ŘEMESEL 

Mladoboleslavský hrad, 14. 6. 2019; V roce 2019 se 

Muzeum Mladoboleslavska zapojilo do realizace 

Metalového sympozia a to workshopovou 
přehlídkou dobových řemesel. Na nádvoří hradu 
tak návštěvníci mohli shlédnout a vyzkoušet si 
výrobu látek, mýdel, kamenných nástrojů a řadu 
dalšího. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT KROKUS 

Na sklonku roku 2019 se Muzeum Mladoboleslavska 

zapojilo poprvé do vzdělávacího projektu Krokus, 
který realizuje irská organizace Holocaust Education 
Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro 
vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 
Účastníci projektu na podzim zasadí jako 

připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a 
tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Projekt 
Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit 
tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak 
povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a 
fanatismu. 

Muzeum Mladoboleslavska pietně zasadilo poprvé 
krokusové cibulky 7. 11. 2019. 
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MEZINÁRODNÍ DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 

V letošním roce se Muzeum 
Mladoboleslavska zapojilo do projektu 

společnosti Post Bellum připomínající 
památku všech válečných veteránů formou 
prodeje symbolického vlčího máku. 
Pokladničky byly umístěny v Muzeu 

Mladoboleslavska a v Leteckém muzeu, kde 

probíhal prodej od začátku listopadu 2019. 
11. 11. – v den mezinárodní památky 
válečných veteránů se uskutečnilo pietní 
kladení květin u památníku čs. legií na 
Komenského náměstí v Mladé Boleslavi.   

VÁNOCE NA HRADĚ 

V roce 2019 se poprvé uskutečnil 
program Vánoce na hradě, který navazuje 
na předchozí předvánoční programy 
realizované do roku 2018, a tyto programy 
přizpůsobuje ekonomickým a personálním 
možnostem Muzea Mladoboleslavska. 

Tento program především posunul 
termín konání akce do první poloviny 
prosince a rozšířil program o trhový prodej 
tradičních rukodělných výrobků. Program, 
který byl původně plánován zejména 
nádvoří mladoboleslavského hradu, byl díky 
nepřízni počasí přesunut do expozic a hradních sklepení. Jeho součástí bylo vstoupení dvou 
folklorních souborů, vyhlášení soutěže Mladoboleslavský hrad v zimě a putování darovníků 
k Betlému. 
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Tradiční akce: 
OTEVÍRÁME BRÁNU MLADOBOLESLAVSKÉHO 
HRADU 

Mladoboleslavský hrad 13. 4. 2019; Hlavní výstavní 
sezóna byla na mladoboleslavském hradě zahájena 
kulturně zábavným odpolednem 13. 4. 2019. 
Návštěvníci se mohli zúčastnit komentovaných 
prohlídek běžně nepřístupných hradních prostor a 

výstav Jaroslav Panuška, malíř pohanského 
dávnověku a Čepce, šátky pleny. Ve sklepních 
prostorách byla otevřena výstava Hrady na Jizeře. 
 

 

NOC LITERATURY 

Mladoboleslavský hrad, 9. 5. 2019; Muzeum Mladoboleslavska se zapojilo do festivalu Noc 

literatury 2019. V expozicích MB hradu předčítala herčka Veronika Khhek-kubařová z románu 

Expedice – můj milostný příběh (Bea Uusma) 
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MUZEJNÍ NOC 2019  
Do festivalu muzejních nocí se zapojila 

pracoviště Muzea Mladoboleslavska na MB 
hradě, Letecké muzeum a Muzeum Benátecka a 
to 17. 5. 2019 

Na Mladoboleslavském hradě se 

návštěvníci mohli zapojit do řešení detektivních a 
kriminalistických záhad, prohlédnout si volně 
všechny aktuální expozice a výstavy a občerstvit 
se ve stylové cukrárně. Program byl doplněn 
promítáním dobové detektivky „Záhada modrého 
pokoje“. V průběhu večera mohli návštěvníci 
potkat četníky v dobových uniformách a 
prohlédnout si výstavu Četnické historky, která od 
června 2019 byla přístupná na regionálních 
pracovištích Muzea Mladoboleslavska. 

Ve 20 hodin se uskutečnil recitál 
populárního písničkáře Jana Buriana,  kterým 
jsme vzpomenuli výročí 30 let od Sametové 
revoluce 1989.  

Pro nejmenší byl přichystán zábavně 
poučný program nesoucí se v duchu románů 
Eduarda Štorcha. 

V Leteckém muzeu Metoděje Vlacha byly 

připraveny pro návštěvníky letecké ukázky a 
swingová hudba. Postupně byla představena 

všechna letuschopná letadla z leteckého muzea. 

Součástí programu byly letové ukázky a 
tandemové seskoky v režii Malodoboleslavského 

Aeroklubu.  

Od 20.30 se v letecké kantýně konal 

koncert mladoboleslavské jazzové kapely Hot 
Club.  

V Muzeu Benátecka otevřeli expozice a 
výstavy dámy v dobových kostýmech. 



MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA, p. o. 
ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2019 

WWW.MUZEUMMB.CZ 

33 

 



MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA, p. o. 
ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2019 

WWW.MUZEUMMB.CZ 

34 

VÝROČNÍ DEN 36. PLUKU 

Mladoboleslavský hrad, 22. 6. 2019; V červnu 2019 proběhl první ročník 
společensko-kulturního programu, který připomněl historickou 
kasárenskou tradici Mladé Boleslavi a zejména 36. pluk, který od konce 
17. století sídlilo na MB hradě. Připravena byla přehlídka dobové 
výstroje a výzbroje, exteriérová výstava o historii 36. pluku a ukázky 
vojenských cvičení a střelných zbraní. 

PROHLÍDKY MLADOBOLESLAVSKÉHO HRADU 

V roce 2019 byly podruhé realizovány letní 
komentované prohlídky běžně nepřístupných 

prostor mladoboleslavského hradu a to ve dnech 
13. 7. a 17. 8. 2019. K ponížení četnosti prohlídek 
oproti roku 2018 došlo zejména díky napjatosti 
mzdového fondu Muzea Mladoboleslavska. O 
pravidelné komentované prohlídky v hlavní 
turistické sezóně veřejnost projevovala značný 
zájem a jejich rozšíření by bylo jistě přínosem. 

 

HRADOZÁMECKÁ NOC S ČETNÍKY 

24. 8. 2019 se uskutečnila druhá hradozámecká noc na 
mladoboleslavském hradě, která se nesla v duchu kulturně 
výstavního projektu Četnické historky. V jejích průběhu se 
návštěvníci mohli více dozvědět o běžném životě četnictva 

za první republiky, či si vyřešit vraždu v rámci komentované 
prohlídky výstavy Stopa – vyřeš zločin. Připraveny byly i 
četnické historky z Mladé Boleslavi a řada dalšího. 
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DIVADELNÍ FESTIVAL 

Stejně jako v roce 2018 se i letos na nádvoří mladoboleslavského hradu 

uskutečnilo symbolické zahájení divadelního festivalu NADOSAH a to 13. 9. 

2019. 

 

 

 

LÉTÁME PRO VÁS 

Tradiční kulturně společenský program se 
uskutečnil 13. 9. 2020 v Leteckém muzeu 
Metoděje Vlacha. Návštěvníkům byla 
předvedena všechna letuschopná letadla 

v letu, zúčastnit se také mohli komentovaných 
prohlídek a občerstvit v Letecké kantýně.  
https://www.youtube.com/watch?v=JnZVpPsbDv4&t=4s 

 

 

 

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE 

Neočekávaný úspěch sklidil v roce 2019 druhý ročník 
Mezinárodního dne archeologie, který se uskutečnil 19. 10. 
2019. Návštěvníci nejenom že mohli shlédnout a vyzkoušet 
si středověká řemesla, ochutnat prehistorickou kuchyň, ale 
zejména se mohli osobně zapojit do dozorovaného 
odkrývání zásypů v hradních sklepích. To přilákalo nejen 
děti, ale i jejich doprovod. Nálezy ze zásypové sutě 
překvapily i muzejní archeology, kteří odkryv dozorovali a 
zasvěceně hodnotili. V průběhu dne byl oceněn 
nejzasloužilejší archeolog (chlapec 10 let, který 2 hodiny 
soustavně kutal ve sklepích) a také vítěz dětské výtvarné 
soutěže Mamuti a dávnověk.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JnZVpPsbDv4&t=4s&fbclid=IwAR0SeaVSQxUGS7C4z9PAp5jNvYNxxL1VydR7UoxUljF5UortDQFIItDcMqg
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MIKULÁŠ NA HRADĚ 

V roce 2019 se uskutečnila také podruhé 
Mikulášská nadílka na nádvoří 
mladoboleslavského hradu, kterou navštívilo více 
než dvě stovky dětí se svým doprovodem. Laskavý 
Mikuláš, vlídní andělé a čiperní čerti vyslechli 
přání a básničky a rozdali drobné dárky. 

Pojetí této předvánoční akce se i po zkušenostech 
z roku 2018 osvědčilo, jako smysluplné jako jistý 
protipól monstrózně pojaté předvánoční 
atmosféře v centru Mladé Boleslavi. 
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NA VÝLET S MUZEEM 

Muzeum Mladoboleslavska již druhým rokem uspořádalo cyklus komentovaných exkurzí na 
vybrané zajímavé lokality v regionu. 

V průběhu roku 2019 se uskutečnily tyto dva výlety: 
- Exkurze do papírny na Jezeře v Hamru; 24. 8. 2019 

- Dušičkový výlet s Muzeem do skalních bytů na Valečově; 2. 11. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTEVŘENÉ KOSTELY 

Dlouholetý program Muzea Mladoboleslavska, který je realizován zejména na pracovišti Muzeum 
Podbezdězí a v Muzeu Benátecka, který je zaměřen na zpřístupnění církevních památek v regionu. 

V rámci tohoto programu se muzeum spolupodílelo na těchto akcích: 
- Noc kostelů 24. 5. 2019 v Bělé p. B. a v Benátkách n. J.; spolupráce na programové skladbě 

- Mše sv. v zámecké kapli sv. Josefa v Bělé p. B.: pravidelně 1x měsíčně 

- Mše sv. v kostele sv. Václava v Bělé p. B.: pravidelně 1x měsíčně 

- Výstava Svatořečení Anežky České v sakristii kaple sv. Josefa v Bělé p. B. (24. 5. – 31. 10. 

2019) 

- Zpřístupnění kostela sv. Václava a Augustiniánského kláštera v Bělé p. B. v červenci a srpnu 
2019 

 

Další akce: 
ČTENÍ Z DENÍKŮ POPRAVENÝCH A UMUČENÝCH ODBOJÁŘŮ 

Památku popravených a umučených příslušníků čs. domácího odboje 

z Mladoboleslavska připomněla tradiční vzpomínková akce, věnovaná památce za 2. světové 
války popravených a umučených příslušníků domácího odboje z Mladoboleslavska. Akce 
proběhla před budovou bývalých kasáren v Jičínské ulici v Mladé Boleslavi. Vzpomínkovou 
akci zakončilo veřejné Čtení z deníků popravených a umučených odbojářů, které se 
uskutečnilo ve sklepení boleslavského hradu 15. 3. 2019.  
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„DEJTE NÁM KŘÍDLA!“, 100 let od založení českých leteckých škol 
Letecké muzeum Metoděje Vlacha, 12. 4. 2019 

od 16 hodin  

Program připomínající "100 let od 

založení československých leteckých škol" se 
uskutečnil  před budovou leteckého muzea. 

Součástí akce byl i příjezd VIP hostů 

historickými vozy z Auto muzea Škoda, 
připomenuto bylo 4 leté výročíé otevření 
Leteckého muzea a také předání kovového 
letadla Metoděje Vlacha na pylonu do 
provozu muzea.  

 

KŘEST KNIHY LETOV- 100 LET OD ZALOŽENÍ PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ TOVÁRNY NA 
LETADLA 

Letecké muzeum 14. 3. 2019 

Ve čtvrtek 14. března přivítalo Letecké 
muzeum Metoděje Vlacha 185 návštěvníků, 
kteří se přišli podívat na křest knihy Ing. 
Jaroslava Zvěřiny nazvané Letov - 100 let od 

založení první československé továrny na 
letadla. 

 

 

 

 

DĚTSKÝ DEN 

Mladoboleslavský hrad, 1. 6. 2019; Na nádvoří Mladoboleslavského hradu se ve spolupráci 
s Městským divadlem uskutečnil dětský den. Na děti čekaly pohádkové bytosti s úkoly a 
malou odměnou. 
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VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO DĚTI A 
MLÁDEŽ 

V průběhu 1. pololetí 2019 byly realizovány všechny plánované stálé i tematické 
zábavně vzdělávací programy orientované na školní a předškolní návštěvníky. Od září 2019 
byly stávající pedagogické programy nahrazeny z velké části nově strukturovanými programy. 

V průběhu 1. pololetí 2019 Muzeum získalo dotační příspěvek z MK na projekt 

Muzejní hrátky – Boleslav, Bělá, Benátky a zpátky, který byl realizován ve 2. pololetí 2019 a 
plnohodnotně bude začleněn do programové nabídky od března 2020. 

Muzejní hrátky – Boleslav, Bělá, Benátky a zpátky 
Muzejní hrátky jsou novým zastřešujícím pedagogickým programem, který byl v roce 

2019 podpořen dotací z MK ČR. Projekt je zacílen na vyřešení nerovnovážnosti rozložení 
pedagogických aktivit na jednotlivých pracovištích Muzea Mladoboleslavska a je koncipován, 
tak, aby se jeho jednotlivé části uskutečnily na pracovišti Mladoboleslavský hrad, Muzeum 
Podbezdězí a Muzea Benátecka. Tento program nejen že zahrnuje již stávající edukační prvky 
na daných pracovištích, ale zejména vytváří nové a zasazuje je do širšího uceleného rámce, 
který návštěvníky seznámí se způsoby dokumentace minulosti v muzeích. 

Projekt navazuje zejména na edukační 
programy Malý muzejník a Muzejní přijímačky, 
které byly realizovány na pracovišti Muzea 
Mladoboleslavska na mladoboleslavském hradě.  

Obsahem projektu bylo vytvoření 
interaktivních edukačních ostrůvků, které jsou 

umístěny ve stálých expozicích na jednotlivých 
pracovištích Muzea Mladoboleslavska. Ostrůvky 
jsou tematicky zaměřeny na vybrané profese. Celý 
program je veřejnosti nabízen jako celek 
prostřednictvím jednotného nabídkového 
materiálu. Návštěvníci si budou moci vybrat, 
jakým způsobem se programu zúčastní, tj. zda 
navštíví pouze vybranou část, či celý program 
v průběhu několika na sebe navazujících návštěv. 

Jednotlivé ostrůvky budou vytvořeny tak, aby byly 
samoobslužné a nebyla nezbytně nutná 
přítomnost muzejního edukátora. 

V rámci projektu byla vytvořena grafická 
podoba průvodců pedagogickými programy Muzea 
Mladoboleslavska – postava Bolka a Emy. (tj. malý 
Boleslav II. a jeho 2. manželka)  . 
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MUZEUM MLADOBOLESLAVSKÝ HRAD 

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. Program byl realizován do července 2019 a 

poté začleněn do širšího programu Muzejní hrátky. 

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. Program byl realizován do července 2019 a poté 
začleněn do širšího programu Muzejní hrátky. 

Cesta staletími: Dobrodružné pátrání po 
nejstarších stavebních památkách města je určen 
žákům 4. - 5. tříd ZŠ. Důraz je kladen na zážitkové 
učení. V pokladně muzea je možné zakoupení 
brožury „Znáš své město?“ k další badatelské 
práci ve škole. Program byl jako zastaralý 
ukončen k červenci 2019. 

Boleslavské ismy: Netradičně laděná 
procházka městem a jeho místní historií konce 
19. a začátku 20. století využívá moderní 
technologie a zážitkové učení (pro žáky 8. a 9. 
tříd, studenty gymnázií a středních škol). 
Program byl jako zastaralý ukončen k červenci 
2019. 

Boleslav II. na HRADĚ!: V září 2019 byl zaveden pilotní provoz nového edukačního 
programu, který byl záměrně vytvořen tak, aby 
pomáhal při výuce regionálních a dějinných 
souvislostí, dětem pomáhá chápat dobu přelomu 
1. tisíciletí, a to s důrazem na místo, ve kterém 
žijí. Zdejší hrad byl založen pravděpodobně 
Boleslavem II. Pobožným v 2. polovině 10. 

století. Město tedy nese jeho jméno.  

Do doby knížete Boleslava se děti přenáší 
prostřednictvím pokladu denárů, který byl 
v Mladé Boleslavi objeven teprve nedávno, a 
který svým významem přesahuje hranice střední 
Evropy. Děti se hravou formou dozvídají o 
počátku mincovnictví v raně středověkém státě 
za doby prvních Přemyslovců a učí se postupu 
ražby mincí. Součástí je také návštěva krámu 
kupce Jákoba, kde musí po zkontrolování 
pravosti denárů na kupeckých vahách zaplatit 
knížeti daň z míru. Tou je naneštěstí ona čerstvě 
vyrobená mince. K jejímu opětovnému získání 
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vede jen jedna cesta – přes knížecí listinu. Písařů má totiž kníže v celém státě nedostatek a 
potřebuje pomoc od skutečných vzdělanců!  Po přibližně 70. minutách strávených v hradních 
prostorách odchází děti obohaceny o nové poznatky, které by si jinak složitě zapamatovávaly 
ve školních lavicích. A co víc, odnáší si vytoužený vlastnoručně vyražený denár! 

Zde přinášíme některé bezprostřední reakce: 
„Pani učitelko, to mě vážně bavilo!“ 

„Já mám rád historii.“ 

„To bylo hezké.“ 

„Pani učitelko, a už se našla ta slepice?“ (reakce na ztracenou slepici kupce Jákoba) 
 

Tematické programy 
Tajemství barokní perli: V dubnu 2019 byl realizován pedagogický program 

seznamující žáky a studenty se slohem baroka a jeho základními uměleckohistorickými 
souvislostmi. 

Zimní dílny: Předvánoční vánoční dílny určené zejména 1. stupni základních škol. 
Obsah programu byl propojen s probíhající předvánoční výstavou Dar, dárce, darovaný a děti 
si mohly vytvořit jedinečné papírové vánočního přání, které se po otevření proměnilo 
v krásný betlém. Děti nejenže musely prokázat svou zručnost a smysl pro detail, ale také 
estetické cítění a trpělivost. Každý vytvořený kus se tak stal skutečně osobním dárkem. 
Závěrečnou tzv. třešinkou na dortu bylo zabalení do vánočního papíru a uvázání stuhy. Za cca 
75 minut tak vznikl originální vánoční dárek, kterým děti mohly potěšit své nejbližší u 
vánočního stromečku. Reakce obdarovaných neznáme, ale z komentářů dětí se těšíme ještě 
dnes:  „Víte, já jsem si to vždycky přál. Celý život jsem si přál vyrobit takové přání.“ 

 

Dětské programy v rámci jednotlivých akcí Muzea Mladoboleslavska 
Na děti a mládež bylo pamatováno při všech vhodných akcích, které Muzeum 

Mladoboleslavska v roce 2019 uspořádalo. Zejména dětskému publiku byly určeny tyto akce: 

Mikuláš na Hradě: (5. 12. 2019) Mikulášská nadílka na 
hradním nádvoří 

Ježíškova schránka: na nádvoří mladoboleslavského 
hradu byla od 1. Prosince umístěna schránka, kam mohly děti 
ukládat své dopisy pro Ježíška 

Dětský den: (1. 6. 2020) setkání s pohádkovými 
bytostmi ve spolupráci s Městským divadlem Mladá Boleslav. 

Velikonoce na faře: Jedním z nosných bodů programu 
byla „naučná stezka velikonočními zvyky“, kde byly pro děti 
připraveny jednoduché úkoly. 

Dětské programy byly realizovány také v rámci akcí Otevíráme bránu hradu, Muzejní 
noc, Hradozámecká noc, Mezinárodní den archeologie či Vánoce na hradě 
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Dětské soutěže 

V průběhu roku 2019 muzeum vyhlásilo dvě výtvarné soutěže.   

Mamuti a dávnověk: V březnu 2019 byla vyhlášena 
výtvarná soutěž pro děti od 4 do 16 let na téma mamuti a 
dávnověk. Soutěž je uspořádána v souvislosti s výstavami 
Jaroslav Panuška a Eduard Štorch v našem kraji a její ukončení 
proběhlo 19. 10. 2019 v rámci Mezinárodního dne 
archeologie. Jednotlivá díla přihlášená do soutěže byla 
od červnu 2019 vystavena ve stálých expozicích na 
Mladoboleslavském hradě a veřejnost mohla až do 19. 10. 

Hlasovat pro vybrané dílo. 

Mladoboleslavský hrad v zimě: 19. 10. 2019 byla 

vyhlášena druhá výtvarná soutěž o zajímavé ztvárnění 
mladoboleslavského hradu. Doručené obrázky, zejména 
z mateřských škol, byly vystaveny ve vestibulu Muzea 
Mladoboleslavska na hradě a vyhlášení výsledků proběhlo 14. 
12. V rámci programu Vánoce na hradě. 

 

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA 
Pro dětské návštěvníky je expozice LMMV vybavena 

moderními interaktivními prvky, které jedinečnou formou 
doplňují prezentovanou tématiku. 

Modelářské víkendy: Zejména pro dětské návštěvníky 
byl v průběhu roku 2019 realizován cyklus Modelářských 
víkendů, během nichž se setkávají mladí modeláři nad 
stavbou létajících modelů letadel. Tři víkendy byly realizovány od ledna do března 2019 a 
další tři od října do prosince 2019.   

 

MUZEUM BENÁTECKA  
Ve stálých expozicích Muzea Benátecka jsou 

umístěny interaktivní prvky, které jsou určeny zejména 
dětským návštěvníkům a přibližují jim tak 
prezentovanou tematiku.  

V roku 2019 se konaly pravidelné komentované 
prohlídky pro školní zájezdy v rámci školní výuky (pro ZŠ 
a střední školy) zaměřené na středověk, archeologii, 
astronomii, 30-ti letou válku a B. Smetanu.  

Zejména pro dětské návštěvníky jsou určeny 
komentované prohlídky muzea v dobových šatech a 
komentované prohlídky v zámeckém sklepení, které 
jsou realizovány v průběhu celého roku.  
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MUZEUM PODBEZDĚZÍ  
Pro rok 2019 byl pro děti na pokladně Muzea 

Podbezdězí připraven kvíz ze všech aktuálních výstav, který 
obdrží dětští návštěvníci při vstupu do muzea.  

Na návštěvníky školního a předškolního věku bylo 
roku pamatováno na všech realizovaných výstavách a rovněž 
v rámci nové stálé expozice, která je vybavena zábavně 
vzdělávacími interaktivními prvky. 

Doplněna byla zejména expozice Bělská kronika, kde si 
děti mohou vyzkoušet hravou formou činnosti na starých 
městských úřadech či zahrát si na divadelní ochotníky. 

Zejména pro dětské publikum byl určen program „Staň se četníkem!“ (30. Srpna 2019), kdy si 

děti mohly vyzkoušet kriminalistické postupy na vlastní kůži.   
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PROPAGACE 
V průběhu roku 2019 se Muzeum Mladoboleslavska aktivně spolupracovalo v rámci 

jednotné propagace příspěvkových organizací Středočeského kraje v oblasti kultury. Na 

jednotlivých pracovištích byly distribuovány aktuální materiály tohoto směru propagace a 
muzeum zároveň pravidelně podle požadavků zasílalo podklady pro propagaci pro svého 
zřizovatele. 

V průběhu roku Muzeum Mladoboleslavska navázalo na centralizovaně řízenou 
propagaci, jejíž základní pravidla byla nastavena v roce 2018 (viz Zpráva o činnosti 2018) a 
dále ji rozvíjelo v jednotlivých dílčích krocích. 

Muzeum v průběhu roku 2019 aktivně vyhledávalo nové propagační možnosti a podle 
aktuálních dohod a potřeb je využívalo. Jednalo se zejména o nové možnosti distribuce 

tištěných i elektronických propagačních materiálů. 

V průběhu roku byla vyhledávána užší možnost spolupráce zejména s infocentry 

v blízkých silných turistických destinacích (Turnov, Jičín, Doksy …), kde dochází k zasílání 
propagačních tištěných materiálů. 

Od zahájení turistické sezóny Muzeum Mladoboleslavska posílilo výlep plakátů u 
společnosti Rengl na území širšího regionu Mladoboleslavska, kde je pravidelně vylepován 

přehled měsíčních akcí v muzeu zpracovaný podle jednotného vizuálního konceptu Muzea 
Mladoboleslavska. 

Prezentační ostrůvky: Muzeum Mladoboleslavska začalo s tvorbou prezentačních 
ostrůvků, které bude v budoucnu využívat pro prezentaci Muzea Mladoboleslavska mimo 

domovské prostory. Tento prezentační set obsahuje mobilní roll-upy, upozorňující na 
jednotlivá pracoviště Muzea Mladoboleslavska a tvorbu mobilního herního prvku sloužící 
zároveň jako stojan na tištěné materiály. Tento prezentační set bude do provozu uveden 
v sezóně 2020. 

Muzeum pravidelně informuje o aktuálních akcích regionální a nadregionální tisk a 
média. Ve vybraných z nich pracovníci muzea pravidelně vytvářejí tematické cykly o kulturně 
historické tradici regionu. (Boleslavský deník, Benátecký zpravodaj, Zpravodaj Bělé p. B., 
Boleslavan, Život Budovcovy župy, Mladoboleslavsko.cz., atd …) 

V roce 2019 Muzeum Mladoboleslavsko využilo možnosti zapojit se do dětských 
programů vytvářených Českou televizí na programu Déčko, do nichž nebylo bohužel vybráno. 
V průběhu roku 2019 e uskutečnila tři natáčení na pracovištích muzea pro programy České 
televize: 

Páni z Dražic: Toulavá kamera, vysíláno 10.11.2019 

Marie Krupičková: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-

6/219411010100716/ 

Toulavá kamera:  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-

kamera/219562221500019/video/695749 

16. 6. 2019: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-

kamera/219562221500024/ 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/219411010100716/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/219411010100716/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500019/video/695749
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500019/video/695749
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500024/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500024/
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V květnu 2019 muzeum dalo do prodeje novou řadu suvenýrů a propagačních 
materiálů.  

Zejména z důvodů zvýšení propagačních 
možností Muzea Mladoboleslavska bylo 
přistoupeno od ledna 2019 ke spolupráci 
s obchodnímio centry Olympie a Bondy v Mladé 
Boleslavi, kde muzeum využilo možnost zdarma 
prezentovat své aktivity a výstavy. Od července 
2019 získalo Muzeum Mladoboleslavska možnost 
prezentovat své aktivity v parkovacím domě 
v historickém centru Mladé Boleslavi. 

V rozvoji propagační strategie Muzea 
Mladoboleslavska bude intenzivně pokračováno i 
v dalších letech a to zejména s důrazem na 
zvýšení placené návštěvnosti jednotlivých 
expozičních míst. 
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Sociální sítě 
V průběhu roku 2019 byla pozornost zaměřena zejména na aktivity na sociálních 

sítích. Muzeum Mladoboleslavska spravuje níže uvedené profily na sociálních sítích, které 
jsou průběžně doplňovány a složí zejména k propagaci jednotlivých akcí Muzea 
Mladoboleslavska 

Profil FB Instagram Twiter 

1/2019 12/2019 1/2019 12/2019 1/2019 12/2019 

Muzeum 

Mladoboleslavska 

807 1309 259 516 0 8 

Muzeum Bělá pod 
Bezdězem 

447 575  159 0 49 

Muzeum Benátky 196 299 0 318 Není profil 

Letecké muzeum 
Metoděje Vlacha 

1739 2020  278 0 3 

Fara Dolní Krupá 0 76 Není profil Není profil 

 

NÁVŠTĚVNOST 
 

Návštěvnost Muzea Mladoboleslavska činila v souhrnném počtu 64 455 návštěvníků, 
z čehož bylo 9 994 návštěvníků, kteří shlédli výstavy mimo vlastní expoziční máísta Muzea 
Mladoboleslavska. Oproti riku 2018 došlo k nárůstů celkové návštěvnocti o 16,7%. 

V průběhu roku 2019 se na celkové návštěvnosti Muzea Mladoboleslavska projevují 
účinky opatření na zvýšení a zefektivnění propagace aktivit nastavených v uplynulém roce 
2018. 

Do celkové návštěvnosti jsou započítávány i prezentace Muzea Mladoboleslavska 
mimo domovské prostotry (Obchodní centra, infocentra …), které jsou přístupné zdarma. 
Návštěvnost je zde počítána průměrově podle dat získaných od správců daných prostor. 

 

Přehled návštěvnosti jednotlivých pracovišť Muzea Mladoboleslavska v roce 2019: 

Pracoviště Platící návštěvníci Neplatící návštěvníci Celkem 

Mladoboleslavský hrad 5 012 9 889 14 901 

Letecké muzeum 
Metoděje Vlacha 

20 008 12 130 32 138 

Muzeum Benátecka 1 481 3 174 4 655 

Muzeum Podbezdězí 1 396 1 193 2 592 

Fara Dolní Krupá 50 125 175 

Ostatní prostory 0 9 994 9 994 
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Celkem 27 947 36 505 64 455 

 

Výrazná rozdílnost návštěvnosti na pracovištích orientovaných svojí náplní práce 
vlastivědně – historicky a Leteckého muzea Metoděje Vlacha je dána především obsahem a 
také formou prezentace výstav a expozic. Stranou nezůstávají ani kritéria jako je lokalizace 
výstavních prostor daného pracoviště a možnosti zapojení do širšího turistického ruchu 

regionu jeho působnosti. 

Celková návštěvnost muzea za rok 2019 je rovněž určena skutečností, že od poloviny 
ledna do konce února byly z provozních a technických důvodů uzavřeny expozice na 
Mladoboleslavském hradě a expozice v Muzeum Podbezdězí a Benátecka byly otevřeny až 
od konce dubna 2019 a uzavřeny byly ke konci října 2019. 

 

K výraznému navýšení oproti předchozím obdobím došlo zejména díky intenzivní 
spolupráci s OC Bondy, kde v průběhu celého roku 2019 mělo Muzeum Mladoboleslavska 
zdarma k dospozici prostor pro vlastní prezentaci a uspořádalo zde výše zmíněné výstavy. 
Této příležitosti bylo využito zejména k propagačním aktivitám muzea a zde prezentvané 
nízkonákladové výstavy sloužily zejména k rozšíření povědomí o dalších aktivitách Muzea 
Mladoboleslavska. Muzeum využilo v roce 2019 této možnosti prezentace zejména proto, že 
lokace OC Bondy u hlavního autobusového nádraží a koncentrace obchodů, či blízkost 
automobilky Škoda vytváří z daného místa významný komunikační uzel regionu. Možnosti 
další spolupráce s OC Bondy budou nastaveny v průběhu roku 2020 podle aktuální situace. 
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 2018 2019 

Muzeu Mladoboleslavska 

Hrad 

16 766 14 901 

Letecké muzeum Metoděje 
Vlacha 

24 733 32 138 

Muzeum Benátecka 4 606 4 655 

Muzeum Podbezdězí 2 394 2 589 

Dolní Krupá 0 175 

Ostatní prostory 6741 9 994 

Celkem 55 240 64 455 

 

 

Vývoj návštěvnosti podle jednotlivých pracovišť 

 platící neplatící Celkem 

Muzeum Mladoboleslavska Hrad 

2018 6130 10636 16766 

2019 5012 9889 14901 

Letecké muzem Metoděje Vlacha 

2018 18575 6158 24733 

NÁVŠTĚVNOST 2019 

MB hrad 

LMMV 

M Podbezdězí 

M Benátecka 

D. Krupá 

Ostatní 
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2019 20008 12130 26166 

Muzeum Benátecka 

2018 2289 2317 

 

4606 

2019 1481 3174 4655 

Muzeum Podbezdězí 
2018 1333 1061 2394 

2019 1396 1193 2589 

Fara Dolní Krupá 

2018 0 0 0 

2019 50 125 175 

 

 

 

Expozice a výstavy mimo prostory Muzea Mladoboleslavska 

 2018 2019 

Infocentrum Bezděz 862 850 

Parostrojní pivovar Lobeč 345 352 

Hotel Relax Vrchbělá 638 954 

OC Olympie 4100 1200 

Kostel sv. Havla Mladá 
Boleslav 

80 0 

Kaple sv. Josefa Bělá p. B. 716 710 

OC Bondy 0 3028 

Parkovací dům Mladá 
Boleslav 

0 2900 

Celkem 6741 9994 
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PÉČE O SBÍRKY A SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 
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).  

Sbírky Muzea Mladoboleslavska jsou v CES zapsány pod čísly:  
MML 002-05-09/166002 – Muzeum Mladoboleslavský hrad  
MBJ/002-05-09/168002 – Muzeum Benátecka  
MMB/002-05-09/167002 – Muzeum Podbezdězí  

 

V průběhu roku 2019 probíhalo systematické zpracovávání sbírek na jednotlivých 
pracovištích muzea podle pravidel zavedených v roce 2018. Pro jednotlivé sbírky byli určeni 
odborní garanti s odpovídajícím vzděláním a praxí, kteří zodpovídají za kvalitní vedení a 
zpracování jednotlivých sbírek na všech pracovištím Muzea Mladoboleslavska.  

V průběhu roku 2019 byla realizována modernizace vedení a evidence sbírek na 
základě interní směrnice 3/2019 (viz příloha). Bylo realizováno doplnění číslování sbírkových 
předmětů a s ohledem na zapracování nového způsobu evidence a správy sbírek byla 
provedena celková revize 1 911 kusů sbírkových předmětů. 

V roce 2019 získalo Muzeum Mladoboleslavska 347 nových přírůstků zapdsaných do 
sbírek Muzea Mladoboleslavska. 
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EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST: 
V průběhu roku 2019 pracovníci Muzea Mladoboleslavska publikovali průběžně 

populárně naučné příspěvky v regionálním tisku (Boleslavský deník, Boleslavan, Kamelot, 5+2 

a další) a v regionálních vlastivědných časopisech (Od Ještěda k Troskám, Život Budovcovy 
župy …) Rozšířena byla spolupráce zejména s populárně naučnými internetovými médii a 
portály, kde pracovníci muzea pravidelně přispívali do vybraných tematických cyklů.  

Pracovníci muzea rovněž pokračují ve spolupráci se SOkA Mladá Boleslav na vydávání 
vlastivědného sborníku Boleslavica. 

Od začátku roku 2019 byl pravidelně vydáván muzejní časopis Muzejní boulevard, 
který širokou veřejnost informuje nejen o aktuálním dění v muzeu, ale i o zajímavostech z 
kulturně historické tradice regionu Mladoboleslavska. V průběhu roku byla vydána čtyři 
plánovaná čísla. 

V průběhu roku byly vydány tyto doprovodné katalogy k výstavám a expozicím 

 Četnické historky Mladoboleslavska: Výběr z nejzajímavějších kriminálních 
příběhů Mladoboleslavska 

 Jak šel čas … Jaselská ulice: Obrazový doprovodný katalog k proměnám 
Jaselské ulice v Mladé Boleslavi. 

 Jak šel čas … Českobratské náměstí a Karmel: Obrazový doprovodný katalog 
k proměnám Mladé Boleslavi. 

 Pověstné báchorky zaznamenané Janem Evangelistou Konopasem: Katalog 

ke stálé expozici Podbezdězí v proměnách času v Muzeu Podbezdězí, který 
přináší odborně zpracovaný výběr z rukopisné pozůstalosti uložené ve 
sbírkách muzea. Vydání katalogu bylo podpořeno dotací ministertva kultury 
ČR. 
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STAVEBNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY: 
 

MUZEUM MLADOBOLESLAVSKÝ HRAD 

V lednu až únoru  2019 byly zahájeny stavebně technické práce v Hospodářském 
křídle hradu, tj. ve vstupních prostorách, hlavním výstavním sále, v salonku v 1. patře a ve 

sklepních prostorách. Ve vstupních prostorách byla realizována výmalba a základní úprava 
zdí. Na hlavním výstavním sále došlo k výměně zastaralého závěsného systému a výmalbě. 
V salonku byly upraveny elektrorozvody a prostor byl vymalován. Jeho vnitřní zařízení bylo 
přizpůsobeno tak, aby mohl být využíván jako konferenční, přednáškový sál a také jako místo 
relaace a odpočinku pro návštěvníky. 

Ve sklepení pod Hospodářským křídlem došlo k opravám elektrorozvodů. 

V září až říjnu byla realizivána údržba a oprava oken nádvorní strany Josefínského 
křídla mladoboleslavského hradu. 

 

FARA V DOLNÍ KRUPÉ 

V průběhu roku bylo pokračováno ve spolupráci s obcí Dolní Krupá ve zprovoznění 
elektrické přípojky, která bude zprovozněna nejpozději vbřeznu 2020. 
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ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

V roce 2019 bylo v zaměstnaneckém poměru v Muzeu Mladoboleslavska 25 osob, z 

nichž bylo 9 odborných pracovníků.  

K 14. 4. 2019 odešel do penze etnolog PhDr. Jaromír Jermář. K 30. 6. 2019 došlo ke 
zkrácení pracovního úvazku Miroslavy Chadalíkové.  

K 30. 3. 2019 ukončila pracovní poměr Jindra Pichová v Leteckém muzeum Metoděje 
Vlacha. 

K 31. 7. 2019 Ukončila pracovní poměr Mgr. Alice Karbanová, muzejní edukátorka. 

Od 1. 1. 2019 nastoupila do hlavního pracovního poměru v Leteckém muzeum Klára 
Homolková. 

Od 1. 8. 2019 nastoupila do hlavního pracovního poměru Mgr. Radka Krásná jako 

muzejní edukátorka. 

V roce 2019 tak mělo Muzeum Mladoboleslavska následující personální skladbu:  
 

Mladoboleslavský hrad 
Mgr. Kateřina Jeníčková – ředitelka, 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. Radka Krásná – muzejní pedagog 

Mgr. Filip Krásný – archeolog, kurátor sbírek  

Mgr. Adam Kout – archeolog, kurátor sbírek  

Bc. Václav Holas – etnolog, kurátor sbírek  

PhDr. Jaromír Jermář – etnolog, kurátor 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  

Hana Vignerová – asistentka, propagace, PR  

 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha 
Ing. Vladimír Handlík – vedoucí muzea  
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Oldřich Kolda – správce objektu, údržbář  

Jindra Pichová – recepce, pokladní 

Klára Homolková – recepce, pokladní 

Iveta Krůtová – recepce, průvodkyně  

Zdeňka Hlaváčová – dozor v expozici, úklid  

Renata Kovačíková – dozor v expozici, úklid  

 

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 
Jitka Kotková – vedoucí muzea, správce depozitáře  

Miroslava Chadalíková – knihovnice, správce depozitáře 

 

 

 

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST 
 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST  
V průběhu roku 2019 se pracovníci Muzea Mladoboleslavska věnovali soustavné 

přednáškové činnosti pro další kulturně – vzdělávací instituce v regionu. Pravidelně 
přednášeli na základních a středních školách, na Mladoboleslavské univerzitě 3. věku a 
volného času seniorů a pro další instituce a organizace.  
 

DLOUHODOBÉ VĚDECKO – VÝZKUMNÉ PROJEKTY  
V průběhu 1. pololetí 2019 se pracovníci Muzea Mladoboleslavska věnovali těmto 

dlouhodobým výzkumným projektům. Zhodnocení dosavadního stavu těchto projektů bude 
součástí souhrnné závěrečné zprávy za rok 2019. 

 Místopis Mladé Boleslavi  
 Archiv Jednoty bratrské  
 Lidová tradice na Mladoboleslavsku  

 Drobná sakrální architektura na Mladoboleslavsku  
 Strasti a slasti ženského pohlaví  

 

ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 
V průběhu roku 2019 byl uskutečněn archeologický dohled na 39 stavbách rodinných 

domů a souvisejících inženýrských sítích (tzv. občanská výstavba), z nichž jen zlomek byl ze 



MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA, p. o. 
ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2019 

WWW.MUZEUMMB.CZ 

55 

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. 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 (viz níže). 

 

K rozsáhlejším terénním výzkumům patřil především záchranný výzkum při 
revitalizaci náměstí městyse Březno. V prostoru – od kostela sv. Václava bylo zachyceno 
novověké kostrové pohřebiště, nepochybně součást nekropole náležící ke kostelu. V rozsahu 

stavby byly prozkoumány ostatky celkem 17 jedinců. Podle nalezených artefaktů (křížky, 
svátostky, stříbrná mince ad.) bylo pohřebiště datováno do 18. století. Mezi méně obvyklé 
nálezy patří železné krejčovské nůžky, původně snad uložené v botě jednoho z pohřbených, 
které zřejmě odkazují na jeho povolání. Dalším zajímavým nálezem byly drobné artefakty 
vyřezané ze zvířecí kosti – lidská lebka a miniatury dalších lidských kostí. Zřejmě byly součástí 
růžence. Zdokumentovány byly také základy dnes již nestojící hřbitovní zdi. 

Další záchranný výzkum proběhl na katastru obce Kropáčova Vrutice, kde byl ve 
výkopu zachycen sídlištní objekt pravděpodobně z doby římské. Objekt nepravidelného tvaru 
obsahoval několik drobných zlomků keramiky, datovatelných snad do 3. - 4. století n.l. . 
Stavební aktivity na lokalitě budou ještě pečlivě sledovány, neboť v okolí došlo v minulosti 

k významných nálezům z doby římské v čele s germánským hrobem, v jehož výbavě byly také 
bronzové nádoby, vyrobené na území Římské říše. 

Na katastru obce Loukovce jsme při stavbě inženýrských sítí pro rodinné domy zjistili 
existenci polykulturního pravěkého sídliště a započali zde záchranný výzkum. Zkoumány byly 
hrnčířské pece, odpadní jámy a další objekty. Po několika dnech výzkumu však přišly 
komplikace ze strany investora a výzkum byl po dohodě převzat ÚAPPSČ. 

Na trase obchvatu Luštěnic jsme společně s kolegy z Archeologického ústavu 
zkoumali nově objevené sídliště z mladší doby železné a doby římské. Průzkum obohatil 
sbírku Muzea Mladoboleslavska o unikátní předměty patřící Keltům a Germánům. Jedná se 
především o dva kusy bronzových amuletů v podobě ozubeného kolečka (tzv. Taranisovo 
kolo), které jsou známy z nejvýznamnějších českých keltských lokalit, na Mladoboleslavsku se 
však nalezly poprvé. Dalším unikátem je železné keltské kladívko a také římské mince, které 
na lokalitě dokládají přítomnost germánského etnika. Lokalitě bude i nadále věnována 
patřičná pozornost. 

Terénní prospekce a sledování mapových podkladů přineslo také objevení nemovité 
památky, totiž vodní tvrze v lese na katastru Bechova u MB. K zjištěním nových nemovitých 
památek dochází v dnešní době již jen zřídka. Tvrziště obklopené systémem vodních příkopů, 
napájených nepochybně tokem blízkého potoka Klenice, bylo zaměřeno, zdokumentováno a 
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aktuálně je k tisku (Památky středních Čech) připraven odborný článek. V součinnosti 
s kolegy z NPÚ byly učiněny kroky, směřující k prohlášení lokality za nemovitou kulturní 
památku.  

Systematicky se také naše oddělení věnuje záchranné prospekci lokalit ohrožených 
orbou a především nelegálními vykradači s detektory kovů. Depozitář MM byl tak obohacen 
o několik desítek kovových artefaktů od doby bronzové po novověk. Příkladem jsou 
bronzové a stříbrné římské mince, ozdobné fálery, jehlice a sekery doby bronzové či unikátní 
husitský palcát.  

V sobotu 19. října 2019 se Muzeum Mladoboleslavska opět připojilo k oslavám Dne 
archeologie, který je vždy v říjnu připomínám po celém světě. Pro návštěvníky všech 
věkových kategorií byl připraven bohatý zážitkový a poznávací program. Zazněla přednáška o 
lovcích mamutů, vystaveny byly kresby na téma dávnověk a připraven byl i program s 
názvem Boleslav II. na hradě, který vznikl na základě nedávného nálezu pokladu denárů 
Boleslava II., zakladatele našeho města. Na nádvoří po celý den žilo středověké městečko s 
ukázkami řemesel a středověkou kuchyní. K řemeslníkům se návštěvníci mohli připojit a 
zkusit si třeba výrobu luku, barvení látek, výrobu textilií nebo ražbu mincí.  

Hlavním lákadlem pro děti i dospělé byla ovšem skutečná zasypaná tajná chodba v 

hlubokém podzemí hradu, kterou archeologové s pomocí dospělých i dětí zkoumali a 
odkrývali. Vykopaný materiál byl z podzemí vynášen na denní světlo, kde byl podroben 
bedlivé prohlídce a bylo tak nalezeno několik stovek artefaktů. Ty byly postupně společně 
omývány, tříděny a ukládány do sáčků tak, jak to dělá při archeologických výzkumech. 
Průběžně byly nálezy vyhodnocovány a každý se mohl dozvědět, co se zrovna v podzemí 
objevilo. Účastníci průzkumu tak přispěli ke společnému poznávání dějin hradu. Oslava MDA 

v Muzeu Mladoboleslavska se těšila velkému zájmu a hojné návštěvnosti, jejíž nárůst je rok 
od roku znatelnější. 

V rámci popularizace archeologie proběhla také exkurze na proslulé lokality v oblasti 

Příhrazských skal u Mnichova Hradiště. 

 

V Mladé Boleslavi 31. 1. 2020  

Mgr. Kateřina Jeníčková  
ředitelka  

Muzeum Mladoboleslavska p. o. 


