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Základní identifikační údaje 
Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace 
Adresa:  Staroměstské náměstí 1, 293 01 Mladá Boleslav 
Ředitelka:   Mgr. Kateřina Jeníčková 
Zástupce:   Miluše Laurýnová 
IČO:    00353639 
e-mail:    info@muzeummb.cz 

www:    www.muzeummb.cz  
telefon:    +420326325616 
působnost muzea:  regionální 
právní postavení:  příspěvková organizace 
zřizovatel:  Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 

 
Muzeum Mladoboleslavska je příspěvkovou organizací zřizovanou 
Středočeským krajem. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Praze (spisová značka Pr 917). Aktuální zřizovací listina 
muzea byla schválena zastupitelstvem Královéhradeckého kraje a je účinná 
ode dne 18. února 2019. 

Muzeum plní svoji funkci podle zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek 
muzejní povahy a spravuje tři sbírky, které svým charakterem plně 
odpovídají vlastivědnému zaměření muzea. 

Muzeum Mladoboleslavska je vlastivědnou regionální muzejní institucí, 
jejíž počátky se datují již do poloviny 80. let 19. století. Podobně jako u 
mnoha jiných muzejních institucí v českých zemích byla zásadním impulsem 
pro vznik jičínského muzea Národopisná výstava, která se konala v roce 
1895 v Praze. Muzeum dlouhou dobu působilo jako okresní pro okres 
Mladá Boleslav. Od roku 1981 jsou jeho součástí také Muzeum Podbezdězí 
a Muzeum Benátecka. Od roku 2012 muzeum spravuje také areál barokní 
roubené fary v Dolní Krupé a od roku 2015 i Letecké muzeum Metoděje 
Vlacha v Mladé Boleslavi.  
Muzeum působí v regionu okresu Mladá Boleslav a regionální funkci 
naplňuje mnoha způsoby – zajištěním archeologické památkové péče, 
spoluprací s městy a obcemi, publikační a výstavní činností a v neposlední 

řadě i edukačními a společensko-kulturními aktivitami, které mají dopad na 
širší region. 
 
Muzeum od 1. ledna do 31. prosince 2020 realizovalo aktivity, které byly 
stanoveny v Plánu činnosti pro rok 2021. 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 20ti stálých expozicích 
dlouhodobých výstavách a připravilo celkem 32 výstav v rámci výstavních 
programů, výstavně-kulturních projektů, či jako samostatné výstavy. Mimo 
tyto výstavy muzeum připravilo v průběhu roku 2021 také několik 
virtuálních výstav a prohlídek expozic (viz níže)  
Celková návštěvnost činila od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 41 782 
návštěvníků. Oproti roku 2020 se celkově návštěvnost zvýšila o 9,5%.a to i 
přes nucené uzavření expozic od ledna do května 2021. 
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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 
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Standardizované veřejné služby muzea 
Poskytování standardizovaných veřejných služeb organizace ve smyslu 
zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona 
č. 186/2004 Sb. 

Standard územní dostupnosti: Muzeum Mladoboleslavska je 

součástí sítě poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb ve smyslu 
zákona.  

Standard časové dostupnosti: Pro rok 2021 byla stanovena tato 

otevírací doba pro jednotlivá pracoviště Muzea Mladoboleslavska: 
Muzeum Mladoboleslavska – Hrad 
leden – prosinec: denně mimo pondělí 9 – 17 hod. O sobotách a nedělích 
byla stanovena polední pauza v čase 12,00 – 12,30 hod. 
Letecké muzeum Metoděje Vlacha 
leden – prosinec: denně mimo pondělí 9 – 17 hod. 
Muzeum Podbezdězí 
květen – červen a září: denně mimo pondělí v čase 9 – 16 hod., červenec a 
srpen denně mimo pondělí v čase 9 – 17 hod.; říjen: sobota a neděle v čase 
9 – 16 hod. 
Muzeum Benátecka 
duben a září: denně mimo pondělí v čase 9 – 16 hod., květen až srpen 
denně mimo pondělí v čase 9 – 17 hodin, říjen ve všední den v čase od 8 do 
15 hod. 
Fara Dolní Krupá 
červenec a srpen: středa až neděle v čase od 9 do 17 hod.; květen, červen, 
září: středa, sobota, neděle v čase 9 – 17 hod. 

Muzeum v roce 2021 zajišťovalo další program pro veřejnost, který 
obsahoval kulturně-společenské programy a vzdělávací programy pro 
dospělé i děti. Podrobněji je rozepsáno níže. 

O jednotlivých bodech programu na všech pracovištích byla veřejnost 
pravidelně informována na webových stránkách www.muzeummb.cz , 
sociálních sítích a dalšími prostředky PR.  

Standard ekonomické dostupnosti 
Záměrem muzea je vytvářet s ohledem na aktuální ekonomickou situaci 
cenovou politiku vstupného do výstavních prostor a na speciální programy 
tak, aby umožňovala bezproblémovou dostupnost všem sociálním 
skupinám obyvatelstva se zvláštním zřetelem na děti a mládež, seniory a 
osoby se zdravotním postižením. Pro rok 2021 platily pro návštěvníky 
Muzea Mladoboleslavska následující ceny vstupného: 
Muzeum Mladoboleslavska Hrad 

Plné: 50,- Snížení: 30,- 
Herna s programem: 30,- 
Dílny k výstavám:  40,- 
Besedy a přednášky: 30,- 
Rodinné vstupné: 130,- 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha 
Plné: 120,-, Snížené: 60,- 
Rodinné:   250,- 

Muzeum Benátecka 
Plné: 50,- Snížené:  30,- 
Rodinné:   130,- 
Přednášky, besedy: 30,- 

Muzeum Podbezdězí 
Plné: 30,- Snížené:  15,- 
Rodinné vstupné:  70,- 
Besedy, přednášky: 30,- 

Fara Dolní Krupá 
Plné: 30,- Snížené:  15,- 

Platit bezkontaktně platební kartou je umožněno na pracovištích Mladoboleslavský hrad a 
Letecké muzeum Metoděje Vlacha. 

Volný nebo snížený vstup je umožněn na všech pracovištích pro držitele průkazu 

Asociace muzeí a galerií ČR, děti do 6 let, držitelé volné vstupenky vydané Středočeským 
krajem, Držitelé volné vstupenky vydané vedením muzea (slouží k marketingovým a 
fundraisingovým aktivitám), Organizované skupiny žáků ze zařízení se sídlem ve 
Středočeském kraji (20,-), návštěvníci, kteří se prokáží vstupenkou zakoupenou na jednom 
z dalších pracovišť muzea (0,-) 
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Organizační struktura a personální oblast 
 
Organizační struktura muzea je dána Organizačním řádem vydaným 1. 3. 
2020. Muzeum je strukturováno na ředitelství a na jednotlivá oddělení 
(společenskovědní oddělení, ekonomicko-správní oddělení, Propagační 
oddělení, pedagogické oddělení, Leteckého muzea Metoděje Vlacha, 
Muzeum Benátecka, Muzeum Podbezdězí, Fara v Dolní Krupé). V čele 
jednotlivých oddělení stojí vedoucí, kteří jsou podřízeni ředitelce muzea, s 
výjimkou Fary v Dolní Krupé a Propagačního oddělení, které jsou řízeny 
přímo ředitelkou muzea.  
 
V průběhu roku 2021 došlo k personálním změnám, které byly způsobeny 
zejména odchodem pracovníků do penze a úpravám v pracovních úvazcích 
stávajících zaměstnanců. Ke konci roku 2021 muzeum zaměstnávalo 23 
pracovníků na trvalý pracovní poměr. V průběhu roku 2021 ukončili 
pracovní poměr tito pracovníci: Mgr. Václav Holas (k 30. 4. 2021, etnograf 
a knihovník), Blanka Noháčová (k 30. 6. 2021), Jindra Koťátková (k 30. 6. 
2021), Jiří Šubr (k 30. 11. 2021). Nově byli do pracovního poměru přijati: Bc. 
Jakub Procházka (knihovník a kurátor Mladoboleslavský hrad), Bc. Kristýna 
Číhová (knihovník a kurátor Muzeum Benátecka), Bc. Michaela Žemličková 
(PR a propagace). Úpravy pracovních náplní a úvazků proběhli u těchto 
pracovníků: Mgr. Monika Kolářová (od 1. 6. 2021 vedoucí Muzea 
Benátecka), Mgr. Barbora Stehlíková (knihovník a kurátor Muzeum 
Podbezdězí), Mgr. Filip Krásný (archeolog). 
 
 
 
 

 
Seznam stálých zaměstnanců k 31. 12. 2021 
Mgr. Kateřina Jeníčková – ředitelka, kurátor sbírek etnografie 
Miluše Laurýnová – zástupkyně ředitele a vedoucí ekonomicko-správního oddělení, 

mzdová účetní, ekonomka  

Mgr. Pavel Sosnovec – vedoucí společenskovědního oddělení, historik, kurátor sbírek  
Mgr. Radka Krásná – vedoucí pedagogického oddělení, pedagožka  
Mgr. Filip Krásný – archeolog, kurátor sbírek  
Mgr. Adam Kout – archeolog, kurátor sbírek  
Mgr. Sylva Městecká – historička, kurátorka sbírek  
Bc. Jakub Procházka – knihovník, kurátor sbírek 
Bc. Michaela Žemličková – PR a propagace 
Josef Ďuriš – správce objektu, údržbář  
Václav Kofroň - technik 
Dana Hörbová – průvodkyně, pokladní  
Soňa Jirsáková – průvodkyně, pokladní  
Mgr. Monika Kolářová – vedoucí Muzea Benátecka, kurátorka sbírek  
Ing. Vladimír Handlík – vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha 
Oldřich Kolda – správce objektu, údržbář  
Kateřina Bartošová – recepce, průvodkyně  
Zdeňka Hlaváčová – dozor v expozici, úklid  
Renata Kovačíková – dozor v expozici, úklid  
Jana Náhlovská – průvodkyně, správce depozitáře  
Bc. Kristýna Číhová – knihovník, kurátor sbírek 
Jitka Kotková – vedoucí Muzea Podbezdězí, správce depozitáře  
Miroslava Chadalíková – knihovnice, správce depozitáře  
MgA. Barbora Stehlíková – knihovnice, pedagožka 
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II. Prezentační činnost 
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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 2021 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. 
Prezentační aktivity muzea byly zásadně omezeny uzavřením expozic 
v rámci platných vládních opatření od počátku roku (1. 1. 2021) do 5. 5. 
2021. V době uzavření expozic a následně platných omezení 
shromažďování se aktivity muzea vůči veřejnosti přesunuly především na 
sociální sítě. 

Stávající expoziční a výstavní prostory muzea  
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  
V průběhu roku 2021 muzeum získalo nové možnosti prezentace výstav 
v exteriérech v obci Lobeč a ve sportovně rekreačním areálu Vrchbělá. 
Muzeum tak prezentovalo své výstavy v těchto nedomovských 
prostorách: 
Sakristie kaple sv. Josefa v Bělé pod Bezdězem: V prostorách sakristie je 
od května 2021 instalována výstava „Svatá Zdislava z Lemberka“  

Infocentrum Bezděz: na infocentru Bezděz je od června 2021 prezentována 
výstava „Strenický potok“ 

OC Bondy: V průběhu 1. pololetí byly v OC Bondy realizovány 2 výstavy, 
Zaniklé obce kolem Ralska a Pověstné báchorky Benátecka 

Parkovací dům Staroměstské náměstí Mladá Boleslav: Ve vestibulu 
parkovacího domu  

muzeum realizovalo výstavu „Mladoboleslavský hrad na dobových 
fotografiích“ 

Parostrojní pivovar Lobeč: od června 2021 byla v interiéru pivovaru 
přístupná výstava „Václav Krolmus“ 
Obec Lobeč: V blízkosti Muzea Eduarda Štorcha v exteriérech muzeum 
prezentuje výstavu „Eduard Štorch v našem kraji“ 
Sportovně rekreační areál Vrchbělá: Od června 2021 muzeum 
prezentovalo výstavy Sláva tomu domu a Historická letadla v exteriérech 
volnočasového areálu v rámci nového projektu Galerie pod nebem. 
Kostel sv. Václava v Bělé p. B. Od června byla návštěvníkům přístupná 

dlouhodobá výstava Augustiniáni v Podbezdězí 

Muzeu se podařilo získat možnost nové veřejné prezentace ve 
sportovně rekreačním areálu Vrchbělá, který představuje významný 
turistický bod v regionu. V červnu zde muzeum iniciovalo otevření Galerie 
pod nebem, kde prezentovalo výstavu „Sláva tomu dobu…, Lidová 
architektura Bělska.“ V srpnu se v galerii představilo Regionální muzeum 
Mělník s výstavou příroda Kokořínska, kterou v listopadu vystřídala výstava 
Historická letadla. 

Další novou možností prezentace výstav nalezlo muzeum v obci 
Lobeč, v blízkosti Muzea Eduarda Štorcha, kde je od května 2021 
prezentována výstava „Eduard Štorch v našem kraji.“ 

V průběhu 1. pololetí 2021 byly prezentační aktivity muzea na všech jeho pracovištích výrazně omezeny v souvislosti s omezeními proti šíření Covid 
19. Od začátku roku do 3. května 2021 byly všechny vnitřní výstavní prostory pro veřejnost uzavřeny a v souvislosti s aktuálně platným omezením volného 
pohybu a cestování byly omezeny i prezentační možnosti muzea v dalších a venkovních prostorách. Muzeum tak přemístilo své aktivity zejména na sociální 
sítě. 
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Struktura prezentačních aktivit 
V roce 2021 se muzeum veřejnosti prezentovalo následující 

strukturou programů  
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Výstavně-kulturní projekty 
V průběhu roku 2021 muzeum na svých pracovištích realizovalo 

šest tematických výstavně-kulturních projektů, které představují vybraná 
témata prostřednictvím výstav, přednášek, besed či dalšího doprovodného 
programu.  

Dětství 
V rámci celoročního projektu se uskutečnily čtyři autorské výstavy 

přibližující prožívání období dětství před cca 150, zvyky při narození a roli 
porodních bab ve společnosti a také oblast dětského folkloru.  

ENYKY BENYKY KLIKY BÉ, Být dítětem před 150 lety, Mladoboleslavský 
hrad, 4. 5.2021 – 31. 12. 2022. Autorská výstava muzea o základních 
aspektech prožívání dětství s důrazem na rodinu, porodnost, školství a 
hry. Výstava byla připravena jako dlouhodobá v duchu konceptu stálých 
expozic na mladoboleslavském hradě z roku 2018. 

Na základě autentických vzpomínek F. Rudolfa a J. E. Konopase 
zavádí návštěvníka do dětských let, jak je prožívali lidé před cca 150 lety 
v Mladé Boleslavi a na venkově v okolí. 

BÁBY PUPKOŘEZNÉ, Sonda do života porodních bab a kořenářek, 
Mladoboleslavský hrad, 4. 5. – 24. 11. 2021. Autorská výstava muzea v 
přízemí MB hradu o nezastupitelné roli porodních bab a kořenářek v 
lidovém prostředí. Pozornost ve výstavě zaměřena na sociální postavení 
porodních bab, získávání odborných znalostí, a to vše na příkladech 
konkrétních životních osudů porodních bab, které působily v 19. století 
v Mladé Boleslavi. Na výstavě je prezentován sbírkový fond muzea a také 
zápůjčky z Muzea při zdravotnické knihovně v Praze. 

VĚZŇOVÉ SE TETELÍ… , Dětský folklor a folklor dětí, Mladoboleslavský 
hrad, 29. 6. – 31. 12. Autorská výstava muzea o minulém i současném 
dětském folkloru a dětských hrách, která čerpá z dobových záznamů 
Václava Krolmuse, Jana E. Konopase, Karla J. Erbena a rovněž z výzkumu 
v terénu provedeném na počátku roku 2021 muzeem v rámci odborného 
dlouhodobého projektu Lidová tradice na Mladoboleslavsku. Výstava 

poskytuje prostor pro záznamy dalších folklorních projevů ze strany 
návštěvníků. 

VAŘILA MYŠIČKA KAŠIČKU…, dětský folklor a folklor dětí, Muzeum 
Podbezdězí, 29. 6. až 31. 10. 2021. Autorská výstava muzea o minulém i 
současném dětském folkloru a dětských hrách, která čerpá z dobových 
záznamů Václava Krolmuse, Jana E. Konopase, Karla J. Erbena a rovněž 
z výzkumu v terénu provedeném na počátku roku 2021 muzeem v rámci 
odborného dlouhodobého projektu Lidová tradice na Mladoboleslavsku. 
Výstava poskytuje prostor pro záznamy dalších folklorních projevů ze 
strany návštěvníků. 

Pod Davidovou hvězdou  
V roce 2021 pokračovaly práce na tvorbě libreta stálé expozice do 

1. patra mladoboleslavského hradu, která bude věnována mimo jiné tradici 
židovské kultury na Mladoboleslavsku. Navázána byla spolupráce se 
sdružením POSTBELLUM, SOkA Mladá Boleslav na hlubším rozpracování 
dané problematiky. V rámci projektu byly vyvinuty i akviziční aktivity 
orientované na doplnění sbírkového fondu o předměty k dané tematice. 
Muzeum získalo např. křestní list Hany Ledererové Posseltové, autorky 
memoárů Terezínský deník. 
V průběhu roku 2021 se uskutečnily tyto veřejné výstupy programu: 

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY HOLOKAUSTU, FB Muzeum 
Mladoboleslavska, 27. 1. 2021. Připomínka židovských obyvatel 
soustředěných na mladoboleslavském hradě v letech 1940 až 1943 formou 
videa se jmény internovaných židovských obyvatel na mladoboleslavském 
hradě a dobových snímků z let 1940 – 43.  

PROJEKT KROKUS, Mladoboleslavský hrad, 25. 11. 2021. K celosvětovému 
projektu Krokus se muzeum připojilo již v roce 2019. I v roce 2021 byly na  
nádvoří mladoboleslavského hradu zasazeny cibulky žlutých krokusů 
připomínající dětské oběti holokaustu. 
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Staroměstská exekuce  
V rámci projetu, který připomněl 400-sté výročí popravy 27 českých 

pánů na Staroměstském náměstí v Praze, byla realizována výstava OD BÍLÉ 
HORY KE STAROMĚSTSKÉ EXEKUCI, která byla návštěvníkům přístupná na 
mladoboleslavském hradě od 4. 5. do 28. 11. 2021. 

Plánované přednášky a besedy se s ohledem na platná opatření 
nekonaly. Na sociálních sítích byly uveřejňovány průběžně připomínky 
tohoto významného výročí. 

Jan Nepomucký  
Další výstavně-kulturní projekt roku 2021 byl věnován připomínce 

života barokního světce Jana Nepomuckého. V rámci projektu se 
uskutečnila zejména výstava „Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji 
ruku!“ v Muzeu Benátecka (5. 8. 2021 – 31. 10. 2021). 

Tycho Brahe a Benátky  
V roce 2021 realizovalo pracoviště Muzeum Benátecka projekt 

připomínající osobnost rudolfinského astronoma Tycha Brahe, kterému je 
věnována jedna ze stálých expozic. V rámci projektu bylo realizováno: 

- 21. 10. přednáška o výzkumu Tychonovy hrobky a ostatků PhDr J. 
Podlisky 

- 21. 8. den otevřených dveří na benátecké hvězdárně, během 
muzejní noci proběhlo venkovní pozorování oblohy 
s komentovanými prohlídkami muzejní expozice, a dokonce byla 
k vidění i hraná scénka ze života mladého Tychona Braha. 

- Na Facebooku se objevilo několik soutěží k tématu 
- Program pro rodiny s dětmi s novým pracovním listem týkající se 

muzejní astronomické expozice.  
- Vznikl videodokument o životě Tycha Brahe ((5) Facebook) 

Václav Krolmus 
V roce 2021 uplynulo 120 let od úmrtí zakladatele terénní 

archeologie P. Václava Krolmuse, jehož život a dílo připomnělo muzeum 
samostatným výstavně-kulturním projektem. V jeho rámci se uskutečnil 
cyklus přednášek (Mladá Boleslav, Benátky n. J., Bělá p. B.), vypracována 
byla putovní výstava VÁCLAV KROLMUS, která byla od 20. 5. do 30. 10. 
2021 představena v Parostrojním pivovaru v Lobči. Muzeum také nechalo 
31. 10. 2021 v kostele Povýšení sv. Kříže v Bělé p. B. sloužit za V. Krolmuse 
zádušní mši. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/muzeumbenatecka/videos/257606649676849
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Stálé expozice 
Muzeum přivítalo návštěvníky v celkem 19 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. 

Expozice na Mladoboleslavském hradě, Muzeu Benáteck a Podbezdězí a na Faře v Dolní Krupé byly na sklonku roku 2021 obohaceny i o nové 
multimediální nosiče, které budou návštěvníkům plnohodnotně k dispozici od roku 2022. 

 
 
Mladoboleslavský hrad 
VENKOV V PROMĚNÁCH ČASU: Expozice je věnována životu na 
mladoboleslavském venkově a v menších městech v 19. a v první polovině 
20. století. 

BAROKNÍ SOCHAŘSKÁ DÍLNA JELÍNKŮ: Expozice věnované přední 
barokní sochařské dílně Jelínků z Kosmonos. 

PRACOVNA VÁCLAVA KLEMENTA: Dne 1. 7. 2021 byla otevřena nová část 
stálých expozic muzea na mladoboleslavském hradě, která je věnována 
zakladatelské osobnosti světoznámé automobilky Škoda, Václava 
Klementa. Muzeum získalo nejprve jako dlouhodobou zápůjčku nábytek 
z jeho pracovny, který ke konci roku 2021 byl zakoupen Zřizovatelem a 
převeden do sbírek muzea. Nábytek je veřejnosti prezentován ve 
stylizované pracovně zakladatele automobilky. 

Fara Dolní Krupá 
ŽIVOT NA VENKOVSKÉ FAŘE: 28. května 2021, při Noci kostelů, byla pro 
veřejnost poprvé otevřena nová expozice v přízemí fary v Dolní Krupé, 
která je zaměřena nejen na samotnou budovu fary a přilehlého kostela, ale 
na kulturně-historický vývoj Dolní Krupé a nejbližšího okolí. Přízemní 
místnosti fary byly vybaveny historickým nábytkem ze sbírek muzea a 
navozují atmosféru fary obývané farářem ve 20- až 30. letech 20. století. 
Informace jsou zde prezentovány nenásilnou formou v knižních vazbách.  

Letecké muzeum Metoděje Vlacha 
HISTORIE LETECTVÍ: Stálá expozice na galerii Leteckého muzea věnovaná 
historii letectví. 

HISTORICKÁ LETADLA: Stálá expozice sestávající z originálních strojů a 
historicky věrných replik zahrnuje letadla z období od počátků letectví do 
50. let 20. století.  

Muzeum Benátecka 
MERKUR: Expozice věnovaná benáteckému rodákovi Jaroslavu Vanclovi a 
jeho proslulé kovové stavebnici Merkur. V roce 2021 byl vytvořen nový 
marketingový model propagace této expozice obsahující autorský 
videospot s animovanými postavičkami (autor Cyril Podolský), který bude 
plnohodnotně využit v následujících letech. 

DĚJINY ZÁMKU A PANSTVÍ NOVÉ BENÁTKY: Expozice je věnovaná 
pánům z Dražic obsahující herní interaktivní prvky. 

PŘÍRODA BENÁTECKA: Expozice věnovaná přírodě regionu.  

PRAVĚKÁ A STŘEDOVĚKÁ ASTRONOMIE: Interaktivní expozice pravěké 
a středověké astronomii.  

TYCHO BRAHE A BENÁTKY: Expozice připomíná osobnost významného 
fyzika a astronoma Tycha Brahe, který v letech 1599-1600 pobýval na 
benáteckém zámku.  

JAN Z WERTHU – GENERÁL TŘICETILETÉ VÁLKY: Expozice připomíná 
osobnost Jana z Werthu.  

PAMĚTNÍ SÍŇ RODINY BENDŮ: Expozice připomínají benátecké rodáky 
skladatele Jiřího Antonína Bendu a jeho bratra, taktéž skladatele a 
houslového virtuosa období klasicismu Františka Bendu.  

PAMĚTNÍ SÍŇ BEDŘICHA SMETANY: Expozice připomínající hudebního 
skladatele Bedřicha Smetanu. 
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Muzeum Podbezdězí 
PODBEZDĚZÍ V PROMĚNÁCH ČASU: 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.   
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Výstavní činnost v roce 2021 
Dlouhodobé výstavy 
ENYKY, BENYKY, KLIKY BÉ … BÝT DÍTĚTEM PŘED 150 LETY 
Mladoboleslavský hrad 

Výstava mapující život dětí ve 2. polovině 19. století v regionu. 
Prostřednictvím autentických vzpomínek pamětníků (F. V. Rudolfa aj. E. 
Konopase) výstava seznamuje návštěvníky s jednotlivými aspekty kulturně 
historického vývoje doprovázející svět děti ve městě a na venkově. Výstava 
je připravena v rámci konceptu nové stálé expozice na mladoboleslavském 
hradě, který zahrnuje i periodickou rotaci dlouhodobých (2-3 roky trvajících 
výstav) a byl navržen v roce 2018. 

HLAVA OČEPENÁ 
Muzeum Podbezdězí, od 17. 6. 2021 

Výstava představující výběr z rozsáhlé sbírky lidových čepců muzea. 
Zaměřena je nejen na samotné ženské pokrývky hlavy, ale i na kulturně 
společenské aspekty jejich nošení a také na čepčářky – zapomenuté 
autorky výšivek na lidových krojích. 

Výstava je připravena v rámci koncepce stálé expozice Muzea 
Podbezdězí, kde je část prostor věnována dlouhodobým výstavám 
prezentujícím vybrané kapitoly z kulturně-historického vývoje Bělska 
v  časovém úseku dva až tři roky. Poté bude výstava prezentována v knižní 
formě v příruční knihovně expozice. 

POVĚSTNÉ BÁCHORKY Z MLADOBOLESLAVSKA 
Mladoboleslavský hrad, nádvoří 

Výstava připravená ve spolupráci se spolkem Pověstné báchorky z. 
s. byla návštěvníkům přístupná do konce května 2021 na nádvoří 
boleslavského hradu 

AUGUSTINIÁNI V PODBEZDĚZÍ 
Kostel sv. Václava, Bělá p. B. 

Dlouhodobá výstava byla z prostor bývalého kláštera přemístěna 
do interiéru kostela sv. Václava v Bělé p. B., kde byla návštěvníkům 
přístupná při prohlídkách kostela v červenci a srpnu. 

ZANIKLÉ OBCE KOLEM RALSKA 
Fara Dolní Krupá 

Výstava o zaniklých obcích v bývalém vojenském prostoru Ralsko 
byla přístupná v 1. patře fary v Dolní Krupé a to od června do konce září. 
V průběhu roku 2021 byla tato výstava doplňována a připravovala se její 
transformace do stálé expozice. V roce 2021 byly ve spolupráci 
s PostBellum zdokumentovány vzpomínky 4 pamětníků, jejichž 
multimediální prezentace bude součástí stálé expozice.  
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Výstavní cykly 
MLADOBOLESLAVSKÉ INSPIRACE: Dlouhodobý expoziční projekt na 
nádvoří mladoboleslavského hradu zahrnující každoročně obměňované 
exteriérové výstavy představující vybrané umělecké dílo inspirované 
regionem Mladoboleslavska. V rámci programu byly v 1. pololetí přístupné 
dvě výstavy. 
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. Výstava byla přístupná 
návštěvníkům i po celý leden 2021. 
Staré obrázky boleslavské: Další výstava z cyklu byla na nádvoří 
mladoboleslavského hradu otevřena 29. ledna 2021. Výstava představuje 
unikátní vzpomínky na život v Mladé Boleslavi v 19. století, které sepsal 
boleslavský divadelník, fotograf a novinář Václav František Rudolf. 

 
JAK ŠEL ČAS…: Cyklus fotografických výstav představující proměny míst 
Mladoboleslavska na dobových snímcích. V 1. pololetí 2021 se uskutečnila 
v rámci programu jedna výstava, a to na mladoboleslavském hradě. 
Jak šel čas … náměstí Míru: 4. 5. - 31. 7. 2021; Proměny boleslavského 

náměstí Míru na dobových snímcích ze sbírek Muzea Mladoboleslavska. 

Jak šel čas… Proměny Březinky, 14. 9. – 31. 10. 2021, Muzeum 

Podbezdězí, Obec Březinka na dobových snímcích z muzejních sbírek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17   

Tematické výstavy 
100 LET FOTBALU V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU, Muzeum Benátecka, 4. 
5. – 31. 7. 2021. Výstava připomínající 100. výročí založení fotbalového 
klubu v Benátkách nad Jizerou. Výstava připravená v září 2020 byla 
v uplynulém roce přístupná veřejnosti jen velmi omezenou dobu, proto 
byla prezentována i po znovuotevření muzea v květnu 2021. 

BOHUMIL TREFIL A JEHO KRESBY, Muzeum Benátecka, 4. 5. – 31. 8. 
2021. Výstava kreseb Bohumila Trefila ze sbírek Muzea Benátecka 

POVĚSTNÉ BÁCHORKY BENÁTECKA, Muzeum Benátecka, 4. 5. – 31. 10. 
2021 

OHNÍČKY, SKÁLY A MY, Muzeum Podbezdězí, 4. 5. – 30. 6. 2021. Výstava 
prací divadelníka a malíře Ivana Podobského. Jako doprovodný materiál 
k výstavě byl natočen rozhovor s autorem, který je od 30. 5. 2021 přístupný 
na Youtube kanálu Muzea Podbezdězí.  

HÁDANKA BĚLSKÝCH ZBROJNOŠŮ, 24. 6. – 31. 10. 2021, Muzeum 
POdbezdězí,  

KRÁLOVÉ NEBE, Letecké muzeum Metoděje Vlacha, 6. 6. – 30. 9. 2021, 
Výstava o historii letecké akrobacie, byla zahájena vernisáží s  6.června 
2021 a spojena s besedou s předními osobnostmi letecké akrobacie. 

HISTORICKÉ AUTOMOBILY, Mladoboleslavský hrad, 1. 7. – 31. 12. 2021, 
Automobily Škoda na historických fotografiích ze 20. a 30. let 20. století 
OPĚT ČERNOBYL, Muzeum Podbezdězí, 7. 8. – 12. 9. 2021, Výstava 
fotografií Martina Palduse 
VÝSTAVA HUB, Mladoboleslavský hrad, 15. – 16. 10. 2021. V hradních 
sklepeních muzeum realizovalo ve spolupráci se ZOP Klenice výstavu hub 
s komentovanými prohlídkami. 
TRADIČNÍ VÁNOCE V POJIZEŘÍ, Mladoboleslavský hrad, 28.11. – 31. 12. 
2021. Stálé expozice na mladoboleslavském hradě byly v adventním a 
vánočním čase doplněny o výstavu přibližující zvykoslovné vánoční tradice. 
DÁRKY Z HRADU, Mladoboleslavský hrad,  28. 11. – 31. 12. 2021. Prodejní 
výstava rukodělných výrobků a produktů tradičních řemesel. 

Putování za vánoční hvězdou, 13. 12. – 31. 12. 2021, Muzeum Benátecka, 
výstava, do které sami návštěvníci mohli přispět svými výrobky 
VÝSTAVA BETLÉMŮ: kostel sv. Václava v Bělé p. B., 16. 12. – 31. 12. 2021, 
Muzeum Podbezdězí iniciovalo na sklonku rku výstavu betlémů 
v klášterním kostele. Vystaveny byly betlémy ze soukromé sbírky a betlémy 
rorobené žáky ZŠ Bělá p. b. 
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU, Muzeum Benátecka, 1. 12. 2021 - 31. 

1. 2022. 
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Virtuální výstavy 
V průběhu roku 2021 jednotlivá pracoviště muzea znásobila své 

aktivity na sociálních sítích a webových portálech a zejména v době 
uzavření expozic od ledna do května 2021. Jedním z výstupů byly i virtuální 
výstavy a virtuální prohlídky stálých expozic, které byly veřejnosti 
představovány zejména v obdobích uzavření expozic a výstav pro veřejnost. 
Tyto aktivity se setkaly značným ohlasem.  

Muzeum představilo na svých profilech např. tyto výstavy, výstavní 
cykly a virtuální prohlídky, na které je odkazováno i na webových stránkách 
muzea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

.
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Doprovodný program 
Muzejní akademie 
Přednášky, besedy, workshopy 

Pravidelný cyklus přednášek a besed na jednotlivých pracovištích 
muzea byl v roce 2021 omezen s ohledem na platná omezení. Uskutečnily 
se mimo jiné např. tyto přednášky: 

- Sv. Ludmila a genealogie panovnických rodů, 12. 9. Muzeum 
Podbezdězí, přednáška Petra Nohla u příležitosti 1100 výročí 
zavraždění sv. Ludmily 

- Žena ve středověku, 12. 10. 2021, Muzeum Podbezdězí, přednáška 
Mgr. Pavla Sosnovce 

- Žena ve středověku, 18. 11. 2021, Muzeum Benátecka, přednáška 
Mgr. Pavla Sosnovce 

- Rok a půl mezi tučňáky, 21. 10. 2021 Mladoboleslavský hrad, 
přednáška Petra Lumpeho 

- Jiří Kezelius Bydžovský a jeho svět, 23. 11. 2021, Mladoboleslavský 
hrad, přednáška Bc. J. Procházka 

- Parostrojní pivovar Lobeč, 25. 11. 2021, beseda s majitelem 
parostrojního pivovaru Pavlem Prousou musela být s ohledem na 
karanténu přednášejícího zrušena 

- Život s restaurováním a výtvarnou tvorbou: Muzeum Podbezdězí, 
beseda s výtvarníkem Ivanem Podobským a Milanem Hubeňákem 
plánovaná na 2. 12. 2021 musela být s ohledem na karanténu 
umělců zrušena. 

Workshopy na faře: V roce 2021 se uskutečnily na Faře v Dolní Krupé dva 
workshopy. V červenci se uskutečnil workshop věnovaný tradičnímu 
pokrmu zdejšího regionu, bramborákům. Návštěvníci si vyzkoušeli 
nejrůznější recepty a tradiční i netradiční přísady. Konec prázdnin se nesl ve 
znamení zpracování zahradních a lesních plodin, když se 28. 8. 2021 na faře 
zavařovalo. 

 
 

Na výlet s muzeem 
V rámci programu se uskutečnily tyto exkurze a procházky: 

- Geologická exkurze kolem Bělé p. B., 17. 10. 2021 
- Historické procházky městem, 23. 9. 2021, Muzeum Podbezdězí  
- Po stopách zubrů 19. 7. 2021, Muzeum Benátecka 
- Poznáváme benátecké tůně, 23. 8. 2021 

 
SeniorClub  
Setkání se seniory (Muzeum Podbezdězí): Pravidelný cyklus přednášek a 
besed nebyl v roce 2021 s ohledem na platná omezení realizován. 
Fotokoutek pro seniory (Muzeum Mladoboleslavský hrad): Pravidelný 
cyklus přednášek a besed nebyl v roce 2021 s ohledem na platná omezení 
realizován. 

Otevřené kostely 
Program, který zpřístupňuje sakrální památky v regionu a na 

kterém muzeum dlouhodobě spolupracuje zejména s farností Bělá pod 
Bezdězem. Program zahrnuje spolupráci na těchto aktivitách: 

- spolupořádání pravidelných mší v zámecké kapli sv. Josefa v Bělé 
p. B. 

- spolupořádání pravidelných mší v kostele sv. Václava v Bělé p. B. 
- Spolupráce na Noci kostelů v Bělé p. B. 

V rámci projektu byla připravena výstava „Sv. Zdislava 
z Lemberka“ v zámecké kapli sv. Josefa, která byla zahájena 28. května 
2021. 

V letošním roce se muzeum a římskokatolická farnost Mnichovo 
Hradiště zapojilo 28. května do festivalu Noci kostelů také v Dolní Krupé. 
Muzeum při této příležitosti zpřístupňovalo kostel sv. Václava a otevřena 
byla i budova fary s novou expozicí. 

 
 



20   

Kulturní programy 
Středočeské kulturní léto 2021 

Muzeum se zapojilo do kulturního programu Středočeského kraje 
Středočeské kulturní léto 2021. V průběhu léta se uskutečnila tato 
jednotlivá vystoupení: 
KRÁSKA NA SCÉNĚ, 14. 6. 2021, divadelní představení Městského divadla 
Mladá Boleslav, které muzeum uspořádalo ve spolupráci s Městem Benátky 
nad Jizerou na nádvoří benáteckého zámku. 
SÁŇKY SE ZVONCI, 24.8. 2021, divadelní představení Městského divadla 
Mladá Boleslav, které muzeum uspořádalo ve spolupráci s Městem Benátky 
nad Jizerou v areálu zámeckého parku na venkovním podiu Plajch. 
SÁŇKY SE ZVONCI, 26. 8. 2021, divadelní představení Městského divadla 
Mladá Boleslav, které se mělo uskutečnit na nádvoří mladoboleslavského 
hradu. S ohledem na nepřízeň počasí muselo být přesunuto do interiérů 
muzea.  
TO NEJLEPŠÍ Z ČECH, koncert dechové kapely Krajanka, 1. 9. 2021, Koncert 
se uskutečnil na nádvoří mladoboleslavského hradu. 
PODVEČERNÍ ČTENÍ, 16. 9. a 23. 9. 2021, dramatizované čtení v podání 
herců z mladoboleslavského divadlo se mělo uskutečnit na nádvoří 
mladoboleslavského hradu. Bohužel s ohledem na nepřízeň počasí musela 
být obě vystoupení přesunuta do interiérů muzea. Zazněly ukázky z díla 
Stephena Leacocka. 

Koncerty 
Saloon v modrém, openair hudební festival, Letecké muzeum Metoděje 
Vlacha, Letecké muzeum po rozvolnění opatření zahájilo v červnu cyklus 
open air koncertů před budovou Leteckého muzea. Jako první se uskutečnil 
20. června koncert skupin Báry a Flastr, při kterém bylo pokřtěno nové CD 
skupiny Flastr Sunny side. 
Zase stejné písni naslouchám, Recitál Radka Tomáška a Radka (Rae) 
Tomáška, 29. 8. 2021, Muzeum Podbezdězí 
Léto na obláčku jazzu: vletních měsících se uskutečnily dva koncerty  
v LMMV 

Podzim na obláčku jazzu: cyklus pěti koncertů od října do prosince 
v LMMV. 

Společensko-kulturní programy 
Většina akcí tohoto druhu plánovaná na 1. pololetí byla zrušena, 

přesunuta nebo realizována online. 
Velikonoce na Mladoboleslavsku, (Mladoboleslavský hrad, Fara Dolní 
Krupá), Program věnovaný velikonočním zvykům a tradicím, jehož realizace 
byla plánována na březen – duben na mladoboleslavský hrad a na faru 
v Dolní Krupé, byl s ohledem na aktuálně platná opatření zrušen a 
realizován prostřednictvím FB výzvy na profilu Muzeum Mladoboleslavska. 
V roce 2021 muzeum obdrželo dotaci Ministerstva kultury ČR na tvorbu 
programu prezentující velikonoční zvyky v regionu. Projekt zahrnuje 
zejména tvorbu výstavy, edukační hry, publikaci dobových záznamů 
velikonočních tradic a také tvorbu videí. Tento projekt byl realizován 
v plném rozsahu, ale s ohledem na platná omezení nemohl být 
plnohodnotně prezentován veřejnosti v době Velikonoc. Do pravidelného 
programu muzea tak bude začleněn od roku 2022. 
Den 36. pěšího pluku, (Mladoboleslavský hrad), Připomínka kasárenské 
minulosti mladoboleslavského hradu byla plánována na 19. 6. 2021, ale 
s ohledem na časovou náročnost příprav a nejasnost postupu rozvolňování 
byla akce nahrazena streamovaným výstřelem z děla na hradním nádvoří 
přenášeným na FB Muzeum Mladoboleslavska. 
Létáme pro Vás: 12. 6. 2021, Letecké muzeum, Akce Létáme pro Vás 
nahradila původně plánovaný Mezinárodní letecký den, který byl přesunut 
zatím do roku 2022. K zajímavostem patřil akrobatický let větroně Swift S1, 
který pilotoval akrobat a člen reprezentačního týmu Jan Sobotka. Z 
muzejních letadel předvedl let Ing. Jan Šimůnek na vlastnoručně 
postaveném amatérském letounu Trempík ŠK 1 ze sedmdesátých let. V 
rámci normálního letištního provozu pak diváci shlédli několik krásných 
průletů historických amerických originálů z období druhé světové války. 
Komentované prohlídky mladoboleslavského hradu, 17. 7. a 14. 8. 2021.  
Den lidové architektury Středočeského kraje, 7. 8. 2021, Fara Dolní Krupá,  
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Tajemství řemesel, 11. 9. 2021, Mladoboleslavský hrad, Na začátku září se 
na nádvoří mladoboleslavského hradu uskutečnil festival tradičních 
řemesel. Návštěvníci si mohli osobně vyzkoušet předení, knihtisk, výrobu 
keramiky a také ochutnat pokrmy běžné třeba ve středověku. 
Muzejní noc 24. 9. 2021 Mladoboleslavský hrad, Letecké muzeum, Na září 
2021 byla po dohodě s ostatními institucemi, které se zapojují tradičně do 
festivalu Muzejních nocí v Mladé Boleslavi, posunuta také Muzejní noc na 
hradě a v Leteckém muzeu. Mladoboleslavský hrad ožil bohatým 
programem, který návštěvníky zavedl do časů Napoleonských válek a 
v Leteckém muzeu se návštěvníci mohli obdivovat leteckým ukázkám, či 
vystoupení kapely. 
Muzejní noc Benátky, 27. 9. 2021 se nesla v duchu připomínky osobnosti 
Tycha Brahe. 
Mezinárodní den archeologie, 16. 10. 2021, Mladoboleslavský hrad, Na 3 
stovky návštěvníků přilíkal program zahrnující ukázky prehistorického 
způsobu lovu, přípravy pokrmů a her s pravěkou tematikou. Záznam z akce 
je shlédnutí zde: den archeologie muzeum mb - YouTube 
Škoda Clasic Tour, 4. 9. září LMMV, spolupráce na 8. ročníku závodů 
veteránů, kde před Leteckým muzeem zakončilo svoji jízdu na 180 
historických automobilů. 
Se ZPŠ v oblacích, Letecké muzeum, 6. 9. 2021 Spolupráce Leteckého 
muzea se Zaměstnaneckou pojišťovna Škoda a Klaudiánovou nemocnicí na 
2. ročníku programu podporující zdravý život.  
Den Středočeského kraje, 28. 10. 2021. U této příležitosti byl umožněn 
zvýhodněný vstup do všech expozic a výstav muzea. Zároveň byly na 
mladoboleslavském hradě vystaveny zajímavosti ze sbírek, které jsou 
vztaženy ke vzniku samostatného Československa. V Leteckém muzeu byl 

realizován program Za císaře pána a válečná léta. Představili se vojáci v 
dobových uniformách z období první i druhé světové války, dobová 
vojenská technika a automobily. V krátkých ukázkách vystoupily společně s 
vojáky i repliky historických letadel z leteckého muzea .  
Rozsvite s námi zapomenuté hroby, 2. 11. 2021, Mladoboleslavský hrad, 
V letošním roce muzeum poprvé uspořádalo komentovanou procházku po 
starém boleslavském hřbitově. 
Den Válečných veteránů, 11. 11. 2021, Mladoboleslavský hrad, Letecké 
muzeum. Po roční odmlce se muzeum zapojilo do projektu připomínajícího 
válečné veterány. Muzeum se stalo distribučním místem pro prodej vlčích 
máků a vedení muzea se zúčastnilo i pietní připomínky u pomníku ČS legií 
v Mladé Boleslavi. 
Mikulášská nadílka pro dětské domovy, 28. 11. 2021, Letecké muzeum, 
Mikulášskou nadílku pro děti z dětských domovů uspořádala hejtmanka 
Středočeského kraje v Leteckém muzeu na sklonku listopadu. Muzeum 
zajistilo pro děti bohatý doprovodný program. 
Mikuláš online 5. 12. 2021, I v letošním roce se setkání s Mikulášem 
uskutečnilo s ohledem na epidemiologickou situace prostřednictvím online 
přenosu. 
Vánoce na hradě, 28.11. – 31. 12. 2021, Mladoboleslavský hrad, 
Předvánoční a vánoční čas pracoviště mladoboleslavský hrad zpříjemnilo 
návštěvníkům nejen vánočně laděnými výstavami, ale i instalací schránky 
pro dopisy Ježíškovi, velkoplošným betlémem na nádvoří a stromem přání. 
Plánované zpívání u betléma 11. 12. 2021 muselo být s ohledem na 
karanténu dětského sboru zrušen. 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DOsPSaIYVSE
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Doprovodné akce online 
V průběhu roku muzeum realizovalo doprovodný program také na sociálních sítích, zejména svých FB profilech. 

Název uvedení FB 

Mezinárodní den památky 
obětí holokaustu 

27. 1. 2021 Muzeum Mladoboleslavska 

Čtěte s muzeem 
1.2.2021 Staré obrázky boleslavské  Muzeum Mladoboleslavska 

2.3. 2021 Staré obrázky boleslavské  Muzeum Mladoboleslavska 

Velikonoční výzva 

17.2. 2021 Popeleční střed Muzeum Mladoboleslavska 

21. 2. Liščí neděle Muzeum Mladoboleslavska 

28. 2. Pučálka Muzeum Mladoboleslavska 

7.3. Kýchavná neděle Muzeum Mladoboleslavska 

14. 3.Družebná neděle Muzeum Mladoboleslavska 

21. 3. Smrtná neděle Muzeum Mladoboleslavska 

28.3. 2021 Květná Muzeum Mladoboleslavska 

29. 3. Svatý týden Muzeum Mladoboleslavska 

31. 3. škaredá středa Muzeum Mladoboleslavska 

1.4. 2021. zelený čtvrtek Muzeum Mladoboleslavska 

2.4. 2021 Velký pátek Muzeum Mladoboleslavska 

3.4. 2021 Bílá sobota Muzeum Mladoboleslavska 

4.4. 2021 Muzeum Mladoboleslavska 

5.4. 2021 Velikonoční pondělí Muzeum Mladoboleslavska 

Velikonoce Cyklus připomínek velikonočních tradic Muzeum Benátecka 

Interview mezi křídly 
14. 1. 2021 Kapitán Tomáš Ratimerec LMMV 

2.2. dr. Karel Herčík LMMV 

Mikuláš online 5.12 Muzeum Mladoboleslavska 

Vánoční muzejní minikvíz Prosinec 2021 Muzeum Podbezdězí 
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Pedagogické programy 
V době, kdy byly expozice muzea veřejnosti otevřeny si nejmenší 

návštěvníci mohli zpříjemnit prohlídku řadou interaktivních prvků přímo ve 
výstavách a expozicích. 

Na mladoboleslavském hradě mohli využít zvláštní prostor muzejní 
herny, kde si mohli zahrát na nejrůznější muzejní profese – restaurátora, 
kurátora nebo architekta výstavy nebo si třeba sestavit model 
boleslavského hradu. 

Řada interakcí se nachází na samotném hradním nádvoří, které jsou 
přizpůsobovány aktuálnímu počasí a ročnímu období. Interaktivní prvky 
byly na hradním nádvoří k dispozici veřejnosti i v době uzavření expozic a 
byly hojně využívány. Na nádvoří si tak rodiče s dětmi mohli zahrát kuličky, 
zaskákat gumu, najít zajímavou literaturu v Muzejní knihobudce nebo si 
zapůjčit hračku. V 1. pololetí 2021 byly doplněny o velkorozměrové 
počítadlo, které zároveň slouží jako poutač na výstavu „Enyky, benyky, kliky 
bé …“ 

V Muzeu Benátecka si děti mohli 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.  

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.  

Také expozice v Muzeu Podbezdězí  jsou doplněny o hravé prvky, kde se 
děti seznámí se místy, osobnostmi a památkami. Připraveny jsou herní 
truhly v podobě vybraných historických domů a omalovánky s 
vlastivědnou tematikou nejen pro děti. 
 

Dlouhodobé pedagogické programy 
MUZEJNÍ HRÁTKY  

Mladoboleslavský hrad, Muzeum Benátecka, Muzeum Podbezdězí  
Spolu s otevřením expozic na začátku května 2021 byl 

plnohodnotně realizován nový pedagogický program zahrnující pracoviště 
mladoboleslavský hrad, Muzeum Benátecka a Muzeum Podbezdězí. 
Program určený jak jednotlivým návštěvníkům, tak organizovaným 
skupinám umožňuje hravou edukativní formou seznámit se blíže s historií 
kraje a rovněž poznat jednotlivé profese zastoupené v muzeu. 

BOLESLAV II. NA HRADĚ!  

Mladoboleslavský hrad  
Od května 2021 byl realizován rovněž program Boleslav II. na 

HRADĚ!. Interaktivní program určený žákům základních škol nabídneme 
propracovaný program na profesionální úrovni. Za pomoci herců 
mladoboleslavského divadla dětem představuje nález unikátního souboru 
denárů a přivádí je do doby přelomu 1. tisíciletí, kdy vládne přemyslovský 
kníže Boleslav II. Pobožný.  

O program projevili v květnu a červnu zájem nejen školní skupiny, 
ale také mateřské školy a na prázdninovou sezónu příměstské tábory. 

STARÁ TAJEMSTVÍ MLADÉ BOLESLAVI 
Nový putovní výukový program pro školy i rodiny s dětmi, který 

zavede zájemce do historického centra Mladé Boleslavi a odkryje dávná i 
nedávná tajemství města. 

Krátkodobé pedagogické programy 
BOJOVKA NA HRADĚ! 
FB Muzeum Mladoboleslavska, 16. 4. 2021 
V době postupného rozvolňování omezení, které umožňovalo individuální 
návštěvu venkovních prostor muzeí připravilo muzeum pátrací hru na 
nádvoří mladoboleslavského hradu pro rodiče s dětmi. Hra se těšila 
značnému zájmu, a proto byla ponechána i v době otevření expozic. 
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HRADNÍ HRANÍ 
Mladoboleslavský hrad, 17.7. a 14. 8. 2021 
Dvě prázdninová odpoledne se na hradním nádvoří konaly soutěže pro 
rodiče s dětmi, kde si děti vyzkoušely klasické hry jako skákat gumu, 
panáka či kuličky. 
TVOŘIVÉ VÁNOČNÍ DÍLNY 
Od poloviny listopadu a v prosinci budou probíhat tvořivé dílny, na 
kterých si děti budou vyrábět vánoční přání. 

 
VIRTUÁLNÍ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

V době uzavření expozic muzeum nezapomínalo na nejmladší 
návštěvníky ani na svých sociálních sítích. Kromě drobných pravidelných 
příspěvků na FB a Instagramu vyhlásilo muzeum několik výzev se 
soutěžemi. 

Přijďte nám na nádvoří postavit sněhuláka, FB Muzeum 
Mladoboleslavska; 29. 1. 2021 (osloveni 1885, zájem 193), Výzva k zasílání 
fotografií stavění sněhuláka na nádvoří mladoboleslavského hradu. 
Soutěž na jarní prázdniny 
FB Muzeum Mladoboleslavska; únor 2021, Soutěž o 6 dětských kluzáků! 
Výzva k zasílání fotografií se zimními radovánkami. 
Velikonoční výzva, FB Muzeum Mladoboleslavska; březen – duben 2021, 
Cyklus příspěvků vyzývajících k zasílání fotodokumentace velikonočních 
zvyků. Podrobněji viz výše. 
Listopadová výzva, FB Muzeum Mladoboleslavska, Soutěž o výtvarné 
dílo s podzimní tematikou vyhlášená prostřednictví FB. 
Bolkovy úkoly pro děti, FB Muzeum Mladoboleslavska, prázdninové 
úkoly s tajenkou v expozicích 
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Management 
V roce 2021 muzeum pokračovalo v naplňování Strategického plánu Muzea 
Mladoboleslavska pro roky 2018 – 2023 a to dle aktuálních možností, které 
byly zásadně ovlivněny vládními opatřeními v souvislosti s pandemií. 
V rámci naplňování jednotlivých cílů plánu byla navázána spolupráce 
s dalšími organizacemi činnými v oblasti cestovního ruchu, kultury a 
vzdělávání a muzeum pokračovalo ve stávajících projektech spolupráce. 
Zároveň byla rozšiřována formální skladba jednotlivých akcí pro veřejnost, 
tak aby oslovila širokou veřejnost dle aktuálních možností a potřeb. 
Pozornost byla v roce 2021 zaměřena také na zvýšení spolupráce mezi 
jednotlivými pracovišti muzea a to zejména personální spoluprací na dílčích 
projektech. 
 
spolupráce 2021 
Den architektury, Ralsko po zaniklých obcích, PostBellum, pracoviště 
Liberec, 3. 10. 2021 
PostBellum, Příběhy našich sousedů 
Masarykův historický ústav – Josef Durich, zapomenutý vítěz 
Obec Dolní Krupá 
Město Benátky nad Jizerou 
Město Bělá Pod Bezdězem 
Římskokatolická farnost Bělá p. B. 
Římskokatolická farnost Mnichovo Hradiště 
Muzeum Českého Ráje v Turnově 
Regionální muzeum a galerie v ičíně 
Pekařova společnost 
SOkA Mladá Boleslav 
Kultura MB 
DO Pojizeří a Polabí 

 
Pravidelně se konaly porady pracovníků a to jak online, tak fyzicky, kde byly 
stanovovány a kontrolovány dílčí úkoly. 
 
V roce 2021 došlo k personálním obměnám zejména na pracovišti Muzeum 
Benátecka. Do penze odešly dvě kurátorky a na pracoviště byla jmenována 
nová vedoucí a přijmuta nová kurátorka. Obě pracovní pozice  byly 
obsazeny fundovanými pracovnicemi s vysokoškolským vzděláním. Oproti 
předchozímu období, kdy kurátorské pozice v Muzeu Benátecka byly 
obsazeny pracovnicemi pouze se středoškolským a středním odborným 
vzděláním.  
K další personální obměně došlo na pracovní pozici kurátora sbírky textilu 
a knihovníka a etnografa Muzea Mladoboleslavska.  
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Marketing a PR 
Marketingové aktivity muzea byly přizpůsobovány operativně aktuální 
epidemiologické situaci. V době uzavření expozic se aktivity muzea 
přesunuly především do oblasti sociálních sítí a jejich snahou bylo 
vynahradit návštěvníkům nemožnost zúčastnit se aktivit muzea osobně a 
inspirovat k budoucí návštěvě. Díky této násilné transformaci aktivit se 
ukázalo, že návštěvnický potenciál je značný zejména mezi střední generací 
(tj. rodiny s dětmi, příp. prarodiče s dětmi) Sociální sítě a virtuální prostředí 
se stejně jako v roce 2020 ukázalo jako jedno z perspektivních k rozvoji 
aktivit muzea i do budoucích let. Jeho využívání jako dalších „sdělovacích“ 
prostor se i do budoucna její muzeu jako smysluplné a muzeum jej bude 
nezávisle na fyzických realizacích výstav využívat v co největší míře i 
v budoucnu. 
 
V průběhu roku muzeum aktualizovalo své webové stránky, profily na 
sociálních sítích a průběžně vyhodnocovalo jednotlivé marketingové kroky. 
Jako stěžejní v internetovém světě se po zkušenostech z uplynulých dvou 
let jeví zejména FB sítě, z nichž se rekrutuje i nejvyšší množství reálných 
návštěvníků dílčích akcí muzea. Jako nejméně efektivní se při průběžném 
sledování ukázali sítě Twitter, které po realizované analýze muzeum bude 
nadále udržovat, ale pouze jako informativní zdroje o dílčích akcí akcích 
muzea. 

Muzeum prostřednictvím pravidelných tiskových zpráv a pozvánek 
informovalo o svých aktivitách regionální a nadregionální média, kulturní, 
společenské a další organizace, knihovny, elektronické turistické a kulturní 
portály apod. 
 
V době uvolnění protiepidemiologických opatření se muzeu v roce 2021 
osvědčilo přímé oslovení ubytovacích zařízení (kempy, penziony) 
k možnosti distribuce propagačních materiálů. 
 
V roce 2021 byl doplněn a rozšířen sortiment propagačních a 
upomínkových předmětů. Muzeum se zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu 
Regiony ČR, 16. 7. 2021 v Lysé nad Labem. 
Při propagačních aktivitách muzeum spolupracovalo s informačními centry 
v regionu i mimo region a to zejména v blízkých oblastech s vysokým 
turistickým potenciálem jako je Český ráj a Kokořínsko.  
Jako doplnění a posílení svých propagačních aktivit byly realizovány i 
výstavy mimo vlastní domovské prostory a to zejména výstavy 
v obchodních centrech v Mladé Boleslavi, ve sportovně relaxačním areálu 
na Vrchbělé, na infocentru Bezděz či v parkovacím domě v Mladé Boleslavi. 
Tyto výstavy s minimálními náklady pomáhají rozšiřovat povědomí o 
dalších aktivitách muzea.

 
Fundraising 
V roce 2021 muzeum získalo dar ve výši 350 tisíc na realizaci projektu 
Encyklopedie Mladá Boleslav výzvy Nové vize pro kulturu vyhlašovanou 
Škoda Auto nadačním fondem. Dále muzeum získalo podporu z rozpočtu 
města Mladá Boleslav v celkové výši 51 tisíc na realizaci Muzejní noci a 
Mezinárodního dne archeologie. 
Muzeum dále získalo prostřednictvím programu Regenerace podporu ve 
výši 200 tisíc na opravu a údržbu oken mladoboleslavského hradu a 

podporu ve výši 67 tisíc na realizaci projektu Velikonoce na 
Mladoboleslavsku v rámci výzvy MK Podpora tradiční a lidové kultury. 
Zároveň muzeum v roce 2021 podalo žádosti o podporu projektů v roce 
2022 a to v rámci výzvy MK Podpora tradiční lidové kultury na projekt Dary 
lesů, luk a bažin. 
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IV. Návštěvnost a sociální sítě 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30   

Návštěvnost 
Celková návštěvnost muzea v roce 2021 činila 45 764 návštěvníků, přičemž 
byla zásadně ovlivněna aktuálními opatřeními vlády proti šíření Covid – 9.  
Veřejné prostory muzea byly uzavřeny pro veřejnost od 1.1. 2021 a 
znovuotevřeny až 4. května 2021. I další platná omezení se zásadně 
podepsala na celkové návštěvnosti jednotlivých expozičních a výstavních 
prostor muzea. V prvním pololetí byly zrušeny téměř všechny plánované 
doprovodné akce a jen část z nich bylo možné realizovat ve druhém 
pololetí. I přesto došlo oproti roku 2020 k celkovému navýšení návštěvnosti 
o 9,5%. 

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. Tyto expoziční možnosti vnímáme 
jako formu propagace činnosti muzea a jeho jednotlivých pracovišť. 

 

Pracoviště Platící 2021 Neplatící 2021 Celkem r. 2021 Celkem r. 2020 Celkem r. 2019 

Mladoboleslavský 
hrad 

4 021 1 019+4 400 (nádvoří) 9 440 11 385 14 901 

Letecké muzeum 
Metoděje Vlacha 

12 727 1 832 14 559 20 406 32 138 

Muzeum 
Benátecka 

1 823 1 228 3 051 2 194 4 655 

Muzeum 
Podbezdězí 

892 473 1 365 2 236 2 592 

Fara Dolní Krupá 282 420 702 482 175 

Ostatní prostory  16 638 16 638 5 079 9 994 

Návštěvnost 
celkem 

19 754 26 010 45 764 
 

41 82 64 455 
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Sociální sítě 
V průběhu roku 2021 došlo k  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 2021 i zajímavý prostor pro bližší komunikaci s veřejností.  

FB profil 31.12.2020 sleduje 31.12.2021 sleduje nárůst 

Muzeum Mladoboleslavska 1955 2488 +27% 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha 2120 2445 +15% 

Muzeum Benátecka (starý profil) 530 797 +50% 

Muzeum Benátecka (Nový profil)  116  

Muzeum Podbezdězí 645 811 +25% 

Fara Dolní Krupá 144 312 +16% 

Instagram 31.12.2020 sleduje 31.12.2021 sleduje nárůst 

Muzeum Mladoboleslavska 651 803 +23% 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha 495 637 +28% 

Muzeum Benátecka (starý profil) 401 609 +51% 

Muzeum Benátecka (Nový profil)  160  

Muzeum Podbezdězí 932 1158 +24% 

Fara Dolní Krupá 82 138 +68% 

Blíže viz příloha 
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V. Práce se sbírkou 
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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 roce 2021 bylo vedeno 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. 
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VI. Věda, výzkum a publikační činnost 
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Publikační činnost 
V průběhu roku 2021 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 se v roce 2021 spolupodíleli na přípavě publikace věnované Mladé Boleslavi okolo 1900, která populárně naučnou formou přibližuje život 
ve městě v dané době. Vydání publikace bylo přesunuto z podzimu 2021 na rok 2022. 
 

Věda a výzkum 
PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 
V roce 2021 muzeum spolupracovalo s na projektu Příběhy našich sousedů, který realizuje PostBellum. Historikové muzea Mgr. V. Holas a Bc. J. Procházka se 
podíleli na realizaci dokumentace 4 pamětníků. Do projektu se zapojilo devatenáct studentů z Gymnázia Mnichovo Hradiště, Gymnázia Dr. J. Pekaře v Mladé 
Boleslavi a SOŠ a SOU Horky n. J. Muzeum se zapojilo, jak do výběru dokumentovaných pamětníků, tak do samotné přípravy archivních materiálů a 
metodického vedení studentů. Výstupy byly uveřejněny na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz a byly také předány  
k editaci, aby mohly být umístěny i na stránkách www.pametnaroda.cz. Od začátku listopadu byla také na youtube video ze závěrečné online prezentace. 
(https://youtube.com/playlist?list=PLrtgUv0MnKeS7luznSZVafz6q3aHoU8-g) 
 

ENCYKLOPEDIE MLADÁ BOLESLAV 
Muzeum získalo v roce 2021 finanční dar 350 000,- Kč na realizaci projektu Encyklopedie Mladá Boleslav, který zahrnuje tvorbu online encyklopedie o kulturně-
společenské tradici města. Muzeum je hlavním nositelem projektu a spolupracuje na jeho tvorbě se SOkA Mladá Boleslav, PostBellum, školami. (podrobněji 
viz příloha) Díky pandemii Covid bylo ukončení projektu posunuto do roku 2022. 
V listopadu 2021 bylo na základě výběrového řízení zadáno vytvoření webové stránky a ze strany muzea bylo započato se sumarizováním a transformací 
encyklopedických dat. Vytvořeno bylo také logo encyklopedie. 
 
 
 
 
 
 

https://youtube.com/playlist?list=PLrtgUv0MnKeS7luznSZVafz6q3aHoU8-g
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VII. Stavební a další úpravy 
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V průběhu roku 2021 byly realizovány tyto stavební a další úpravy: 
- Oprava a údržba oken vnějšího pláště hradu 2. Etapa: V průběhu 1. pololetí bylo realizováno výběrové řízení na zhotovitele. Práce byly zrealizovány 

do 15. 12. 2021. 
- Základní opatření proti vzlínání vlhkosti v přízemí Spojovacího křídla hradu (průzkum vodovodního a kanalizačního vedení, odstranění nevhodných 

omítek) 
- Další drobné úpravy a opravy včetně běžné údržby 
- Statické zajištění Hospodářské budovy v areálu fary v Dolní Krupé 
- SHP fary v Dolní Krupé 
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Přílohy 
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Příloha 1  

Podrobný popis projektu 

ENCYKLOPIE MLADÁ BOLESLAV 
Webový portál přinášející populárně naučné informace z minulosti a kultury Mladé Boleslavi. 

 
CÍL 

- Prohloubení zájmu současných obyvatel Mladé Boleslavi o dávnou 
i nedávnou minulost města, jeho kulturu a památky a také 
zajímavé životní příběhy vztažené se k místu, kde žijí. 

- Zjednodušení přístupu široké veřejnosti k informacím 
shromažďovaným paměťovými institucemi 

- Zdroj informací pro výuku regionální historie 
- Vytvoření platformy sdílení informací (většinou shromažďovaných 

v paměťových institucích, které působí v Mladé Boleslavi) pro co 
největší okruh uživatelů, která bude postupně doplňována a 
aktualizována 

 
POPIS 
Projekt je zaměřen na vytvoření online platformy ke sdílení a šíření 
informací archivovaných a shromažďovaných v paměťových institucích, 
jejich popularizace mezi širokou veřejností Mladé Boleslavi a okolí. Vytvoří 
se tak i platforma pro spolupráci jednotlivých institucí, jejichž náplní 
činnosti jsou kulturní, vědeckovýzkumné a umělecké aktivity.  
 
Projekt je zaměřen na kvalitní vytvoření základu webového portálu, jehož 
obsah bude z velké části vytvořen v roce 2021 a bude v následných letech 
pravidelně doplňován o nové informace. 
Informace budou zájemcům předkládány diverzifikovanými moderními 
způsoby odpovídajícími obsahu jednotlivých sdělení. Kombinovány budou 
obsažné výpovědi se slovníkovými hesly, přehledy pramenů a 

instruktážními návody. Stranou nezůstávají ani prezentace virtuálních 
uměleckých výstav, audio záznamů folklorních sběrů či volně dostupné 
podklady pro výuku historie zaměřené na zdejší region. 
 
Hlavní správu portálu bude realizovat Muzeum Mladoboleslavska, p.o. a to 
ve spolupráci s dalšími subjekty z regionu.  
Muzeum Mladoboleslavska bude hlavním garantem portálu, který 
financuje jeho aktivity i v následujících letech a zajišťuje jeho udržitelnost. 
Na doplňování platformy se budou průběžně podílet i další subjekty jako: 
SOkA Mladá Boleslav, Postbellum a další na základě smlouvy o spolupráci. 
Muzeum Mladoboleslavska se bude personálně podílet na zajištění 
hlavních aktivit projektu a to zejména obsahovém plnění dílčích podkapitol 
webového portálu v počtu nejméně pěti pracovníků. 
 
Popis jednotlivých kapitol Encyklopedie Mladé Boleslavi: 

1) Lidé: databáze osobností, jejichž život či dílo je spojeno s Mladou 
Boleslaví s multitematickým vyhledáváním. Základem databáze 
budou tzv. osobní karty osobnosti, která se zobrazí po zobrazení 
jména. Osobnosti budou členěny dle oboru své činnosti. Uživatel si 
tak může zvolit dle svého kritéria soubor osobních karet k vybrané 
tématice. 

2) Paměť: Oblast zaměřená na všední i nevšední život v Mladé 
Boleslavi od nejstarších dob po moderní dějiny. Zveřejněny zde 
budou zejména audiovizuální záznamy vzpomínek pamětníků a 
také memoáry a další archivní prameny a to v pestrém spektru 
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způsobu uvedení od audionahrávek autentických pamětí, po 
vizuální zpřístupnění archivních materiálů. 

3) Místa: Medailonky památek a míst v podobě textového záznamu 
doplněného fotografií či jiným navázaným záznamem. Medailonky 
se zobrazí i po najetí na místo v interaktivní mapě na titulní straně 

4) Pověsti: audiozáznamy vybraných pověstí z Mladé Boleslavi, 
písemné záznamy pověstí 

5) Rady: Přehled praktických rad a návodů dle jednotlivých oblastí. 
Rady pro stavebníky z oblasti památkové péče a archeologie, 
návody na čtení v matrikách, přehled literatury věnující se 
minulosti kraje … 

6) Dětem: Interaktivní listování dobovou učebnicí V. Strnada, která je 
zaměřena zejména na dějiny Mladoboleslavska a je doplněna 

poutavými kresbami. Prezentováno bude jako vhodná pomůcka 
pro učitele 

7) Minulost Mladé Boleslavi: Interaktivní časová osa od nejstarších 
dějin do současnosti vedená po významných milnících v dějinách 
města. Každý milník bude doprovázen krátkým informačním 
medailonem 

8) Výstavy: Prostor pro prezentaci virtuálních výstav zaměřených 
zejména na výstavy dobových fotografií a na výtvarné umění. Na 
čelním místě bude umístěna aktuální výstava a přístupný bude i 
archiv uplynulých výstav. Výstavy budou aktualizovány 2x ročně. 

9) Tipy: informace o kulturně-společenském dění v Mladé Boleslavi 
s možností sdílení informací od široké veřejnosti 

 
Základní tematická struktura 

Hlavní kapitola podkapitola popis 

Lidé Databáze osobností databáze s křížovým vyhledáváním dle oborů, jmen … 

Paměť Vzpomínky pamětníků Audiovizuální záznamy vzpomínek pamětníků, (v r. 2021 4 pamětníci; postupně 
doplňováno) 

Obrázky z Mladé Boleslavi – V. 
F. Rudolf 

Audiozáznam vybraných kapitol 

Prostor pro další doplňování v 
budoucnu 

varianty pro video, audio, text 

Místa Interaktivní mapa Mladé 
Boleslavi 

Prokliky na medailonky o jednotlivých místech 

Jednotlivá významná a zajímavá 
místa a památky 

Abecední přehled medailonků (různé varianty – text, foto, video, audio) 

Minulost Mladé Boleslavi Interaktivní časová osa Vyznačené významné události města 

Pověsti  Audio záznam pověstí Audiozáznamy + texty, r. 2021 3 pověsti, postupně doplňováno 

Rady Archeologie textové rady/ video rady pro stavebníky 

Matriky textové rady/ video rady  

Památková péče textové rady/ video rady pro stavebníky 

literatura Přehled literatury k dějinám M. Boleslavi 
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Dětem  Dobová učebnice - doplňky k 
regionální vlastivědě 

Listování 

Výstavy Aktuální virtuální výstava Prezentace výtvarného umění, tématiky …  

Proběhlé výstavy Prezentace výtvarného umění, tématiky … 

Tipy Aktuální doporučení a reakce  
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Příloha 2  
Sledovanost FB 

Muzeum Mladoboleslavska 
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Muzeum Podbezdězí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46   

Fara Dolní Krupá 

 
 


