ÚVOD

Muzeum Mladoboleslavska (dále „muzeum“) od 1. ledna do 31. prosince 2020 realizovalo
aktivity, které byly stanoveny v Plánu činnosti pro rok 2020. Bohužel s ohledem na aktuální vývoj
situace s aplikací opatření proti šíření Covid 19 došlo k výrazným změnám v plánovaných aktivitách
vůči veřejnosti v průběhu celého roku a to na všech pracovištích muzea.
Muzeum 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 přivítalo návštěvníky v celkem 23 stálých expozicích dlouhodobých výstavách a
připravilo celkem 30 výstav v rámci výstavních programů, výstavně-kulturních projektů, či jako
samostatné výstavy. Mimo tyto výstavy muzeum připravilo v průběhu roku 2020 také několik
virtuálních výstav a prohlídek expozic (viz níže)
Celková návštěvnost činila od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 41 782 návštěvníků. Došlo tak
v důsledku aplikace vládních opatření o pokles návštěvnosti o 35%.

PRACOVIŠTĚ MUZEA MLADOBOLESLAVSKA

Mladoboleslavský hrad, Staroměstské náměstí – Hrad 1, 293 01 Mladá
Boleslav
www.muzeummb.cz;
https://www.facebook.com/muzeummladoboleslavska/, instagram, twitter

Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Regnerova ulice, 293 60 Mladá Boleslav
www.lmmv.cz, www.facebook.com/leteckemuzeummetodejevlacha,
Instagram, twitter

Muzeum Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
www.muzeumbenatecka.cz, www.facebook.com/Muzeum-Benatky/,
Instagram
Muzeum Podbezdězí, Zámek 1, 294 21 Bělá pod Bezdězem
www.muzeumpodbezdezi.cz, www.facebook.com/muzeumbela, Instagram,
Twitter

Barokní fara v Dolní Krupé, Dolní Krupá
www.muzeummb.cz, https://www.facebook.com/faradolnikrupa,
Instagram

PREZENTACE
Muzeum 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 2020 byly cíleně vyhledávány nové možnosti veřejné prezentace muzejních výstav i mimo vlastní
prostory Muzea Mladoboleslavska a to zejména v rámci regionu Mladoboleslavska a na sociálních
sítích.
V roce 2020 se muzeum veřejnosti prezentovalo následující strukturou programů
Expozice a
dlouhodobé výstavy
Výstavní programy
Výstavně-kulturní
projekty
Prezentace pro
veřejnost

Krátkodobé výstavy
Programy pro děti a
mládež
Programy pro
seniory
Doprovodný
program

Přednášky a besedy
Hudebně-dramatický
program
Kulturněspolečenské akce
Exkurze a výlety
Otevřené kostely
Zažít historii

V průběhu roku 2020 byly prezentační aktivity muzea na všech jeho pracovištích výrazně
omezeny v souvislosti s omezeními proti šíření Covid 19. Od 10. 3. do 4. 5. 2020, od 25. října do 2.
prosince a od 12. prosince do konce roku 2020, kdy byly uzavřeny pro veřejnost expoziční a výstavní
prostory a současně v průběhu téměř celého roku platila omezení téměř vylučující pořádání
hromadných akcí pro veřejnost. V časech mimo vládní omezení byla pracoviště muzea pro veřejnost
otevřena v trvalém provozu včetně sobot, nedělí a svátků. Výjimkou nebyly ani opakované rodinné
návštěvy a to zejména na všech pracovištích muzea.

STÁVAJÍCÍ EXPOZIČNÍ A VÝSTAVNÍ PROSTORY

-

-

-

Mladoboleslavský hrad:
Staroměstské náměstí 1 (Hrad),
293 01 Mladá Boleslav
Letecké muzeum Metoděje
Vlacha: Regnerova ulice 114, 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 2020
instalována výstava Svatá Zdislava z Lemberka
Hotel Relax Vrchbělá: v prostorách hotelu je prezentována výstava „Zaniklé obce kolem
Ralska.“
- Infocentrum Bezděz: na infocentru Bezděz byla od června 2020
prezentována výstava Bezděz pohledem Zdeňka Kalisty.
- OC Bondy: V průběhu roku 2020 byly v OC Bondy realizovány čtyři
výstavy
- Parkovací dům Staroměstské náměstí Mladá Boleslav: Ve
vestibulu parkovacího domu muzeum realizovalo 2 výstavy, volně
přístupné návštěvníkům.
- Parostrojní pivovar v Lobči: prezentována zde byla výstava
Strenický potok

STÁLÉ EXPOZICE A DLOUHODOBÉ VÝSTAVY

Muzeum přivítalo návštěvníky v celkem 23 stálých expozicích a dlouhodobých výstavách,
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. Návštěvníkům jsou k dispozici rovněž
jazykové mutace komentovaných prohlídek stálých expozic v podobě tištěných materiálů v angličtině
a němčině. Cizojazyčné komentované prohlídky expozic jsou nabízeny zejména v Leteckém muzeu.
Název
Venkov v proměnách času

místo
Mladoboleslavský hrad

Barokní sochařská dílna
Jelínků

Mladoboleslavský hrad

Čepce, šátky, pleny

Mladoboleslavský hrad

Pověstné báchorky
Mladoboleslavska

Mladoboleslavský hrad

Čím se bavil sudoměřský
písmák Jan Evangelista
Konopas

Mladoboleslavský hrad

5 elementů

Mladoboleslavský hrad

Historie letectví

Letecké muzeum Metoděje
Vlacha

Historická letadla

Letecké muzeum Metoděje
Vlacha

Poznámka
Expozice je věnována životu na
mladoboleslavském venkově a
v menších městech v 19. a v
první polovině 20. století.
Dlouhodobá výstava
prezentující dřevěné plastiky
ze známé sochařské a
řezbářské dílny z Kosmonos
Dlouhodobá výstava
představující rozsáhlou sbírku
lidových čepců a to formou
nečekaných souvislostí.
Výstava připravená ve
spolupráci se spolkem
Pověstné báchorky z. s. je
návštěvníkům přístupná
celoročně na nádvoří
boleslavského hradu.
Dlouhodobá výstava na
Mladoboleslavském hradě,
která představuje výběr z
bohaté pozůstalosti
významného regionálního
badatele.
Dlouhodobá instalace plastik
z Metalového sympozia
v Mladé Boleslavi na nádvoří
mladoboleslavského hradu
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.
Stálá expozice sestávající z
originálních strojů a historicky
věrných replik zahrnuje letadla
z období od počátků letectví

Merkur

Muzeum Benátecka

Dějiny zámku a panství Nové
Benátky

Muzeum Benátecka

Příroda Benátecka

Muzeum Benátecka

Pravěká a středověká
astronomie
Tycho Brahe a Benátky

Muzeum Benátecka

Jan z Werthu – generál
třicetileté války
Pamětní síň Bedřicha Smetany

Muzeum Benátecka

Pamětní síň rodiny Bendů

Muzeum Benátecka

Bělská kronika 1918 - 1938

Muzeum Podbezdězí

Podbezdězí v proměnách času

Muzeum Podbezdězí

Muzeum Benátecka

Muzeum Benátecka

do 50. let 20. století. V roce
2020 byla doplněna o repliku
letounu Zlín XII z roku 1935,
vyrobenou Petrem Taxem a
členy Nadačního fondu Letadlo
Metoda Vlacha a dále
letounem Bücker Jungmeister,
originálem z roku 1937. Stavbu
letounu Zlín XII mohli
návštěvníci sledovat v expozici
i v dílně muzea po celý rok
2020.
Dlouhodobá výstava věnovaná
benáteckému rodákovi
Jaroslavu Vanclovi a jeho
proslulé kovové stavebnici
Merkur.
Expozice je věnovaná pánům z
Dražic byla doplněna o
virtuální prohlídku na FB
Expozice věnovaná přírodě
regionu.
Interaktivní expozice pravěké a
středověké astronomii.
Expozice připomíná osobnost
významného fyzika a
astronoma Tycha Brahe, který
v letech 1599-1600 pobýval na
benáteckém zámku.
Expozice připomíná osobnost
Jana z Werthu.
Pamětní síň věnovaná
Bedřichu Smetanovi.
Expozice připomínají
benátecké rodáky skladatele
Jiřího Antonína Bendu a jeho
bratra, taktéž skladatele a
houslového virtuosa období
klasicismu Františka Bendu.
Dlouhodobá výstava o životě v
Bělé p. B. v letech 1918 – 1938.
Expozice představuje
interaktivní hravou formou
region Podbezdězí a jeho
kulturně historické dominanty.
Expozice odkazuje na zajímavá
místa, osobnosti či události z
historie regionu a jejím
posláním je inspirovat k
návštěvě představovaných
lokalit.

Augustiniáni v Podbezdězí

Kostel sv. Václava v Bělé p. B.

Svatořečení Anežky české

Kostel sv. Václava v Bělé p. B.

Farnost Dolní Krupá

Dolní Krupá

Zaniklé obce Ralska

Dolní Krupá

Dlouhodobá výstava byla z
prostor bývalého kláštera
přemístěna do interiéru
kostela sv. Václava v Bělé p. B.
Výstava o životě a působení sv.
Anežky Přemyslovny
Interiéry a exteriéry roubené
barokní fary
Dlouhodobá výstava o
zaniklých obcích ve vojenském
prostoru Ralsko

Stálé expozice muzea na mladoboleslavském
hradě byly v roce 2020 návštěvníkům otevřeny denně
mimo pondělí s výjimkou období 6. 1. až 2. 3. 2020, kdy
proběhl celkový úklid a technické opravy v interiérech
muzea a období od 10. 3. do 4. 5. 2020, od 25. října do 2.
prosince a od 12. prosince do konce roku 2020, kdy byly
expozice muzeí uzavřeny v důsledku vládních opatření.
Stálé expozice byly na mladoboleslavském hradě
doplněny o několik zapůjčených plastik z dílny Matyáše
Bernarda Brauna a o prostor „Čítárny“, kde se zájemci
mohou seznámit s publikační produkcí muzea a
odpočinout si během prohlídky výstav a expozic.
Stálé expozice v Leteckém muzeu byly pro
veřejnost otevřeny od 1. 1. 2020 denně s výjimkou období
od 10. 3. do 4. 5. 2020, od 25. října do 2. prosince a od 12.
prosince do konce roku 2020.
Nové exponáty v leteckém muzeu: Model
zkušebny leteckých motorů byl instalován do expozice na
galerii muzea v listopadu. Originál byl postaven za války
Němci v roce 1942 v továrně Avia pro zkoušky motorů
letounů Me 109 Messerschmidt. Po válce byla zkušebna
dále využívána pro zkoušky motorů letounů IL 14 nebo
Čmelák. Originál ruský pětiválcový motor Švecov byl instalován do hlavní haly v prosinci. Jedná se o
funkční motor používaný v letounech PO2. Proto je také vedle
tohoto letounu vystaven
Stálé expozice na pracovištích Muzea Benátecka a Muzea
Podbezdězí byly otevřeny od 5. 5. Do 24. 10. 2020 a to denně
kromě pondělí.
Areál fary v Dolní Krupé byl přístupný veřejnosti od 1. 5.
do 30. 9. V době letních prázdnin denně mimo pondělí, jinak
každou sobotu a neděli od 9 do 17 hodin.
V souvislosti s omezeními proti šíření Covid 19 byly ve
dnech od 10. 3. do 4. 5., 25. 10. až 2. 12. a od 12. 12. do 31. 12.
2020 uzavřeny expoziční a výstavní prostory na všech
pracovištích Muzea Mladoboleslavska.

VÝSTAVY ,VÝSTAVNÍ PROGRAMY A VÝSTAVNĚ-KULTURNÍ PROJEKTY
VÝSTAVNÍ PROGRAMY

V průběhu roku 2020 byly realizovány výstavy dvou dlouhotrvajících výstavních cyklů a na
pracovišti muzea na Mladoboleslavském hradě.

MLADOBOLESLAVSKÉ INSPIRACE
Dlouhodobý expoziční projekt na nádvoří
mladoboleslavského
hradu
zahrnující
každoročně
obměňované exteriérové výstavy představující vybrané
umělecké dílo inspirované regionem Mladoboleslavska.
V roce 2020 byly realizovány v rámci programu tyto
výstavy:
-

-

Eduard Štorch v našem kraji: Exteriérová výstava
na nádvoří mladoboleslavského hradu, byla pro
veřejnosti volně přístupná od 1. 1. do 30. 5. 2020.
Cesta po českých hradech a zámcích: Exteriérová
výstava na nádvoří mladoboleslavského hradu
připomínající 120 výročí narození předního
českého historika je veřejnosti přístupná od 30. 5.
2020. Veřejné představení výstavy se uskutečnilo
23. 6. 2020.

JAK ŠEL ČAS MLADOU BOLESLAVÍ
V roce 2020 byly realizovány další z výstav historických fotografií z výstavního cyklu „Jak šel
čas …“, který přibližuje proměny Mladé Boleslavi. Trvání těchto výstav bylo přizpůsobeno aktuálním
epidemiologickým opatřením.
-

-

Jak šel čas - třída TGM: Mladoboleslavský hrad, 10. 3. – 29. 6. 2020; Výstava dobových
fotografií z Mladé Boleslavi. Výstava byla prezentována v době uzavření muzea také virtuálně
na FB.
Jak šel čas – Náměstí Republiky a Jičínská ulice: Mladoboleslavský hrad, 14. 9. – 31. 12.
2020; Výstava byla prezentována v době uzavření muzea také virtuálně na FB a v roce 2021
bude prezentována na dalších místech v Mladé Boleslavi.

VÝSTAVNĚ KULTURNÍ PROJEKTY

V roce 2020 se na jednotlivých pracovištích Muzea Mladoboleslavska realizovaly dílčí výstupy
těchto výstavně kulturních projektů.

POD DAVIDOVOU HVĚZDOU
Většina plánovaného programu projektu byla s ohledem na aktuální situaci a možnosti muzea
odložena. Z plánovaného se uskutečnily tyto výstupy:
Pietní připomínka obětí holokaustu: 27. 1. 2020; pietní uctění památky obětí na nádvoří
mladoboleslavského hradu
Ztracená tvář židovských hřbitovů: 2. 7. – 12. 12. 2020. Výstava byla prodloužena do poloviny
prosince 2020.

BITVA O ANGLII
Tento výstavně kulturní projekt byl v roce 2020 s ohledem na aktuální situaci zrušen.
ZDENĚK KALISTA, BÁSNÍK HISTORIKEM
Výstavně kulturní projekt připomínající osobnost
benáteckého rodáka, historika Zdeňka Kalistu byl v
průběhu roku časově upraven s ohledem na aktuální
situaci. Uskutečnily se tyto výstupy projektu:
Cesta po českých hradech a zámcích: Muzeum Benátecka;
Výstava o životě a díle Z. Kalisty plánovaná na duben až
květen 2020 byla s ohledem na aktuální situaci přesunuta
do 2. pololetí 2020 a návštěvníkům byla přístupná od
července do konce října 2020.
Cesta po českých hradech a zámcích: Exteriérová výstava
na nádvoří mladoboleslavského hradu připomínající 120
výročí narození předního českého historika je veřejnosti
přístupná od 30. 5. 2020. Veřejné představení výstavy se
uskutečnilo 23. 6. 2020.
Bezděz pohledem Zdeňka Kalisty: výstava v Infocentrum
Bezděz byla přístupná od 1. 6. 2020 do konce září 2020.
Přednášky: jednotlivé přednášky k projektu nebyly s ohledem na omezené možnosti shromažďování
realizovány. Nahrazeny byly virtuální výstavou prezentovanou prostřednictvím kanálu youtube a FB.
(https://www.youtube.com/watch?v=pGHyIRu--jo)

Zdeněk Kalista – mezi historiografií a literaturou: konference v Benátkách nad Jizerou realizovaná ve
spolupráci se SOkA Mladá Boleslav se uskutečnila v omezené formě 24. 9. 2020. Věnována byla
životu a dílu předního českého historika.

TEMATICKÉ VÝSTAVY

V průběhu roku 2020 došlo s ohledem na neplánované omezení přístupnosti expozic v
souvislosti s pandemií Covid 19 k výrazným posunům a úpravě plánu tematických výstav. Muzeum v
této době s veřejností komunikovalo zejména prostřednictvím sociálních sítí a vytvořilo pro tyto účely
několik prezentačních portfolií, jako byly virtuální výstavy, videa, webináře a pravidelné cykly
příspěvků prezentujících sbírkové předměty a kulturně historické události regionu.

MLADOBOLESLAVSKÝ HRAD

ČESKOSLOVENSKÉ ZÁPALKOVÉ NÁLEPKY
Mladoboleslavský hrad; 3. 3. – 2.- 8. 2020
Filumenistická výstava Československých zápalkových nálepek z let 1918-1989 z domácí
produkce, celosvětově známé značky Solo Sušice, ale i dalších menších výrobců.
K výstavě byl realizován doprovodný program pro nejmladší návštěvníky, kteří si mohli
vyzkoušet sestavit ze sirek drobné hračky a také zahrát sirkolamy. Na tomto doprovodném programu
muzeum navázalo spolupráci s vydavatelstvím Albi.

KAMENNÉ KŘÍŽE ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Mladoboleslavský hrad, 30. 6. – 13. 9. 2020
Fotografická výstava mapující vybrané smírčí kříže a další drobné památky na území České
republiky.

JÍŠ, JÍM, JÍME
Mladoboleslavský hrad, 12. 8. – 31. 12. 2020
Autorská výstava Muzea Mladoboleslavska mapovala vývoj kultury stravování a stolování od
nejstarších dob do poloviny 20. století. Na Výstavu byly navázány aktivity na sociálních sítích,
představující archaické recepty, zpracování potravin či použití přírodních zdrojů.
Výstava byla doplněna o herní prvky pro nejmladší návštěvníky. S ohledem na aktuální
protiepidemiologické opatření byla výstava prodloužena do konce roku, kdy byla přeorientována na
představení tradiční vánoční kuchyně a začleněna do celkového pojetí expozic v duchu Vánoc
v Pojizeří.
V rámci tématiky výstavy byla prezentována tři videa na sociálních sítích, která plnila jak
propagační funkci k výstavě, tak vzdělávací a osvětovou funkci. Vytvořena byla tak, aby byla návodem
k vlastnímu vyzkoušení a zároveň přinášela a ukazovala v praxi již zapomenuté výrobní postupy.
(Z kuchyně našich babiček – bukvice, žáby, raci)

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN:
Mladoboleslavský hrad – nádvoří, 8. 9. – 30. 11. 2020
Výstava kolekce č. 5 byla instalována na hradním nádvoří v Mladé Boleslavi a zahájena byla
vernisáží 8. září 2020. Veřejnosti byla přístupná do konce listopadu 2020 volně, při běžné prohlídce
exteriérů mladoboleslavského hradu.

MUZEUM PODBEZDĚZÍ

100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ POD BEZDĚZEM
Muzeum Podbezdězí, 12. 5. – 11. 10. 2020
Výstava připomínala sté výročí
založení skautské organizace v Bělé p.
B. a její bohatou historii. Výstava byla
realizována ve spolupráci s bělskými
skauty a s Městskými kulturními
zařízeními v Bělé pod Bezdězem.
Kvůli vyhlášení nouzového
stavu vládou ČR bylo otevření výstavy
uskutečněno až 12. 5. 2020. Slavnostní
zahájení se konalo 12. července 2020
pro vybraný okruh návštěvníků. Pro
širší veřejnost se konala 26. 9. 2020
akce „Posezení se skauty“, za dodržení
nutných hygienických opatření.
Výstava byla doplněna o
komiksové plakáty Rychlých šípů
získané od Skautského institutu. Pro
děti byly vytvořeny interaktivní prvky
jako vázání uzlů, stavění ohniště,
poznávání stromů podle listí/jehličí a
plodů/šišek, kvíz napsaný v Morseově abecedě nebo
poznávání zvířat podle stop.
K výstavě byl vytvořen doprovodný program „Za
tajemstvím Vontů.“
K výstavě byl vypracován katalog.

OHNÍČKY, SKÁLY A MY
Muzeum Podbezdězí, 12. 5. – 1. 11. 2020
Výstava obrazů Ivana Podobského. Malíř
a lidový sochař, fušer Ivan Podobský vystudoval
na hudebně-dramatickém oddělení Pražské
konzervatoře. V roce 1978 vstoupil do divadla
Semafor a současně byl až do konce 90. let
bubeníkem, resp. perkusionistou kultovní skupiny
Jablkoň. V poslední době se věnuje malování a
sochařství, resp. kamenictví a v tomto směru se
živí i jako restaurátor památek.
KDYŽ NÁS BAVÍ ŽIVOT
Muzeum Podbezdězí, 12. 5. – 14. 7. 2020
Výstava třech bělských amatérských
umělců a hlavně velkých kamarádů. Výstava
"Když nás baví život" Vám představila originální
keramiku od Danuše Formánkové, fotografie
Oldřicha Jelena a dřevořezby Miloslava Cacha.

SVATÁ ZDISLAVA Z LEMBERKA
kaple sv. Josefa v Bělé p. B.; 12. 6. – 29. 11. 2020
Muzeum Podbezdězí připravilo v zámecké kapli sv. Josefa výstavu k 800. výročí narození sv.
Zdislavy z Lemberka. Výstava je doplněna obrázky sestry Česlavy, které byly zapůjčeny kongregací
sester Dominikánek v Jablonném v Podještědí.
Výstavu mohou návštěvníci shlédnout v rámci prohlídky expozic a výstav Muzea Podbezdězí a
v rámci prohlídek zámku v Bělé pod Bezdězem, které organizují Městská kulturní zařízení v Bělé pod
Bezdězem.
Výstava byla otevřena u příležitosti akce „Noc kostelů“ 12. června 2020.

STRENICKÝ POTOK
24. července do 11. října 2020
Výstava o Strenickém potoku je inspirována článkem Karla Sellnera, který vyšel v časopisu
Boleslavan v roce 1927. Výstava se zaměřuje na historii vesnic podél Strenického potoka, její přírodu
a pověsti, jenž Karel Sellner rád sbíral od starších pamětníků.
Výstava představuje jednu z kapitol stálé expozice Muzea Podbezdězí a návštěvníkům bude
nadále přístupná v příručních knihovnách umístěných ve výstavních prostorách muzea. Výstava je
jedním z realizačních výstupů dlouhodobého výzkumného projektu Muzea Podbezdězí „Osobnosti
regionu“. Výstava je doplněna fotografiemi Martina Palduse a byla doplněna tištěným katalogem.

FARA DOLNÍ KRUPÁ

ZANIKLÉ OBCE KOLEM RALSKA
Fara Dolní Krupá; 6. 6. – 30. 9. 2020
Dlouhodobá výstava o více než desítce zaniklých obcí, osad a samot, které se nacházely na
území vojenského prostoru Ralsko.
FARNOST DOLNÍ KRUPÁ
Fara Dolní Krupá; 6. 6. – 30. 9. 2020
Dlouhodobá výstava představující historii objektu fary v širších souvislostech.

MUZEUM BENÁTECKA

TAM NĚKDE V PASTVINÁCH
Muzeum Benátecka, 12. 5. – 21. 6. 2020
Výstava fotografií velkých kopytníků žijících v blízkosti Benátek nad Jizerou.
SETKÁNÍ
Muzeum Benátecka; 3. 6. – 2. 8. 2020
Výstava fotografií autorů Jiřího Lhoťana st., Jiřího Lhoťana ml., Zdeňka Kalába, Bohumila
Rozenkranze, Jiřího Rákosníka st., Jiřího Rákosníka ml., Jana Rákosníka, Romana Běhala, Milana
Frumara a Jana Frumara.

POVĚSTNÉ BÁCHORKY BENÁTECKA
Muzeum Benátecka; 11. 8. – 31. 10. 2020
Výstava představující známé i zapomenuté pověsti a
pověstné příběhy z Benátecka, která byla připravena ve
spolupráci se sdružením Pověstné báchorky z.s. a která byla
jedním z veřejných výstupů výzkumného projektu lidová tradice
na Mladoboleslavsku.

100 LET FOTBALU V BENÁTKÁCH N. J.
Muzeum Benátecka; 23.9. – 31. 10. 2020
Fotbal je jedním z nejoblíbenějších sportů a nejinak tomu je také v Benátkách n. J. Zdejší
fotbalový klub v roce 2020 oslavil již 100. Výročí svého trvání a právě tomuto mezníku a historii klubu
byla věnována výstava realizovaná ve spolupráci s FC Benátky n. J. S ohledem na krátkou dobu
prezentace výstavy bude prodloužena do května 2021.

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA
Ing. OTTO HIERONIMUS
Letecké muzeum; 12. 5. – 31. 12. 2020;
Výstava přiblížila významnou osobnost z oblasti
automobilismu i letectví, která významně zasáhla do rozvoje
mladoboleslavské firmy Laurin a Klement. Byla připravena
zajímavá vernisáž s účastí významných osobností , ale z důvodu
vládních opatření byla zrušena. Výstave je instalována na galerii
leteckého muzea a byla umístěna na webových stránkách
muzea.
Ing. Otto Hieronimus patřil k významným osobám nejen
mladoboleslavské firmy Laurin a Klement, ale zapsal se
významně do evropské historie automobilismu, závodění i létání.
Patřil mezi první aviatiky, kteří se v Čechách vznesli do vzduchu.
V Mladé Boleslavi, kam přišel v roce 1907, zkonstruoval řadu
motorů i závodních automobilů. Jako šéfkonstruktér firmy dal na
několik desetiletí tvář automobilce Laurin a Klement, i když v ní
strávil pouhé tři roky. Proslavil se fantastickou konstrukcí
závodního automobilu, který postavil český motorismus alespoň
na čas na úroveň ostatním automobilovým velmocím.

ZRUŠENÉ VÝSTAVY

V průběhu roku 2020 došlo v důsledku vládních opatření k opakovanému uzavření výstav a
expozic. Muzeum bylo proto nuceno k úpravám svého výstavního plánu a došlo tak ke zrušení či
přesunu těchto plánovaných tematických výstav:
-

Valečov: Plánovaná autorská výstava na podzim 2020 byla s ohledem na neočekávaná
opětovná uzavření muzea pro veřejnost v roce 2020 zrušena.
Designové hračky z Fatry: Plánovaná výstava na předvánoční období byla s ohledem na
neočekávaná opětovná uzavření muzea pro veřejnost v roce 2020 zrušena.
Chrudoš Valoušek: Plánovaná výstava na předvánoční období byla s ohledem na
neočekávaná opětovná uzavření muzea pro veřejnost v roce 2020 zrušena.
Výstava hub: Výstava plánovaná na říjen 2020 byla s ohledem na neočekávaná opětovná
uzavření muzea pro veřejnost v roce 2020 zrušena.
Metoděj Vlach: Plánovaná autorská výstava byla s ohledem na neočekávaná opětovná
uzavření muzea pro veřejnost v roce 2020 zrušena a realizována bude v roce 2021.
Bitva o Anglii: autorská výstava byla s ohledem na neočekávaná opětovná uzavření muzea
pro veřejnost v roce 2020 zrušena a realizována bude v roce 2021.

VÝSTAVY MIMO DOMOVSKÉ PROSTORY

VÝSTAVY OC BONDY MLADÁ BOLESLAV:
V OC Bondy realizovalo Muzeum Mladoboleslavska v roce 2020 kvůli uzavření OC pro
veřejnost nebo omezení jeho provozu pouze 4 výstavy z plánovaných 12 výstav. K výstavám se
z těchto důvodů konaly také pouze 2 interaktivní setkání.
Muzeum zde představilo v roce 2020 tyto výstavy:
-

Českobratrské náměstí a Karmel: 2. 1. – 31. 1. 2020
Marie Krupičková, 1. čs parašutistka: 1. 2. – 29. 2. 2020
Hrady a zámky na Jizeře: 1. 3. – 30. 9. 2020
Zaniklé obce kolem Ralska: Prosinec 2020

PARKOVACÍ DŮM – STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ MLADÁ BOLESLAV
Ve vestibulu parkovacího
domu na Staroměstském náměstí
v Mladé Boleslavi muzeum realizovalo
v roce 2020 tyto dvě výstavy:
-

Boží Voda: 1. 1. – 15.
5. 2020
Staroměstské
náměstí v dobových
fotografiích: 16. 5. –
31. 12. 2020

HOTEL RELAX - VRCHBĚLÁ
Ve vestibulu hotelu Relax ve
sportovním areálu na Vrchbělé byla
prezentována doplněná výstava o
zaniklých obcích v areálu Ralsko
-

Zaniklé obce kolem Ralska: 1. 1. – 31. 12. 2020

KAPLE SV. JOSEFA V BĚLÉ P. B.
V sakristii zámecké kaple byla o Noci kostelů zahájena výstava věnovaná životu sv. Zdislavy
z Lemberka.
-

Svatá Zdislava z Lemberka: 12. 6. – 29. 11. 2020

INFOCENTRUM BEZDĚZ
Ve vestibulu infocentra na Bezdězi byla prezentována dílčí výstava výstavně kulturního
projektu Zdeněk Kalista, básník historikem
-

Bezděz pohledem Zdeňka Kalisty: 1. 6. – 31. 12. 2020

PAROSTROJNÍ PIVOVAR V LOBČI
Ve výstavních prostorách pivovaru v Lobči byla instalována a veřejnosti přístupná výstava Muzea
Podbezdězí v rámci prohlídek pivovaru
-

Strenický potok: 1. 7. – 30. 11. 2020

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY 2020

V průběhu roku 2020 jednotlivá pracoviště Muzea Mladoboleslavska znásobila své aktivity na
sociálních sítích a webových portálech. Jedním z výstupů byly i virtuální výstavy a virtuální prohlídky
stálých expozic, která byly veřejnosti představovány zejména v obdobích uzavření expozic a výstav
pro veřejnost. Tyto aktivity se setkaly zejména v první polovině roku se značným ohlasem.
Muzeum Mladoboleslavska představilo na svých profilech tyto výstavy, výstavní cykly a
virtuální prohlídky, na které je odkazováno i na webových stránkách muzea.
Výstavní cykly:
Procházky Mladou Boleslaví:
- Železná ulice
- Masná ulice
- Boleslavské hejtmanství
- Synagogní ulice
- Měšťanský pivovar
- Podolecký rybník
- Sokolská jízdárna
- Slovanka
Lidé a jejich osudy
- Helena Stummerová, baronka ze Skalska:
- Cesta po českých hradech a zámcích, Zdeněk Kalista – básník historikem
- Marie Krupičková, 1. čs. parašutistka
- Anuše Mittenhuberová, zapomenutá spisovatelka
- František Zuman
Jíš, jím, jíme
-

Bukvice
Raci
Žáby

Za tajemstvím hradních sbírek
- Historické zbraně, 2 díly: První dva díly seriálu seznamující veřejnost se sbírkami
Muzea Mladoboleslavska
Jak šel čas
-

Jak šel čas třídou TGM
Jak jde čas náměstí republiky a Jičínská ulice

Tematické výstavy a prohlídky
- Hygiena na statku a v chalupě
- Hrad Mladá Boleslav na dobových snímcích a vyobrazeních
- Sbírka pečetidel Muzea Mladoboleslavska
- Zaniklé obce kolem Ralska
- V tom čase Boží rány morové
- Řády, vyznamenání, medaile – virtuální výstava
- Pomník NA STRÁŽ! 2 díly
- Valdštejnsko
- Jezová
- Benátecká ohlédnutí: 2 díly
- Tycho Brahe a Benátky

-

Páni z Dražic
Merkur
Velikonoční výzva: cyklus krátkých videí a připomínek velikonočních tradic
Vánoční výzva: cyklus krátkých videí a připomínek vánočních tradic

DOPROVODNÝ PROGRAM

V průběhu roku 2020 byla expoziční a výstavní činnost muzea doplněna doprovodným
programem, který byl bohužel silně poznamenán omezeními proti šíření Covid 19. Jednotlivé
plánované body doprovodného programu byly časově přesunuty, případně zrušeny bez náhrady či
realizovány prostřednictvím sociálních sítí.

PŘEDNÁŠKY/BESEDY

Na jednotlivých pracovištích Muzea Mladoboleslavska se v roce 2020 uskutečnilo pouze sedm
přednášek či besed na vybraná témata s kulturní historie regionu. V průběhu roku se uskutečnily dva
online webináře k aktuálním zvykoslovným tradicím, které vedl etnograf V. Holas.
-

Po stopách pověstí: Mladoboleslavský hrad 9. 1. 2020, Mgr. Kateřina Jeníčková
Boleslavští tiskaři - 500 let tisku v Mladé Boleslavi: Mladoboleslavský hrad, 13. 2.
2020, Mgr. Pavel Sosnovec
Trénování paměti: Muzeum Podbezdězí, cyklus tří přednášek 16. 1., 13. 2. a 27. 2.
Pálení čarodějnic: online webinář Mgr. Václava Holase 30. 4. 2020
Velikonoce: online webinář Mgr. V. Holase 4. 4. 2020
Jídlo v průběhu věků: Mladoboleslavský hrad, 10. 9. 2020 Mgr. Pavel Sosnovec
Jak se fotí opeřenci, Mladoboleslavský hrad 23. 9., Tomáš Grim

SENIORCLUB
Aktivity v rámci programu orientované zejména na starší generace byl v roce 2020 realizován
pouze ve velmi omezené formě. Jednotlivá setkání se uskutečnila pouze na začátku roku.
Fotokoutek pro seniory: DPS Mladá Boleslav; Pravidelné setkání se seniory se uskutečnilo
pouze v únoru 2020
Setkání se seniory: Infocentrum Bělá p. B.; Pravidelné setkání se seniory 1x měsíčně vedené
pracovníky Muzea Podbezdězí se uskutečnilo v lednu a únoru 2020.

MUZEJNÍ AKADEMIE

Program přednášek, na kterém muzeum spolupracuje se SOkA Mladá Boleslav, nebyl v roce
2020 realizován.

FOTOKOUTEK
V rámci programu Fotokoutek, který je realizován v Muzeu POdbezdězí se s ohledem na
aktuální vládní opatření uskutečnilo v roce 2020 pouze jedno setkání a to 14. února 2020. Program
byl v roce 2020 nahrazen prostřednictvím sociálních sítí, kde byly pravidelně vkládány historické
snímky ze sbírek s komentářem.

MUZEJNÍ KAVÁRNA

Cyklus besed na různá kulturně-společenská témata realizovaný v Muzeu Podbezdězí nebyl
v roce 2020 realizován.

NA VÝLET S MUZEEM

Cyklus komentovaných vlastivědných výletů a procházek na
zajímavá místa, památky či za zajímavými osobnostmi. V roce 2020
se uskutečnila tato putování:
-

-

-

-

-

„Kde odpočívají významné benátecké osobnosti“, 5. 9.
2020, komentovaná procházka po hřbitově v Benátkách n.
J. V těchto procházkách seznamující návštěvníky s historií
města budou pracovníci Muzea Benátecka pokračovat i
v roce 2021.
Zapomenutá místa na severu – Dolní Krupá, 12. 9. 2020,
komentovaná procházka po vybraných památkách Dolní
Krupé
Příhrazské skály, 26. 9. 2020, Výlet na místa spojená
s nejstarší kulturní historií regionu s archeologem
„Historie domů na Husově náměstí“, 12.9.2020,
komentovaná procházka po centru Benátek n. J. V těchto
procházkách seznamující návštěvníky s historií města
budou pracovníci Muzea Benátecka pokračovat i v roce
2021.
„Sochy v zámku a v zámeckém parku“,17.9.2020,
komentovaná procházka po zámeckém parku v Benátek n.
J. V těchto procházkách seznamující návštěvníky s historií
města budou pracovníci Muzea Benátecka pokračovat i
v roce 2021.
Historické procházky městem: V roce 2020 byla poprvé
uskutečněna procházka nazvaná „Památné domy na
bělském náměstí“, která přiblížila historii domů lemující
náměstí. První část procházky se uskutečnila 22. září 2020
vedená MgA. Barborou Stehlíkovou. V těchto procházkách
seznamující návštěvníky s historií města budou pracovníci
Muzea Podbezdězí pokračovat i v roce 2021.

HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ PROGRAM

V roce 2020 došlo ke změnám také v koncertním programu muzea. V průběhu roku
realizovalo Muzeum Mladoboleslavska hudební program v následující skladbě:
-

-

-

-

„Pojďte, přisedněte si…“ hudební recitál Františka
Vlčka; Muzeum Podbezdězí 10. 1. 2020
Cyklus koncertů Jaro na křídlech jazzu v Leteckém
muzeu: V rámci cyklu se uskutečnily v roce 2020 tyto
koncerty:
Blue Hats Kvartet 20. 1. 2020
Melody boys: 10. 2. 2020
Darje Kuncová: 24. 2. 2020
Chuck Wansley Quartet: 9. 3. 2020
Barbecue bluegrass band: 22. 6. 2020
J. J. Jazzman a Barbora Vágnerová: 29. 6. 2020
Saloon v modrém – openair festival: 21. 6. 2020,
Open festival – Sallon v modrém (21.června) byl
uspořádán na travnaté ploše za leteckým muzeem.
Pro stage a kapelu byl využit prostor uvnitř hlavní
expozice. Akce přilákala několik set diváků a byla
velice úspěšná.
Cyklus koncertů Čechy krásné: Muzeum realizovalo
dva koncerty dechové hudby a to 2. 9. Na
mladoboleslavském hradě a 22. 8. Na faře v Dolní
Krupé
„Lagrime mie“ – aneb hudební den u kardinála
Barberiniho, Muzeum Benátecka, 8. 9. 2020
Listování: Legenda Z+H: Projekt LiStOVáNí,
představil cestopis, jehož autory jsou opravdové
legendy, Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Ve svém
scénickém
čtení,
cestopis
zprostředkovali
návštěvníkům Pavel Oubram a Tomáš Drápela. Bělé

ZAŽÍT HISTORII

V roce 2020 byl zahájen nový programový cyklus orientovaný na osobní prožití minulosti,
který umožňuje prostřednictvím osobního kontaktu zájemcům vyzkoušet si tradiční pracovní postupy,
ochutnat archaické pokrmy, zapojit se do zvykoslovných rituálů, či si vyzkoušet život bez elektrického
proudu ….
Uskutečnily se dva workshopy na Faře v Dolní Krupé:
-

Úsporné zavlažování 11. 7. 2020
Zavařujeme na faře 5. 9. 2020

OTEVŘENÉ KOSTELY

V roce 2020 Muzeum Podbezdězí pokračovalo ve spolupráci s Římskokatolickou farností v
Bělé pod Bezdězem a Českou provincií Řádu sv. Augustina v Praze na programu “Otevřené kostely”,
který má za cíl zpřístupňovat církevní památky a náboženskou tématiku v regionu. V rámci programu
byly v roce 2020 realizovány tyto aktivity:
-

-

-

-

Pravidelné mše svaté v zámecké kapli sv. Josefa v Bělé pod Bezdězem. Mše svaté byly v
zámecké kapli slouženy s ohledem na usnesení vlády ČR o nouzového stavu nepravidelně a
při zvláštních příležitostech. Těchto bohoslužeb se zúčastnilo celkem 99 osob.
Pravidelné mše svaté v kostele sv. Václava: Mše svaté byly slouženy s ohledem na usnesení
vlády ČR o nouzového stavu nepravidelně a při zvláštních příležitostech. Mší v kostele sv.
Václava se celkem zúčastnilo 178 osob.
Noc kostelů: Muzeum Podbezdězí spolupracovalo s Římskokatolickou farností v Bělé pod
Bezdězem na přípravě bělského programu realizovaného v rámci programu “Noc kostelů”,
který v letošním roce připadl na 12. června. V rámci festivalu byla zahájena také výstava
muzea v zámecké kapli sv. Josefa, která byla věnovaná sv. Zdislavě z Lemberka
Do programu „Otevřené kostely“ je zahrnuta také výstava "Augustiniáni v Podbezdězí
v kostele sv. Václava (viz výše)

PIETNÍ PŘIPOMÍNKA OBĚTÍ HOLOCAUSTU

Pietní připomínka internovaných obyvatel židovské národnosti na Mladoboleslavském hradě
se uskutečnila to 27. ledna 2020. Připomínka měla formu předčítání jmen osob, které byly v letech
1940 až 1943 internovány na MB hradě. Do Řetězového předčítání jmen internovaných se zapojilo
několik desítek lidí, mezi nimiž nechyběly přední osobnosti mladoboleslavského kulturního života.

AKCE ZDRAVÍ PRO ŽENY

Akce realizovaná 8. března 2020, která proběhla v prostorách leteckého muzea byla
zaměřena na prevenci a osvětu. Pořadatelem byla Zaměstnanecká pojišťovna Škoda společně
s mladoboleslavskou nemocnicí a Škoda Auto. Jednou z hlavních osob byla herečka Dana Morávková.
Pestrý program byl doplněn o letecké ukázky historických letadel.

VELIKONOCE NA FAŘE

Komponovaný program připomínající velikonoční zvyky a tradice, který byl plánován na 4. 4.
2020 do fary v Dolní Krupé byl z důvodu omezení v souvislosti Covid 19 zrušen. Nahrazen byl
programem Velikonoční zvyky a tradice, který v průběhu celého velikonočního týdne na sociálních
sítích muzea. Program zahrnoval především webinář vedený Mgr. V. Holasem a následně pravidelné
doplňování upoutávek a instruktážních videí (videa, fotografie, příspěvky, FB výzvy a soutěže) v rámci
tzv. Velikonoční výzvy.

OTEVÍRÁME BRÁNU MLADOBOLESLAVSKÉHO HRADU

Komponovaný společenskokulturní program k zahájení hlavní výstavní sezony plánovaný na
18. 4. byl z důvodu omezení proti šíření Covid 19. zrušen bez náhrady. V době plánovaného programu
byla na sociálních sítích uveřejněna virtuální výstava Mladoboleslavský hrad na dobových
fotografiích.

MUZEJNÍ NOC 2020

Muzejní noc 15. 5. byla plánována na pracovištích Mladoboleslavský hrad a Letecké muzeum.
Z důvodu vyhlášených omezení proti šíření Covid 19. byla v roce 2020 zrušena bez náhrady po
dohodě s ostatními kulturními institucemi v Mladé Boleslavi, které se festivalu pravidelně zúčastňují
(Kultura města Mladá Boleslav a Škoda auto Muzeum)

TAJEMSTVÍ ŘEMESEL

Mladoboleslavský hrad. 19. 9. 2020
Přehlídka tradičních řemesel plánovaná jako součást
Metalového sympozia 2020 v Mladé Boleslavi byla v
plánovaném termínu 11. 6. zrušena s ohledem na zrušení
celého Metalového sympozia. Samotná přehlídka řemesel se
uskutečnila 19. 9. 2020 na nádvoří mladoboleslavského
hradu. Návštěvníci mohli ochutnat již zapomenutá jídla,
shlédnout výrobu klokočových růženců, vyzkoušet si
spřádání vlny a řadu dalšího.

MEZINÁRODNÍ LETECKÝ DEN
Další ročník Mezinárodního leteckého dne plánovaný na 13. 6. byl s ohledem na vládní
opatření přesunut do roku 2021.

PROHLÍDKY MLADOBOLESLAVSKÉHO HRADU

V letošním roce se opět uskutečnily populární komentované prohlídky mladoboleslavského
hradu a to ve dnech 18. 7. a 15. 8. 2020.

HRADOZÁMECKÁ NOC

Hradozámecká noc se uskutečnila 28. 8. na
mladoboleslavském hradě a nesla se v duchu výstavy Jíš,
jím, jíme. Na návštěvníky čekala komentovaná prohlídka
výstavy, ochutnávka domácích bábovek a v první řadě
hudební recitál Františka a Martina Vlčkových, který se
pro nepřízeň počasí konal v expozicích muzea.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ!
V rámci Dnů evropského dědictví 13. září 2020 muzeum zprostředkovalo komentované
prohlídky v prostorách Augustiniánského kláštera v Bělé p. B.

DURICH – ZAPOMENUTÝ VÍTĚZ

V září 2020 muzeum organizovalo ve spolupráci s Masarykovým historickým ústavem
konferenci o životě a politickém působení Josefa Düricha (1847 – 1927), rodáka z nedaleké Borovice a
oponenta T. G. Masaryka. U příležitosti konference muzeum připravilo ve spolupráci se SOkA Mladá
Boleslav výstavu o životě tohoto místního rodáka, která bude prezentována i na dalších místech
v regionu.
Konference za účasti předních osobností se uskutečnila 17. září 2020 v Leteckém muzeu
Metoděje Vlacha.

LÉTÁME PRO VÁS

Reklamní akce Leteckého muzea, na kterou je zvána veřejnost nejen z Mladé Boleslavi se
uskutečnila 4. 9. 2020. Vystavení letadel před leteckou kantýnou, letecké ukázky s doprovodem
moderátora, ukládání letadel a jejich zavěšování v muzeu, to všechno jsou zajímavosti, které přilákaly
950 návštěvníků. Významnými hosty byli ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová,
ministr kultury Lubomír Zaorálek a náměstek ministryně a městský zastupitel Robin Povšík.

ŠKODA CLASIC TOUR

Letecké muzeum se 5. září 2020 stalo již tradičně součástí etapy jízdy historických vozidel po
okrese Mladá Boleslav pořádané Škoda Auto. Byla zde uspořádána jízda zručnosti i závěrečné
vyhodnocení soutěže. Více než 150 automobilistů si se zájmem prohlédlo exponáty leteckého muzea
a shlédlo i letecké ukázky historických letadel.

LÉTÁME A BOHUJEME PRO VÁS

Program plánovaný na 3. 10. 2020 a představující exponáty z Leteckého muzea v letu,
doplněný o ukázky bojových technik byl s ohledem na vládní opatření zrušen.

VELKÁ CENA MLADÉ BOLESLAVI

Soutěž plastikových modelářů (3.října) byla již potřetí uspořádána pod názvem „ Velká cena
Mladé Boleslavi“ a to ve spolupráci s leteckým muzeem, které poskytlo vnitřní prostory i leteckou
kantýnu.

SLAVNOSTNÍ KŘEST REPLIKY ZLÍN XII

Slavnostním křtem za účasti VIP hostů byl dokončen tříletý projekt stavby repliky
československého letadla Zlín XII z roku 1935, která byla provedena podle továrních výkresů
zapůjčených z Vojenského historického ústavu Praha. Návštěvníci leteckého muzea mohli po celou
dobu sledovat průběh stavby i konečnou montáž letadla přímo v expozici leteckého muzea v roce
2020. Pokřtěním bylo letadlo uvedeno do provozu a stalo se tak novým letuschopným exponátem
leteckého muzea.

MEZINÁRODNÍ DEN
ARCHEOLOGIE
Populární
den
archeologie plánovaný na říjen
2020 byl s ohledem na aktuální
vládní opatření zrušen. Nahrazen
byl
dokumentárním videem
Poklad z doby morové sdíleným
na sociálních sítích.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Muzeum spolupracovalo na připomínce Dne válečných
veteránů (11. 11. 2020) prostřednictvím sociálních sítí a vlastních
webových stránek.

MIKULÁŠ NA HRADĚ

Pravidelné setkání se sv. Mikulášem 5. 12. na nádvoří mladoboleslavského hradu bylo
z důvodů vládních opatření zrušeno a nahrazeno online setkáním s Mikulášem, vysílaným
prostřednictvím FB. I tato forma se setkala se značným ohlasem veřejnosti. V aktuální chvíli
sledovalo vysílání téměř 120 diváků.

VÁNOCE NA HRADĚ

Předvánoční program na mladoboleslavském hradě byl upraven, aby odpovídal aktuálním
vládním opatřením. Veřejně volně přístupné prostory hradu byly vánočně vyzdobeny, na nádvoří byl
umístěn velkoplošný betlém, Ježíškova schránka či strom přání.
V expozicích muzea byla instalována výstava Tradiční Vánoce v Pojizeří, která byla ovšem
veřejnosti přístupná pouhých 10 dní.
V rámci projektu byly vyvíjeny aktivity zejména na sociálních sítích, kde probíhala Vánoční
výzva, která prostřednictvím instruktážních videí přibližovala tradice vánočního a předvánočního času
a vyzývala zájemce k vlastním tvůrčím aktivitám a jejich sdílení prostřednictvím sociálních sítí muzea.
Vybrané výstupy z Vánoční výzvy (např. Instruktážní videa) budou i v budoucnu začleněny do
programů muzea a jsou dlouhodobě k dispozici zájemcům na kanále youtube.)

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Realizace plánovaných programů pro děti a mládež byla v průběhu 1. pololetí 2020 ovlivněna
uzavřením škol a muzeí v souvislosti s vládními omezeními proti šíření Covid 19. Expoziční prostory
mohly být plnohodnotně otevřeny pro veřejnost víceméně pouze před dobu školních prázdnin, a
proto muzeum pedagogické aktivity zaměřilo zejména na rodiny s dětmi.
Realizovány tak v době otevření muzea byly tyto programy:

MUZEJNÍ HRÁTKY

Projekt podpořený dotací MK ČR v roce 2019 byl
realizován na pracovišti Mladoboleslavský hrad, Muzeum
Benátecka a Muzeum Podbezdězí. Program je určen jak
jednotlivým návštěvníkům, tak organizovaným skupinám a v
jeho rámci si mladí návštěvníci mohou vyzkoušet jednotlivé
společensko-vědní profese, jako je archeolog, etnograf či
historik. Projekt je zacílen na vyřešení nerovnovážnosti
rozložení pedagogických aktivit na jednotlivých
pracovištích muzea a je koncipován, tak, aby se jeho
jednotlivé části uskutečnily na pracovišti Mladoboleslavský
hrad, Muzeum Podbezdězí a Muzea Benátecka. Projekt
navazuje zejména na edukační programy Malý muzejník a
Muzejní přijímačky, které byly realizovány na pracovišti
Muzea Mladoboleslavska na mladoboleslavském hradě.
Program je složen z interaktivních edukačních
ostrůvků, které jsou umístěny ve stálých expozicích na
jednotlivých pracovištích Muzea Mladoboleslavska. Ostrůvky
jsou tematicky zaměřeny na vybrané muzejní profese.
Program je veřejnosti nabízen jako celek prostřednictvím
jednotného propagačního materiálu. Návštěvníci si mohou
vybrat, jakým způsobem se programu zúčastní, tj. zda navštíví
pouze vybranou část, či celý program v průběhu několika na
sebe navazujících návštěv. Jednotlivé ostrůvky jsou 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), kteří se objevují i na muzejních suvenýrech.

MLADOBOLESLAVSKÝ HRAD

Na mladoboleslavském hradě mohly děti využít zvláštní prostor muzejní herny, kde si mohou
zahrát na nejrůznější muzejní profese – restaurátora, kurátora nebo architekta výstavy nebo si třeba
sestavit model boleslavského hradu. Přímo v muzejní herně je k dispozici také počítač s dotykovou
obrazovkou, na němž lze najít nejen poutavou formou zpracované informace o historii Mladé
Boleslavi, ale i řadu zajímavostí o vystavených exponátech. Zpestřením pro děti je pak počítačová hra,
ve které se utkají s muzejním červotočem.
K volnočasovému vyžití zejména rodin s dětmi bylo doplněno nádvoří mladoboleslavského
hradu o několik herních prvků, jako je prostor pro hraní kuliček, „kuličkovka“, či dětský koutek
v exteriéru Hradní hospůdky.

Boleslav II. na HRADĚ!
V roce 2020 byl realizován rovněž program
Boleslav II. na HRADĚ! Interaktivní program určený
zejména pro 4. a 5. třídy ZŠ. Muzeum v průběhu roku
upravilo tento program pro širší věkové spektrum dětí a
modernizovalo
jednotlivé
výstupy
programu.
Byl
vytvořen
nový
vizuál
programu,
doprovodné
výukové video a dovybaven
obchod středověkého kupce.
Bohužel díky uzavření škol a
dalších vládních opatření
nemohl být program plně
využit školami a dalšími
organizovanými
skupinami
dětí. Modernizace a rozšíření
programu bylo podpořeno
dotací
z MK
ČR.

Velikonoce v muzeu
Z důvodu uzavření muzea v době
pandemie nebyl program realizován
v místě, ale pouze prostřednictvím
sociálních sítí. Muzeum vyhlásilo na FB
Velikonoční výzvu, která připomínala
jednotlivé velikonoční tradice a zvyky
prostřednictvím krátkých videí, fotografií,
komentářů.

Od Baševiho k Ledererovým - Židé na Mladoboleslavsku
Z důvodu přesunu kulturně-výstavního projektu Pod Davidovou
hvězdou, jehož je program součástí, do příštího roku nebyl program realizován.

Kouzlíme s krabičkou od zápalek
Doprovodný pedagogický program k
výstavě Československé zápalkové nálepky, kde si
zájemci mohli vytvořit z krabičky od sirek autíčko
nebo kočárek pro panenky.

Hrajeme si na hradě
V průběhu letních prázdnin byl vyhlášen nový herní program určený zejména dětem a jejich
rodičům či prarodičům, který je zaměřen na klasické dětské hry. Program napomáhá
mezigeneračnímu sdílení zkušeností a představoval pilotní verzi programu zaměřeného na
mezigenerační sdílení zamýšleného v roce 2021. Uskutečnila se tato dvě herní odpoledne:
-

Hrajeme kuličky – 17. 7. 2020
Hrajeme čáru a skáčeme panáka 6. 8. 2020

Program, který se projevil jako životaschopný, bude opakován i v roce 2021 a na základě
zkušeností s jeho realizací bude v roce 2021 realizován program „Muzejní parta,“ který bude
pravidelnou formou zprostředkovávat předávání zkušeností mezi generacemi na základě společně
prožitých zážitků při objevování minulosti regionu.

Hradní hra
V letních
měsících
se
na
mladoboleslavském hradě děti pobavily u
Hradní hry, kde prostřednictvím mapy, hádanek
a plnění nejrůznějších úkolů blíže poznaly
historii hradu a především objevily poklad.
Program byl určen zejména rodinám s dětmi a
zapojily se do něj téměř všechny děti, které
mladoboleslavský hrad v létě navštívily.

Vánoce na hradě
Z důvodů aktuálních vládních opatření nemohl být realizován populární předvánoční
pedagogický program. I přesto hlavně hradní nádvoří přivítalo řadu dětských návštěvníků. Především
jim byla určena Ježíškova schránka a strom přání nacházející se na nádvoří. Na rodiče s dětmi byla
zaměřena i Vánoční výzva, kterou muzeum realizovalo prostřednictvím sociálních sítí.

MUZEUM BENÁTECKA

V benáteckém si děti mohou vyzkoušet zábavné
interakce přímo v expozicích. Muzeum Benátecka je
nabízí například v expozicích Páni z Dražic, Tycho Brahe
a Jan z Werthu. Děti si zde mohou vyzkoušet třeba
kování koně, mohou se obléci do rytířského brnění,
nebo si mohou zahrát také na archeology a
restaurátory.

Muzeum na cestách
Pracovnice Muzea Benátecka v roce 2020
zařadily do své nabídky nový program, v jehož rámci
seznamují žáky základních škol s muzeem a jednotlivými
muzejními profesemi přímo ve školních třídách. Z důvodu vládních omezení byl v roce 2020
realizován program minimálně.

Do středověku s pány z Dražic
Pedagogický program realizovaný v expozici Muzea Benátecka zaměřený na období
středověku. Z důvodu vládních omezení byl v roce 2020 realizován program minimálně.

MUZEUM PODBEZDĚZÍ,

V bělském muzeu si děti mohou vyzkoušet zábavné interakce přímo v expozici Podbezdězí
v proměnách času. V trojrozměrných modelech významných staveb z města se ukrývá řada úkolů a
her, které je nenásilně seznámí s nejrůznějšími historickými událostmi regionu, památkami či
osobnostmi.
Za tajemstvím Vontů
Doprovodný program pro děti k výstavě 100 let skautingu v Bělé p. B. se konal ve dnech 21. 7.
až 30. 9. 2020 a seznamoval děti s postavami z románů Jaroslava Foglara a nenásilnou formou dětem
předával základní myšleny skautingu. Děti se formou hry dozvěděly informace k probíhající expozici o
historii skautingu ve Bělé pod Bezdězem a na dobrodružné výpravě do legendárních Stínadel si mohly
vyzkoušet svou odvahu i šikovnost.

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA

Letecké muzeum nabízí dětem i dospělým jedinečné zážitky například na leteckých
simulátorech. Na některých simulátorech je možné si vyzkoušet své pilotní umění, přetížení při
leteckých obratech nebo seskok padákem. Menší děti si v leteckém muzeu mohou vyzkoušet i malá
šlapací letadla na osvětlené přistávací ploše.
Pro rodiny s dětmi, školy i školky jsou nabízeny i další možnosti vyžití. Evakuační skluzavka,
letecké trenažéry, interaktivní model hvězdicového motoru, dětský koutek se stavebnicí, informační a
interaktivní kiosky, pískoviště, dětský koutek v letecké kantýně, komentované prohlídky pro skupiny
dětí, modelářské víkendy a soutěže polystyrénových modelů letadel.
Modelářské víkendy: Zejména pro dětské návštěvníky byla v průběhu 1. pololetí 2020
realizována první část Modelářských víkendů, během nichž se setkávají mladí modeláři nad stavbou
létajících modelů letadel.
Letecké muzeum realizovalo rovněž Modelářský tábor ve dnech 18. až 26. července. Děti zde
spí ve stanech a pro svou činnost využívají prostory leteckého muzea, kde je po celý týden otevřena
modelářská dílna. Letecké muzeum, které je partnerem této akce připravuje kromě zázemí pro malé
modeláře zajímavé aktivity včetně létání ultralehkými letadly. V letošním roce navštívil tento tábor
akrobat Martin Šonka, který byl hostem leteckého muzea. Hlavním pořadatelem tábora je Aeroklub
Mladá Boleslav.

FARA DOLNÍ KRUPÁ

Pro rok 2020 byl do areálu fary v Dolní Krupé plánován program Velikonoce na faře, který byl
cíleně zaměřen na rodiny s dětmi. Poutavou formou v autentickém prostřední bylo plánováno
seznámit zejména dětské návštěvníky s velikonočními zvyky. Bohužel v důsledku aktuálních vládních
opatření byl v roce 2020 program zrušen.

Další služby návštěvníkům v roce 2020

Letecká kantýna v Leteckém muzeu: V roce 2020 došlo k výrazné pozitivní změně ve výzdobě
interiéru, v přístupu vedení i personálu k návštěvníkům i v celkové atmosféře. Kavárna dostala nový
název „Letecká kantýna“. Návštěvníci leteckého muzea využívají příjemné posezení na zahrádce
kavárny s výhledem na letištní plochu a na startující nebo přistávající letadla.
Hradní hospůdka: Po dohodě s provozovatelem Hradní hospůdky na mladoboleslavském
hradě došlo k rozšíření spolupráce na dílčích akcích muzea v areálu hradu a především k úpravě
interiéru a exteriéru hospůdky. Provozovatel začal využívat areál hradního podia jako letní zahrádky,
rozšířil sortiment nabízeného zboží. V hospůdce byl vytvořen „dětský koutek“ a „zkultivován“ byl i
vstupní prostor hospůdky v duchu kasárenské tradice mladoboleslavského hradu. Bohužel s ohledem
na aktuálně platná omezení v průběhu roku mohl být potenciál spolupráce využit jen omezeně.

PROPAGACE
V průběhu roku 2020 muzeum 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.
Muzeum se zúčastnilo aktivní účastí také
spolupráce s Centrálou cestovního ruchu a to na veletrhu
cestovního ruchu v Bratislavě v lednu 2020 a na akci ve
sportovně relaxačním areálu na Vrchbělé v srpnu 2020.
Pravidelně přispívalo do periodik Středočech, Střípky a
další. Zároveň muzeum operativně spolupracuje formou
průběžného zasílání příspěvků s Centrálou cestovního
ruchu pro jejich sociální sítě.
Muzeum Mladoboleslavska navázalo v roce 2020
na centrálně řízenou propagaci, jejíž základní pravidla byla
nastavena v roce 2018 (viz Zpráva o činnosti 2018) a dále
ji rozvíjelo v jednotlivých dílčích krocích.
Muzeum 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 letní sezóně
2020 se muzeum zaměřilo zejména na rozšíření sítě míst
k distribuci tištěných materiálů, která jsou využívána
tuzemskými turisty. Rozšířena byla zejména síť
turistických kempů a ubytoven v přilehlých turisticky
významně navštěvovaných regionech (Český ráj, Máchovo
jezero a Kokořínsko.)
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.
V březnu 2020 muzeum dalo do prodeje novou
řadu suvenýrů a propagačních materiálů a zároveň je
průběžně vytvářen sortiment nových upomínkových
předmětů, který by byl atraktivní pro návštěvníky.
Od května 2020 jsou v distribuci nové 5 druhů DL
propagačních letáků, které upozorňují na pracoviště
Mladoboleslavský hrad, Muzeum Podbezdězí, Muzeum
Benátecka,
Faru
v Dolní
Krupé
Muzueum
Mladoboleslavska jako celek.
Zejména z důvodů zvýšení propagačních možností
Muzea Mladoboleslavska bylo pokračováno od ledna 2020 ve
spolupráci s obchodním centrem Bondy v Mladé Boleslavi, a Městskými parkovacími domy, kde
muzeum využilo možnost zdarma prezentovat své aktivity a výstavy.

Propagace muzea a jeho jednotlivých akcí probíhá intenzivně zejména na sociálních sítích a
turistických internetových doménách. Nově byl vytvořen profil Fary v Dolní Krupé na Instagramu.
Muzeum v roce 2020 zvýšilo své zapojení do silných FB skupin orientovaných na domácí cestovní
ruch, kam pravidelně přispívalo. (např. Výlety pro radost a poznání, Středočeši Středočechům,
Poznávání krásných míst ČR, Výlety po ČR, Kulturní události z Českého ráje a okolí, Toulky Českem, …)
Sociální sítě se v průběhu roku 2020 ukázaly jako nejpružnější forma propagace s okamžitým
poměrně silným dosahem v časech omezené mobility turistů, zejména FB a Instagram. S minimálními
náklady informují veřejnost o aktuálním dění a pro budoucnost propagace muzea se ukázaly jako
nezbytné.
Jako neotřelou propagační možnost vnímáme i výstavní prezentaci muzea mimo vlastní
expoziční prostory. Od roku 2019 využívá muzeum zejména bezplatnou možnost prezentovat drobné
výstavy v OC Bondy, které jsou pojímány jako upoutávky na sídla jednotlivých pracovišť, či na právě
probíhající akce a programy muzea. Stejně tak jedinečnou možností prezentace je možnost pořádání
drobných výstav ve vestibulu parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi nebo
v Parostrojním pivovaru v Lobči, Infocentru Bezděz a hotelu Relax na Vrchbělé.
Webové stránky: nové webové stránky sjednocující jednotlivá pracoviště muzea byly
spuštěny v roce 2019 a na přelomu roku 2020 a 2021 probíhá jejich rozšíření o pracoviště Fara Dolní
Krupá a jazykovou mutaci do angličtiny.
V roce 2020 muselo muzeum operativně reagovat i na proměnlivou situaci v důsledku
vládních opatření omezujících muzejní aktivity směřované na veřejnot. Aktuální informace
veřejnosti byly sdělovány zejména prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí.
Před letní sezónou, kdy byl očekáván nárůst zejména tuzemských návštěvníků, pracovníci
muzea kontaktovali ubytovací zařízení, infocentra a další významné turistické body v blízkých
významných turistických destinacích jako je Český ráj a Kokořínsko. Podařilo se tak zásadně rozšířit
možnosti distribuce tištěných propagačních materiálů. I toto opatření zřejmě přispělo k posílení
návštěvnosti jednotlivých pracovišť v měsících červenci a srpnu a to zejména rodin s dětmi mimo
region Mladoboleslavska.

NÁVŠTĚVNOST

Návštěvnost muzea byla roce 2020 negativně ovlivněna zejména uzavřením expozic a výstav
pro veřejnost, v důsledku vládních opatření a zrušením či přesunem populárních programů jako byla
Muzejní noc, Tajemství řemesel, Vánoce na hradě apod. V dobách otevření expozic a výstav se
projevila výrazně nižší návštěvnost jednotlivých pracovišť oproti minulým rokům a to zejména
v důsledku vládních opatření omezující sdružování osob apod. Zejména pracoviště muzea na
mladoboleslavském hradě se dotkla vládní opatření v jarních a podzimních měsících, kdy se zde
odehrávají již tradičně významné kulturní akce.
Do celkové návštěvnosti jsou započítávány i prezentace muzea mimo domovské prostory
(Obchodní centra, infocentra …), které jsou přístupné zdarma. Návštěvnost na těchto místech je
počítána průměrově podle dat získaných od správců daných prostor.

Pracoviště
Mladoboleslavský
hrad
Letecké muzeum
Metoděje Vlacha
Muzeum
Benátecka
Muzeum
Podbezdězí
Fara Dolní Krupá
Ostatní prostory
Návštěvnost
celkem

Platící 2020
2 192

Celkem r. 2020
11 385

Celkem r. 2019
14 901

12 677

Neplatící 2020
9 193 ( z toho
nádvoří 8 246)
7729

20 406

32 138

1 122

1072

2 194

4 655

1 415

821

2 236

2 592

430

52
5 079
23 946

482
5 079
41 782

175
9 994
64 455

17 836

Významný podíl na návštěvnosti představují návštěvníci výstav realizovaných muzeem mimo
vlastní expoziční prostory jako je OC Bondy či Parkovací dům v Mladé Boleslavi. Tyto expoziční
možnosti vnímáme jako formu propagace činnosti muzea a jeho jednotlivých pracovišť.

Porovnání návštěvnosti 2019 - 2020
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
MB hrad

LMMV

M Benátecka M Podbezdězí Fara D. Krupá
#REF!

2019
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Ostatní
prostory

Návštěvnost v červenci a srpnu 2020
Po uvolnění vládních opatření před letní sezónou byl očekáván masivní nárůst tuzemského
turistického ruchu. Muzeum před tímto obdobím aplikovalo několik propagačních aktivit přímo
v místech předpokládané koncentrace turistů v přilehlých turisticky vyhledávaných regionech, jako je
Český ráj, Kokořínsko a Máchovo jezero. Zároveň byla spuštěna propagační kampaň prezentující
jednotlivá pracoviště na sociálních sítích muzea. Abnormálně zvýšená návštěvnická aktivita se
v daném období oproti očekávání neprojevila a došlo k mírnému snížení návštěvnosti za tuto dobu
oproti roku 2019 (-4,6%). V návštěvnosti za měsíce červenec a srpen se i tato propagační opatření
promítla do návštěvnosti jednotlivých pracovišť. Ke zvýšení návštěvnosti došlo pouze na pracovišti
Mladoboleslavský hrad o 38%. K největšímu propadu návštěvnosti došlo v Muzeu Benátecka a to o
31,5 %.
MB hrad

LMMV

M Benátecka

M Podbezdězí

Celkem

VII. 19

923

3291

666

476

11 924

VIII. 19

1077

4178

816

497

VII. 20

1416

3088

514

266

VIII. 20

1338

3675

502

572

2019

2000

7469

1482

973

11 924

2020

2754

6763

1016

838

11 372

11 372

SLEDOVANOST SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
V průběhu roku 2020 došlo k výraznému nárůstu sledovanosti jednotlivých profilů muzea na
sociálních sítích. Sociální sítě, zejména FB a Instagram se ukázaly jako jedinečné nástroje k okamžité
informovanosti veřejnosti a zejména jako možnosti k propagaci a další výstavně-edukační prezentaci
muzea, která je dostupná široké veřejnosti. Sociální sítě ukázaly v roce 2020 i zajímavý prostor pro
bližší komunikaci s veřejností.
Přehled sledovanosti sociálních sítí celkem:

Sledovanost k 31. 12. 2020

FB like
Instagram
Twitter

Za rok 2020 posílila sledovanost všech sociálních sítí muzea. Procentuelně se zvýšila nejvíce
sledovanost instagramového profilu Muzea Podbezdězí. Zaznamenán byl v celkovém součtu nárůst u
všech hlavních profilů a to v následujících procentech: FB nárůst o cca 24%, Twitter nárůst o 40%,
Instagram nárůst o 101,5%.

Sledovanost k 31. 12. 2019

FB like
Instagram
Twitter

Facebook
sledující
Profil
Muzeum
Mladoboleslavska
Letecké muzeum
Metoděje Vlacha
Muzeum
Benátecka
Muzeum
Podbezdězí
Fara Dolní Krupá
Celkem

like

1 310

31. 12.
2020
1 955

---

2 120

2 020

---

530

299

540

645

533

76

144

76

---

5 394

4 214

1.1.2020

1. 1. 2020

31. 12 2020

1 286

1 824
(+42%)
2 121
(+5%)
511
(+70%)
625
(+17%)
135
(+78%)
5 216
+ 24%

2500
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U všech FB profilů muzea došlo v průběhu roku 2020 k výraznému nárůstu sledovanosti. Více
než zdvojnásobila se sledovanost profilu Fary v Dolní Krupé a významně vzrostla i sledovanost profilu
Muzea Benátecka a Muzea Mladoboleslavska. Mimo jiné bylo tohoto razantního zvýšení dosaženo
modernizací jednotlivých příspěvků a zvýšením aktivit muzea na FB profilech v dobách nuceného
uzavření expozic a výstav.

Dosah FB Muzeum Mladoboleslavska
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

celkový dosah
dosah příspěvku

měsíc
leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

dosah
6 596
8 904
22 703
30 523
28 288
12 204
15 635
26 047
15 291
38 487
77 915
100 640

Nejúspěšnější příspěvek
Pozvánka na výstavu Eduard Štorch
Pozvánka na výstavu ČS zápalkové nálepky
Virtuální výstava Hygiena
Květná neděle, video
Dobové foto
Hrajeme si na hradě
Hrajeme si na hradě
Upoutávka Jíš jím jíme
Raci, video
Procházky Mladou Boleslaví, video
Vánoční výzva
Poklad stříbrných mincí, video

dosah
2 167
4 200
10 600
12 500
9 500
4 300
5 600
14 400
4 300
13 900
10 700
23 500

Ke zvýšenému dosahu FB profilu Muzea Mladoboleslavsko došlo zejména v době uzavření
expozičních a výstavních prostor. Ke skokovému nárůstu došlo zejména ke konci roku 2020 a to
vyhlášením Vánoční výzvy a prezentace seriálu mapující proměny Mladé Boleslavi Procházky Mladou
Boleslaví.

FB profil Fara Dolní Krupá
35000
30000
25000
20000
celkový dosah

15000

dosah příspěvku
10000
5000
0

měsíc
leden
Únor

dosah
11
62

Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září

65
667
161
11 575
1 353
29 289
8 896

Nejúspěšnější příspěvek

dosah

Sdílená událost FB Muzea Podbezdězí
Listování
Pozvánka na velikonoční webinář
Video vzpomínka na Velikonoce na faře 2019
Sdílený příspěvek
Pozvánka na faru
Fotoalbum Zavlažování
Fotografie fary – pozvánka k prohlídce
Pozvánka k prohlídce fary

49
53
764
84
6 700
1 100
5 800
7 900

Říjen
Listopad
Prosinec

286
668
1586

Upoutávka na Instagramový profil
Sdílený příspěvek Muzea Mladoboleslavska
Sdílený příspěvek Muzea Mladoboleslavska

46
52
52

Ke zvýšenému dosahu FB profilu Fara Dolní Krupá došlo zejména v době před otevřením
areálu fary pro veřejnost, kdy byla spuštěna propagační FB kampaň. Ke skokovému nárůstu došlo
zejména v srpnu 2020 a to opakováním transformované kampaně k návštěvě areálu a účasti na
doprovodném programu.

Dosah FB profilu Muzeum Benátecka
30000
25000
20000
15000

celkový dosah
dosah příspěvku

10000
5000
0

Nejúspěšnější příspěvek
dosah
leden
Návštěva reportéra rak. Rádia
203
únor
Socha sv. Šebestiána a sv. Rocha
156
březen
Těžká práce muzejníka
1554
duben
Benátky na přelomu 19. a 20. století
13186
květen
Muzeum Benátecka slaví den muzeí
903
červen
Fotografie z výstavy "Setkání"
3434
Návštěva Jiřího Hemelky (finalista Muž
červenec
5790 roku 2019)
2115
srpen
20411 Pověstné báchorky Benátecka
12510
Kde odpočívají významné osobnosti
září
2308 (Blanka)
583
říjen
5117 První virtuální prohlídka "Tycho Brahe"
4127
listopad
15461 Druhá virtuální prohlídka "Erbovní síň"
11752
prosinec
24853 Fotografie rodného domku bří Bendových
10133
Ke zvýšenému dosahu FB profilu Muzea Benátecka došlo zejména v době uzavření
expozičních a výstavních prostor. Ke skokovému nárůstu došlo zejména v průběhu roku zejména při
zveřejnění historických snímků či video prezentací historických Benátek n. J. Jako velmi úspěšná se
ukázala i videa představující stálé expozice muzea.
Měsíc

dosah
323
115
2501
23138
2000
3928

Dosah FB profilu Muzeum Podbezdězí
25000

20000

15000
celkový dosah
10000

dosah příspěvku

5000

0

Měsíc
Leden
Únor

Dosah
1 558
750

Březen

4 616

Duben

5 951

Květen
Červen
Červenec

4 235
2 335
2 507

Srpen

8 379

Září

21 314

Říjen
Listopad
Prosinec

5 643
8 221
8 918

Nejúspěšnější příspěvek
Fotografie: A jaký máte pohled z okna VY
Fotografie: K otevření muzea
Video: Virtuální výstava: Pomník "NA STRÁŽ!" -

Dosah
299
285

část 1....
Muzeum Podbezdězí hledá na letošní sezónu
průvodce

1 600

Fotografie: K otevření muzea
Fotografie: Poštolky už se líhnou
Fotografie z depozitáře: Mosazná mísa

525
429
577

Pozvánka na výstavu:STRENICKÝ POTOK - do
Lobče
Pozvánka na výstavu:STRENICKÝ POTOK - do
muzea

Fotografie: K uzavření muzea
Video: Jezová!
Video: VALDŠTEJNSKO 1.část...

2 401

4 616
1 700
1 900
4 100
3 400

Ke zvýšenému dosahu FB profilu Muzea Podbezdězí došlo zejména v době uzavření
expozičních a výstavních prostor. Ke skokovému nárůstu došlo zejména ve 2. polovině roku 2020.
Jako nejúspěšnější se ukázala videa mapující proměny a historii zajímavých lokalit na Bělsku.

Dosah FB profilu Letecké muzeum Metoděje Vlacha
60000
50000
40000
30000

celkový dosah
dosah příspěvku

20000
10000
0

Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Dosah
923
6990
10616
11392
22060
23909

Červenec

25509

Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

29729
33429
37247
38747
57009

Nejúspěšnější příspěvek
Jaro na křídlech JAZZU: Blue Hats Kvartet
Jaro na křídlech JAZZU: Melody Boys
Nouzový stav info
Virtuální výstava - Otto Hieronimus
Připravené letouny pro letecký den
Kupte TEĎ -> skočte kdykoliv do konce rok
Jaro Na Křídlech JAZZU: J.J. JAZZMAN A BARBORA
VÁGNEROVÁ
Zlín XII 1. let
Zlín XII
Soutěž plastikových modelářů
Nový exponát
Otevření muzea

Dosah
923
1177
1033
773
6593
1028
1604
2161
1018
1212
1468
13660

Ke zvýšenému dosahu FB profilu Leteckého muzea došlo od května 2020 a největší skokový
nárůst byl zaznamenán v prosinci 2020. Jako nejúspěšnější se ukázala videa informující o aktuálním
dění a také o nově prezentovaných exponátech. FB profil Leteckého muzea, stejně jako samotné
Letecké muzeum je svých charakterem neregionálního významu a v budoucnu je nutné zvýšit využití
jeho potenciálu a více jej začlenit do spoluúčasti na propagaci Muzea Mladoboleslavska jako celku.

Twitter
1.1. 2020
31. 12 2020
Celkem 1.1.
12. 2020
Celkem k 31.
12. 2020

Muzeum
Mladoboleslavska
8 sledujících
16 sledujících

Letecké
muzeum
3 sledující
9 Sledujících

Muzeum
Benátecka
----60 sledujících

84 sledujících (+40%)

Muzeum
Podbezdězí
49 sledujících
59 sledujících

Fara Dolní
Krupá
-----

Muzeum se na Twitteru prezentuje třemi účty. Příspěvky na těchto profilech jsou
zveřejňovány průběžně, ale v průběhu roku nedošlo k očekávanému nárůstu. Z hlediska dosahu na
veřejnost muzeum síť Twitter nevnímá jako prioritní.

Instagram
1.1. 2019
1.1.2020
31. 12. 2020
Celkem k 1. 1.
2020
Celkem k 31.
12. 2020
1000
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Muzeum
Mladoboleslavska
259
516
651

Letecké
muzeum
0
278
495

Muzeum
Benátecka
0
318
401

Muzeum
Podbezdězí
0
159
932

Fara Dolní
Krupá
--0
82

1 271 sledujících
2 561 sledujících (+101,5%)

01.01.2019
01.01.2020
31.12.2020

Na jaře 2020 byl zřízen profil pro Faru v Dolní Krupé, na němž byly vyvíjeny aktivity zejména
v době otevření areálu pro veřejnost, tj. od června do konce září 2020. U ostatních existujících profilů
muzea na Instagramu došlo k navýšení sledovanosti. Nejvyššího nárůstu došlo profilu Muzea
Podbezdězí.

COVID OPATŘENÍ A AKTIVITY PRO
VEŘEJNOST
K uzavření expozic a výstavních prostor pro veřejnost v souvislosti s vládními omezeními proti
šíření Covid 19 došlo v průběhu roku opakovaně. I v dobách otevření expozic byla platná vládní
opatření výrazně omezující pořádání jednotlivých bodů doprovodného programu. Muzeum tak v
průběhu roku přišlo o možnost pořádání již tradičních velkých společensko-kulturních akcí, jako byla
Muzejní noc, Otevíráme bránu mladoboleslavského hradu, Jaro na křídlech jazzu, Mezinárodní
letecký den, Mezinárodní den archeologie, Mikuláš na hradě či Vánoce na hradě.
Muzeum své aktivity vůči veřejnosti přesunulo zejména na sociální sítě, kde byly
prezentovány virtuální výstavy (přehled viz výše), webbináře a další. Tyto aktivity zaznamenaly
značný ohlas veřejnosti a muzeum se rozhodlo je ve zvýšené míře užívat i v budoucnu.
Zároveň probíhal sběr dokladů, artefaktů a dalšího materiálu k životu v době karantény
v terénu. Prezentace výsledků této dokumentace plánovaná na konec roku 2020 byla odložena.
Pracovníci muzea v době uzavření muzea pracovali na správě a evidenci sbírek, pokračovali
v digitalizaci sbírek a na přípravě dalších plánovaných akcí a úpravách akcí, které byly z důvodu
karantény přesunuty či upraveny. Zároveň pracovníci pracovali na vědecko-výzkumných projektech a
na přípravě výstavně kulturních projektů pro následující roky.
V průběhu roku 2020 pracovníci využívali možnosti práce z domova po předchozím souhlasu
vedení muzea. Ke konci roku byla vypracována vnitřní směrnice, která umožňuje i do budoucna
pracovníkům možnost využít práci z domova jako jeden benefitů určených danými pravidly. Tento
způsob využití pracovní doby pracovníků se v průběhu roku ukázal v souvislosti s vládními opatřeními
jako jediný možný. Zároveň se ukázal jako vhodný u vybraných pracovních pozic jako je pracovník PR
či kurátoři sbírkového fondu a odborní pracovníci.
V průběhu roku 2020 zavedlo muzeum používání Office 365 s plným využitím aplikace
outlook, teams, a další, které se ukázaly jako moderní a v současnosti nezbytné. Téměř okamžitě po
zavedení Office 365 začalo muzeum pořádat pracovní
porady prostřednictvím vzdáleného přístupu. Tyto se
ukázaly jako efektivní zejména z důvodu větší vzdálenosti
mezi jednotlivými pracovišti.
V dobách otevření expozic pro veřejnost byly
všechny přístupné prostory označeny piktografickým
znázorněním aktuálně platných opatření a vybaveny
dezinfekcí pro návštěvníky. Pokladny na všech pracovištích
byly vybaveny ochrannými zástěnami.
V průběhu celého roku muzeum udržovalo kontakt
s návštěvníky prostřednictvím sociálních sítí. Jednotlivé
příspěvky z části suplovaly plánované body doprovodného
programu muzea. (viz kapitoly výše)
V průběhu roku 2020 se ukázalo zvýšené využití
sociálních sítí, tvorba virtuálních výstav a akcí jako velmi
přínosná a muzeum je v budoucnu chce více využívat
v odpovídající kvalitě zpracování. Stejně tak se jako velmi
přínosná ukázala možnost prezentace výstav v exteriéru. I
to je směr, který bude dále rozvíjen.

PÉČE O SBÍRKY A SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST

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 roku 2020 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 byla realizována pravidelní revize sbírek dle
plánu.

EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

V průběhu roku 2020 pracovníci Muzea Mladoboleslavska
publikovali průběžně populárně naučné příspěvky v regionálním tisku
(Boleslavský deník, Boleslavan, Kamelot 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. Ke
konci roku 2020 bylo vydáno dvojčíslo sborníku za léta 2019 a 2020.
Pracovníci muzea (zejména Mgr. Pavel Sosnovec) se v roce
2020 spolupodíleli na přípavě publikace Boleslav, Boleslav královské
město, která populárně naučnou formou přibližuje výročí 400 let
povýšení Mladé Boleslavi na královské město. Populárně naučná
publikace představuje život v Mladé Boleslavi okolo roku 1600. Součástí
publikace je rovněž poutaví komiks, jehož libreto vzniklo na půdě
muzea.
Pracovníci muzea (Mgr. Pavel Sosnovec, Mgr. Filip Krásný) se
spolupodíleli na zpracování a vydání publikace Příběh Mnichova Hradiště.
V průběhu roku 2020 bylo započato s editorským zpracováním
osobního deníku Jana E. KOnopase, který je připravován k edici pro rok 2022.

STAVEBNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY:
V průběhu roku 2020 byly realizovány tyto stavební a další úpravy:

MLADOBOLESLAVSKÝ HRAD

-

-

Oprava a údržba oken vnějšího pláště hradu 1. etapa: V průběhu 1. pololetí bylo
realizováno výběrové řízení na zhotovitele. Práce byly zrealizovány do 15. 12. 2020.
Reinstalace posledního torza expozice Paměť města a následná úprava prostoru: Poslední
část expozice byla sejmuta a prostor po drobných technických úpravách slouží jako další
výstavní sál
Úpravy archeologického pracoviště: Na archeologickém pracovišti byly realizovány
stavební práce v celém rozsahu.
Další drobné úpravy a opravy včetně běžné údržby
Doplnění mobiliáře nádvoří o herní a odpočinkové prvky

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA

-

Realizace omezení zatékání do vyhlídkové věže: Muzeum požádalo zřizovatele na
uvolnění finančních prostředků z IF muzea v únoru 2020. Tato žádost nebyla na Radě
kraje dosud projednána.

MUZEUM BENÁTECKA

Byly provedeny údržbové práce v expozici muzea

MUZEUM PODBEZDĚZÍ:

Byly provedeny údržbové práce v expozici muzea

BAROKNÍ FARA V DOLNÍ KRUPÉ:

Zavedení elektrické energie: Napojení objektu fary na elektrický proud je závislé na
administrativních krocích obce Dolní Krupá. Podle plánovaného měla být fara napojena nejpozději do
konce června 2020, což se neuskutečnilo do konce roku 2020. V současné době muzeum jedná s obcí
o připojení objektu.
Dostavba obvodové zdi: V 1. polovině roku byla provedena příprava pro výběrové řízení
zhotovitele a s Památkovou péčí jsou řešeny detaily oprav. Bohužel se do konce roku 2020 nepodařilo
s NPÚ dořešit stavebně technologické podrobnosti pro adekvátní zadání pro výběrové řízení na
dodavatele
Odstranění náletových rostlin: V průběhu 1. pololetí bylo realizováno odstranění náletových
a plevelových rostlin z areálu zahrady a hospodářské budovy v areálu fary.
Bylo vypracováno zaměření hospodářského objektu pro další rekonstrukční využití.

ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

V roce 2020 bylo ve stálém zaměstnaneckém poměru v Muzeu Mladoboleslavska 25 osob, z
nichž bylo 9 odborných pracovníků.
K 29. 2. odešla pracovnice propagačního oddělení Hana Vignerová, která byla nahrazena Mgr.
Monikou Kolářovou.
K 31.3. odešla do penze Mgr. Ivana Sýkorová, knihovnice muzea.
K 29. 2. odešla na Mateřskou dovolenou Iveta Krůtová, průvodkyně z Leteckého muzea, která
je zastoupena Kateřinou Bartošovou, ta ukončila svůj pracovní poměr ke konci října 2020 a nahrazena
byla od prosince Jiřím Šubrem.
Od 1. 2. 2020 nastoupila na zkrácený pracovní poměr MgA. Barbora Stehlíková na pracoviště
Muzeum Podbezdězí na pozici knihovnice a muzejní pedagožky. Její pracovní úvazek bude rozšířen od
1. 1. 2021.
K 1. 11. Odešla do důchodu Marie Chupíková, vedoucí Muzea Benátecka. Pracovní pozice
bude obsazena k 1. 4. 2021 a dojde k drobné organizační proměně.

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. Radka Krásná – muzejní pedagožka
Mgr. Filip Krásný – archeolog, kurátor sbírek
Mgr. Adam Kout – archeolog, kurátor sbírek
Mgr. Václav Holas – 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
Mgr. Monika Kolářová – propagace, PR
Hana Vignerová – propagace, PR

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA

Ing. Vladimír Handlík – vedoucí muzea
Oldřich Kolda – správce objektu, údržbář
Klára Homolková – recepce, pokladní
Iveta Krůtová – recepce, průvodkyně
Zdeňka Hlaváčová – dozor v expozici, úklid
Renata Kovačíková – dozor v expozici, úklid
Kateřina Bartošová – recepce, průvodkyně
Jiří Šubr - recepce, průvodce

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
MgA. Barbora Stehlíková – knihovnice, pedagožka

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
V průběhu roku 2020 se pracovníci muzea věnovali průběžně dle aktuálních možností
přednáškové činnosti pro další kulturně – vzdělávací instituce v regionu např. na Mladoboleslavské
univerzitě 3. věku a volného času seniorů. Tato přednášková a další činnost byla a pro další instituce a
organizace.
DLOUHODOBÉ VĚDECKO – VÝZKUMNÉ PROJEKTY
V průběhu roku 2020 se pracovníci Muzea Mladoboleslavska věnovali těmto dlouhodobým
výzkumným projektům. Místopis Mladé Boleslavi: Projekt realizovaný Mgr. Sylvou Městeckou, jehož
dílčí výstupy jsou prezentovány zejména v rámci výstavních cyklů Jak šel čas Mladou Boleslaví,
Procházky Mladou Boleslaví apod. Hlavním výstupem projektu je souhrnná publikace, jejíž vydání je
plánováno na rok 2022 - 23









Archiv Jednoty bratrské: Projekt realizovaný zejména Mgr. Pavlem Sosnovcem, který je
zaměřen na dohledávání dokladů o činnosti Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi. V roce 2020
byl předložen návrh o začlenění prezentace bratrských kancionálů uložených ve sbírkách
muzea do obnovované expozice na mladoboleslavském hradě.
Lidová tradice na Mladoboleslavsku: součástí projektu jsou dílčí výstupy jako výstavy,
přednášky, studie a články. Projekt je realizován zejména Mgr. Václavem Holasm a Mgr.
Kateřinou Jeníčkovou. Výstupem projektu v roce 2020 byla zejména výstava Pověstné
báchorky Benátecka představující výsek lidové epiky.
Drobná sakrální architektura na Mladoboleslavsku: projekt mapující drobné sakrální památky
Mladoboleslavska
Místopis Podbezdězí
Pod Davidovou hvězdou: V roce 2020 byl do vědeckovýzkumných projektů zahrnut i projekt
dokumentující židovskou tradici regionu, jehož hlavním výstupem bude expozice na
mladoboleslavském hradě. Ke spolupráci na projektu budou přizváni i externisté.
Zaniklé obce kolem Ralska: V roce 2020 byl do vědeckovýzkumných projektů zahrnut i projekt
dokumentující existenci obcí ve vojenském prostoru Ralsko, jehož hlavním výstupem bude
expozice na Faře v Dolní Krupé.

Archeologické oddělení MM v roce 2020
V roce 2020 proběhl v rámci okresu Mladá Boleslav archeologický dohled na celkem 41
rodinných domech a souvisejících stavbách a na 28 stavbách investorských. Stejně jako v uplynulých
letech byla jen část zjištěných staveb za strany stavebníka řádně ohlášena a zadministrována. Na tuto
skutečnost měla vliv i vládní opatření ohledně koronaviru. K celkovému počtu 69 převážně
negativních ZAV přibylo také 15 detektorových prospekcí, především na lokalitách ohrožených
nelegálními uživateli detektorů. Současně bylo do sbírek převzato několik desítek převážně kovových
artefaktů od amatérských spolupracovníků muzea. I v tomto směru se projevila koronovirová
opatření – zaznamenali jsme značný nárůst uživatelů detektorů i zvýšení jejich aktivit v terénu.
Součástí sbírkového fondu se stala i rozsáhlá kolekce nálezů mladoboleslavského architekta ing.
Kosíka, kterou dotyčný vybudoval převážně ještě před r. 1989 (jedná se hlavně o povrchové nálezy
keramiky a kamenných nástrojů). V závěru roku byla započata revize archeologické sbírky bývalé

školy v Horních Stakorech, která obsahuje historické archeologické nálezy z Mladoboleslavska a její
existence je ohrožena chystanou změnou funkce celého objektu. Z důvodů pandemie nemohly být
uskutečněny tradiční exkurze (Výlet s muzeem) ani říjnové oslavy Mezinárodního dne archeologie.
MDA byl proto připomenut alespoň videem umístěným na sociální síť. V letních měsících proběhla
rekonstrukce kanceláří archeologického pracoviště.
Z pozitivních ZAV bylo nejzajímavějším nálezem zjištění sídliště z doby římské na katastru
obce Charvátce. Lokalita se dnes částečně nachází pod hladinou Velkého záhumenského rybníka a
poprvé byla zjištěna při vypuštění rybníka v roce 2009. V roce 2020 byl rybník opět vypuštěn a
zároveň bylo upravováno jeho dno. Přes problematickou komunikaci s investorem (místní rybářský
spolek) se podařilo získat několik desítek keramických zlomků (mj. terra sigillata), bronzové spony
v čele s unikátní sponou ve tvaru kance, stříbrné římské ražby a další nálezy. Přestože byl v minulosti
terén značně pozměněn vybudováním rybníka a rybniční hráze, podařilo se také zhruba lokalizovat
původní rozsah germánského sídliště.
Články publikované v roce 2020:
Petr Schneider – Filip Krásný: Nález brakteátů Přemysla Otakara II. a Václava II. z Vrátna (okr. Mladá
Boleslav. Numismatický sborník 34/1, Praha 2020.
Tomáš Mangel – Filip Krásný: Laténský depot z Jizerního Vtelna, okr. Mladá Boleslav. Archeologie ve
středních Čechách 24/2, Praha 2020.
Krásný Filip: Pečetítko prozradilo majitele depotu. Detektorrevue 6, Praha 2020.
Pavel Sosnovec - Filip Krásný: Pravěk Mnichova Hradiště a Mnichovohradišťska. Příběh Mnichova
Hradiště. Mnichovo Hradiště 2020.
Adam Kout – Filip Krásný: Archeologické výzkumy na území Středočeského regionu v roce 2019.
Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace. Roztoky u Prahy 2020.
Filip Krásný: Tajná chodba pod Boleslavským hradem? Boleslavan 2/2020. Mladá Boleslav 2020.
V Mladé Boleslavi 31. 1. 2020
Mgr. Kateřina Jeníčková
ředitelka
Muzeum Mladoboleslavska p. o.

