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 REGIONÁLNÍ MUZEUM A GALERIE V JIČÍNĚ

Zpráva o činnosti 2008 
ÚVOD

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je příspěvkovou organizací zřizovanou Královehradeckým krajem. 
Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu PR - vložce číslo 
689.

Tato zpráva o činnosti za rok 2008 je zpracována podle osnovy obsažené ve Směrnici č.7 Rady Králove-
hradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem a obchodních společností založených 
krajem.
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I. KULTURNÍ ČINNOST: 

Kulturní činnost muzea se rozděluje na 5 oblastí: výstavní, lektorskou, sbírkotvornou, spolupráce 
s badateli a publikační.

1. Výstavní činnost

Stálá expozice muzea:
V současné době má expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně sedm částí: I. Vlastivědná expozice – 

jičínský region od pravěku po současnost s interaktivním programem, který umožňuje návštěvníkům poznávat 
dějiny i formou zážitku a aktivního přístupu při poznávání. II. Terče jičínských ostrostřelců, III. Konferenční 
sál, IV. Katedrála uprostřed krajiny – panská oratoř s výhledem do kostela sv. Jakuba Většího, V. Valdštejn a 
jezuité, VI. Muzejní herna a dílna  s řadou herních i vzdělávacích prvků, VII. Příroda Jičínska. 

Expozice muzea v současné interaktivní podobě funguje od roku 2002. 

V roce 2008 prošlo expozicí muzea 14 936 návštěvníků, z toho 3 116 ve školních výpravách a 2 156 v ji-
ných hromadných výpravách.

Výstavy:
Výstavy se konají ve dvou výstavních prostorách: ve výstavní chodbě muzea a v zámecké galerii.

Výstavní chodba 
má plochu 47 metrů čtverečních. V této prostoře se konají výstavy
a) regionálních autorů menšího rozsahu
b) výstavy tvořené exponáty, které pocházejí ze sbírek muzea a soukromých sbírek
c) výstavy, jejímiž autory jsou odborní pracovníci muzea. 
V roce 2008 navštívilo výstavy ve výstavní chodbě muzea 3 231 návštěvník. Toto číslo ale není určující, 

protože řada návštěvníků zakoupí hromadnou vstupenku a zároveň s výstavou projde i stálou expozici muzea, 
což platí především v sezónních měsících. 

V roce 2008  proběhly tyto výstavy:

KARTOUZA VE VALDICÍCH, UZAMČENÝ SVĚT, historie věznice (1857 - 2007) kurátor výstavy Mgr. 
Barbora Klipcová (RMaG v Jičíně) a PhDr. Aleš Kýr a Alena Kafková (Kabinet dokumentace a historie Vě-
zeňské služby ČR), 7.10.2007 - 3.2.2008

Z DĚJIN JIČÍNSKÉ TURISTIKY, K VÝROČÍ 120 LET ZALOŽENÍ KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, ku-
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rátor výstavy Jana Kořínková (RMaG v Jičíně), 21.2.2008 - 30.3.2008
NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY NA  JIČÍNSKU 2006 – 2007, 

kurátor výstavy PhDr. Eva Ulrychová (RMaG v Jičíně), 3.4. - 4.5.2008
ŽIVÁ ZAHRADA, kurátor výstavy Mgr. Petra Zíková (RMaG v 

Jičíně), 6.5. - 7.6.2008
ČERTOVSKÉ PUTOVÁNÍ, ILUSTRACEMI KARLA FRANTY A 

S ČERTY ŘÍŠE LOUTEK, 12.6. - 5. 10. 2008
LIBUŠE KRTIČKOVÁ – SCHÜTZOVÁ, TAPISERIE, MINIATU-

RY, 11.10.2008 - 9.11.2008 
KOČÁRKY NAŠICH BABIČEK, HISTORICKÉ KOČÁRKY 

Z LET 1880 – 1970, ze sbírky Miloslavy Šormové, 15.11.2008 - 
22.2.2009

Výstavní projekt ZPRÁVA O STAVU DUŠE, kurátor MgA. Josef 
Lédl (RMaG v Jičíně), se uskutečnil ve výstavních prostorách muzea 
v době 1. 9. – 6. 10. 2008. Jeho ambicí bylo představit mnohooborovou 
tvorbu mentálně postižených z ústavů v Čechách i na Moravě. Výstava 
mapovala nejen artefakty, obrazy, kresby, fotografie,  ale i jiné druhy 
umělecké činnosti postižených spoluobčanů, jako je hudba, tanec, di-
vadlo, literatura  - (formou záznamu, při vernisáži i živě ve vlastním 
vystoupení). Součástí projektu bylo umožnění vzájemného setkání tvůr-
ců i speciálních pedagogů, možnost přehlédnutí jejich tvorby, společná 
tvorba sochařského díla, účast na vernisáži výstavy, která se stala jedním z programových bodů festivalu Jičín 
– město pohádky.   

Galerie 
Regionálního muzea a galerie v Jičíně má rozlohu 270 metrů čtverečních. Konají se zde rozsáhlejší výsta-

vy regionálních umělců i umělců celorepublikového významu. Oblíbené jsou i výstavy zaměřené tematicky, 
tvořené vlastním fondem i předměty zapůjčenými od jiných muzeí, galerií či soukromých sběratelů.

V roce 2008 navštívilo výstavy v galerii 4 567 návštěvníků, z toho ve školních výpravách 1 556 a v jiných 
hromadných výpravách 313. 

V roce 2008 se zde konaly tyto výstavy: 
DÉMONI - KOUZLA, ČÁRY A VĚŠTBY 

etnografickou výstavu Muzea Českého ráje 
Turnov připravila pro prezentaci v Jičíně Mgr. 
Hana Macháčková (RMaG v  Jičíně), 30. 11. 
2007– 3.2.2008

MIROSLAV ČAPEK - JIČÍNSKÝ VÝ-
TVARNÍK, 15.2.2008 - 23.3.2008

JOSEF BUCEK, VÝBĚR Z DÍLA, to nej-
lepší z celoživotního díla regionálního autora, 
30.3.2008 - 27.4.2008

VĚRA JANOUŠKOVÁ, ROZMANITÁ ZASTAVENÍ, 6.5. 
- 15.6.2008. Výstava významné české výtvarnice připravená ve 
spolupráci s Galerií moderního umění v Hradci Králové a Na-
dací Věra a Vladimíra Janouškových. Autorkami  a kurátorkami 
výstavy byly Jana Teichmanová a Eva Petříková.

RAKOUSKO-UHERSKÉ NÁMOŘNICTVO 1866 – 1918, 
HISTORIE, MODELY, DOKUMENTY, kurátor Jarmila Hake-
nová (RMaG v Jičíně),  25.6. - 14 .9.2008. Výstava vznikla ve 
spolupráci s Národním muzeem a Národním technickým muze-
em v Praze

MARCELA VICHROVÁ, PÍSNĚ BAREV, 27.9.2008 - 
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9.11.2008. Malířské dílo současné autorky 
VALDICKÁ KARTOUZA, UZAMČENÝ SVĚT, HISTORIE KLÁŠTERA 1627 – 1782, kurátor Mgr. 

Barbora Klipcová (RMaG v Jičíně), 30.11.2008 - 1.3.2009 

2. Lektorská činnost

Lektorská činnost pracovníků muzea se dělí na přednášky z daných oborů pro školy, pro veřejnost nebo 
přednášky tematicky vázané na probíhající výstavu a dále na ostatní kulturně výchovné akce. V loňském roce 
proběhlo celkem 46 přednášek, z toho 3 přednášky z oboru archeologie, 16 přednášek z oboru přírodovědy, 4 
přednášky z oboru historie a 5 přednášek z oboru etiky.  Mezi přednášky lze dále zařadit i 9 terénních exkurzí. 
Celkem přednášky vyslechlo 651 návštěvník, exkurzí se zúčastnili 373 návštěvníci.

Přednáška (celk. počet 46, 651 návštěvník) :           

Archeologie: (PhDr. Eva Ulrychová) – 3 (155)
Letecká prospekce na Jičínsku 2007, pro Pekařovu společnost českého ráje (40)
Nové archeologické  nálezy na Jičínsku, přednáška k výstavě (20)
Archeologické památky z Češova, přednášeno v obci Češov (95)

Přírodověda: Mgr. Petra Zíková – 16 (287)
Maloplošná chráněná území na Jičínsku – Svaz zrakově postižených (6)
Ing. Zdeňka Nikodémová: Louky – barevné trávníky naší krajiny (10)
Ing. Daniel Bílek: Živé ploty (4)
Mgr. Petra Zíková: Jak přilákat divočinu – pomocníci z živočišné říše (4)
Hmyz s proměnou nedokonalou , II.ZŠ přírodovědný seminář (12)
Hmyz s proměnou nedokonalou , II.ZŠ přírodovědný seminář (15)
Strašilky - II.ZŠ, 3.B třída (23)
Strašilky - II.ZŠ, 3.A třída (24)
Strašilky - II.ZŠ, 4.A třída (22)
Strašilky - II.ZŠ, 1.A třída (23)
Strašilky - II.ZŠ, 1.B třída (23)

15.  3.
3.  4.

19.  7.

12.  2.
6.  5.

13.  5.
20.  5.

4.11.
4.11.

23.11.
23.11.
23.11.
2.12.
2.12.
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Strašilky - II.ZŠ, 2.A třída (24)
Strašilky - II.ZŠ, 2.B třída (25)
Strašilky - II.ZŠ, 4.B třída (23)
Hmyz s proměnou nedokonalou , II. ZŠ, 6.A třída (25)
Hmyz s proměnou nedokonalou , II. ZŠ, 6.A třída (24)

Historie:  MUDr. Zdeněk Petráň 3 (39) a Mgr. Dušan Foltýn (22)
22.1., 29.1. Zd. Petráň: Keltské a římské mince (13, 14, 12)

Mgr. Dušan Foltýn:  Kartuziánský řád a kartuziáni v českých zemích do    
      valdické kartouzy. (22)

Etika: MgA. Josef Lédl 4 (126) a Svatopluk Král 1 (22)
Josef Lédl: Islám:Základní pojmy, z volného cyklu Mosty mezi kulturami (20)
Týž: Islám: Šárija, gijás a idžtihád, z volného cyklu Mosty mezi kulturami (35)
Týž: Islám: Etika islámu, z volného cyklu Mosty mezi kulturami (35)
Týž: Islám: Náboženství nebo životní styl?, z volného cyklu Mosty mezi kulturami (36)
Svatopluk Král: Provázek dělá obrázek (22)

Výklady a přednášky pro Český rozhlas Hradec Králové: 18
 15 výkladů týkajících se připravovaných výstav v galerii a prostorách muzea
 Mgr. Hana Macháčková – Skleněná harmonika
 PhDr. Eva Ulrychová - Skalní hrádky na Jičínsku (červen  - červenec 2008)

            - Valdštejnovo náměstí v Jičíně (prosinec 2008)

Jako samostatný typ přednášek fungují v sezónních měsících tzv. komentované prohlídky, které nabízejí 
speciální výklad zaměřený na Albrechta z Valdštejna v expozici muzea a dále návštěvníkům nabízí i místa běž-
ně nepřístupná: zámecké sklepení a Porotní sál. Návštěvníci tak získají ucelený obraz doby Albrechta z Vald-
štejna, seznámí se s arkádovým nádvořím zámku, představí si průčelí paláce z náměstí a historické události 
doplní v expozici muzea. Tuto formu využilo v 75 prohlídkách 890 návštěvníků. 

Další specifickou formou zpřístupňování historie veřejnosti je projekt, který v RMaG v Jičíně funguje od 
roku 2006. Jedná se o strukturovaný vzdělávací program jičínského muzea pro mateřské školy, jehož koncep-
ci vytvořily Mgr. Alena Anna Kyselo a Mgr. Barbora Klipcová. Cílem projektu je představit muzeum jako 
zajímavé, inspirativní místo, které stojí za to navštěvovat se školou i s rodiči, ukázat nejzajímavější motivy 
regionálních dějin (události, předměty), formovat první povědomí o minulých příbězích jejich domova – pod-
porovat vztah dětí k místu, kde vyrůstají a zároveň seznámit děti s institucí muzea, muzejním exponátem a 
náležitým chováním návštěvníka v muzeu. 
V průběhu školního roku navštíví skupiny 
dětí každý měsíc jeden sál vlastivědné ex-
pozice (chronologicky), využijí interaktivní 
prostředky jičínského muzea, muzejního 
loutkového divadélka, metod a technik 
výchovné dramatiky (např. hra v roli, živé 
obrazy) a další činnosti: hravé úkoly, mu-
zicírování a zpěv, kreslení. V  rámci každé 
lekce si každý účastník vyrobí nebo jinak 
získá určitý předmět, který symbolizuje 
téma probíhající lekce. Z těchto předmětů 
si posléze v MŠ vytváří osobní kolekci - 
„vlastní muzejní sbírku“. V roce 2008 byl 
dokončen pilotní cyklus s MŠ Fügnerova 
ul., Jičín a začal nový s MŠ Máj, Jičín. 

Mateřská škola, Fügnerova ul., Jičín. Celkem v roce 2008 proběhlo 7 setkání s 290 dětmi. 
Leden – Byli jste už v tom kostele vedle zámku? A na co je potřeba trdlo? (baroko a lidová řemesla) (42)
Únor – Was ist das „Národní obrození“? (a loutková hra „Pověst o vzniku vrchu Zebín“)
Březen - Vojna za císařpána (1866) (42)
Duben – Proč je Jičín hlavním městem pohádky (42)

15. 1., 
11.12.

5.  2.
12.  2.
19.  2.
26.  2.
4.  3.

2.11.
2.11.
4.11.
4.11.
4.11.
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Květen – Moje malé dějiny (42)
Mateřská školka Máj, Jičín

Říjen – Za časů lovců mamutů (40)
Listopad  - Výbuch na jičínském zámku (Příběh o lásce Elišky Kateřiny Smiřické ke kováři) (40)

Exkurze:    (celk. počet 10, 373 návštěvníci)

Přírodověda: 
27. 3. Exkurze na lokalitu, kde se provádí záchranné transfery obojživelníků (25)
  3. 4. Exkurze na lokalitu, kde se provádí záchranné transfery obojživelníků (17)  
10. 4. Exkurze na lokalitu, kde se provádí záchranné transfery obojživelníků (23)
17. 6. Zahrady IV. základní školy. František Kynčl (21)  
červen 2008: Exkurze na soukromou zahradu s vybudovaným zahradním koupacím jezírkem. V tomto 
případě nešlo o jednorázovou předem plánovanou akci, ale o jednotlivé skupiny zájemců. (33)
Archeologie: 
12. 4. - Lužany – Stav, hrádek, hospodářský dvůr, kostel sv. Petra a Pavla (49)
19. 7. - Naučná stezka Češov - Vysoké Veselí (123)
22. 5. - Výklad pro studenty Ústavu pro pravěk FF UK Praha – hradiště Češov, mohylník Vršce, Prachov-
ské skály a hrad Pařez (26)
11.10. - Hradiště Češov (36)
15.11. - Hradiště Češov, pro muzejní univerzitu muzea Česká Lípa (20)

Kromě výše zmíněných přednášek, exkurzí a jiných akcí pořádalo naše muzeum v minulém roce i 11 dal-
ších kulturních akcí, jejichž náplň a zaměření bylo velmi rozmanité. Kromě těch pro naše muzeum již typic-
kých, jako je Svatojánská noc, Posvícení, Vánoční dílny pro děti a setkání kronikářů, to bylo i několik dalších 
akcí. V těchto akcích se uplatňují zkušenosti s prací pro děti a s dětmi a také odborné znalosti a práce, kterou 
využívají jiné organizace k doplnění svých programů. 

Ostatní  (celk. počet 23, 5 546 návštěvníků) :
1) 9. 3.  – Vynášení Morany, ve spolupráci s K klubem (60)
2) 3. – 5.5. – Valdštejnské dny, ve spolupráci s Městským úřadem, Občanským sdružením, manželi Lhotá-



6 7

kovými a Robertem Smolíkem. Představení modelu města Jičína, tiskařská dílna (2000)
3) 23. 6. - Svatojánská noc, připomenutí tradic, ve spolupráci s Občanským sdružením lodžie (150)
4) 5. 8. - Přednáška Jaromíra Gottlieba u  příležitosti otevření naučné stezky na Bradech - „Neklidné gra-
vitační pole jičínské krajiny“ (85)
5) 21. 8. – Vzpomínkové odpoledne na srpnové události 1968 a její oběti v Jičíně Jaroslava Veselého a 
Martu Klimešovou, ve spolupráci s Občanským sdružením Paměť a svědomí, výklad Hana Fajstaueorvá 
(RMaG Jičín) – srpen 1968 – 1969 v pramenech Archivu ministerstva vnitra (30)
6) 10. – 14. 9. – Jičín město pohádky na téma Když se čerti rojili, dílny. Výroba čertíků na gumičce, akce 
v rámci festivalu (2100). V rámci těchto akcí hráli muzejníci pro děti v muzejním divadélku loutkové před-
stavení. 12 představení navštívilo116 dětí.
7) 1.10. -  Jičínské posvícení, připomenutí tradičních lidových zvyků a slavností. (300)
8) Invaze do Československa v roce 1968 – Krkonoše, Jizerské hory a severovýchodní Čechy, výstava 
instalovaná v Jelení Hoře, pobočce Státního archivu ve Vratislavi, ve spolupráci SOkA Semily – RMaG 
v Jičíně poskytovalo regionální písemné a fotografické materiály na výstavu, 2.12. – 31.1.2009
9) Vzpomínkový večer na 28. říjen 1918, ve spolupráci s Občanským sdružením Paměť a svědomí, hl. 
přednáška Ing. Josef Fučík: Vojno povol! Konec války a rozklad Rakousko – Uherska 1918, dále vystou-
pila Jana Kořínková (RMaG v Jičíně) s přednáškou a videoprojekcí: Pomníky obětí první světové války-
jičínského okresu (22)
10) 2. – 4.12, 9. – 11. 12. – vánoční dílny, výroba tradičních vánočních ozdob z přírodních materiálů  
(633)
11) 3.12.  - setkání kronikářů (50)
12) Podzvičinsko – archeologické nemovité památky regionu. Pro svazek obcí Podzvičinska, tištěný ko-
mentář. PhDr. Eva Ulrychová (RMaG v Jičíně) zpracovala informace k archeolog. nem. pam na vytyčeném 
regionu na vyžádání svazku obcí Podzvičinsko.

4. Sbírkotvorná činnost:

Jednou z hlavních náplní muzea je činnost sbírkotvorná. Jejím cílem je získávání dalších předmětů do sbí-
rek muzea, restaurování, inventarizace a revize předmětů již zapsaných ve sbírkách muzea. Dále jsou správci 
sbírek povinni zapůjčovat předměty ze  sbírek jiným organizacím k badatelským i výstavním činnostem. Mezi 
badateli jsou odborní pracovníci jiných muzeí, archivů, ale i studenti a soukromé osoby. 

Počet evidenčních čísel SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ a jejich souborů je k 31. 12. 2008  celkem 
115 815 , z toho centrální přírůstková kniha 105 446 a sbírkové předměty knihovna 10 369 ( regionální lit., 
staré tisky, duchovní a světské písně, pozůstalosti)

Počet evidenčních čísel souborů v RMaG Jičín celkem k 31. 12. 2008 je 134 656, z toho centrální pří-
růstková kniha 105 446 a přírůstková kniha knihovny 29 210 (29 210-10 369 = 18 841 – muzejní knihovna 
bez regionální literatury)

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za poslední rok: 3 819 (tj. II. stupeň evidence)
  - sbírka písemností a tiskovin – 200
  - knihovna  - regionální literatura a rukopisy – 91
  - sbírka výtvarného umění – 2
  - sbírka techniky – 2
  - sbírka etnografie – 106
  - sbírka archeologie – 1110
  - sbírka pozitivů a negativů - 2308

Počet přírůstků za rok 2008 – centrální kniha přírůstková – 1794 (počet kusů 4112 - z toho dar 2 108, starý 
fond 50, vlastní sběr 775, nákup 857, pozůstalost 322).
Počet přírůstků sbírkového fondu knihovny – 105 (z toho 91 sbírkových předmětů), z toho dar 70, vlastní 
sběr 12, nákup 23.
Celkem bylo v RMaG zapsáno 1889 přírůstků (4217 kusů).

Celkem bylo vypůjčeno z RMaG v Jičíně v roce 2008 652 ks sbírkových předmětů, z toho je 266 ks 
dlouhodobá zápůjčka na zámku Humprecht.

Celkem si muzeum vypůjčilo 305 ks předmětů, z toho 100 sbírkových předmětů z muzeí galerií a archivů 
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a 205 předmětů ze soukromých sbírek. Jednalo se především o záležitosti výstavního charakteru, o předměty 
zapůjčené pro realizaci výstav a to jak v galerii, tak i ve výstavní chodbě muzea. 

Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok 2008:
- archeologické nálezy 1100
- kov 29
- textil 0 (Konzervátorka textilu byla v roce 2008 členkou invent. komise fondu etnografie, která skončila v 

červnu 2008. Z důvodů dlouhodobé nemoci kolegyně, zastávala i její úkoly při instalování výstav a  propagaci. 
Dále zpracovává zápisy do centrální přírůstkové knihy a dává podklady pro CES)

- dřevo 3 (Konzervátor dřeva je dlouhodobě nemocný) 

RMaG v Jičíně v roce 2008 pokračovalo s rekonstrukcí skleněné harmoniky. Byly vytvořeny dřevěné 
modely na odlití skleněných cylindrů a ve spolupráci s Umělecko průmyslovou školou sklářskou v Železném 
Brodě byly tyto vyrobeny. Formy z bukového dřeva byly vytvořeny pracovníkem RMaG v Jičíně, konzerváto-
rem dřeva Josefem Miláčkem. Během jičínského posvícení pořádaného muzeem se mohli návštěvníci sezná-
mit s pokračováním projektu obnovy tohoto unikátního hudebního nástroje. V roce 2009 dojde k broušení  - tj. 
ladění cylindrů a kompletaci nástroje.

V letech 2007 a 2008 proběhla revize sbírek etnografie, uměleckého průmyslu, umění a fondu Sobotka. 
Revizí prošel kompletní fond v počtu 5500 sbírkových předmětů.

5. Badatelé:

Regionální muzeum a galerii navštívili v loňském roce 134 badatelé.
Z toho  
 - přírodovědecké oddělení - 10
 - historické oddělení – 12
 - fotografické oddělení – 32
 - oddělení písemností a tiskovin - 5
 - etnografické oddělení – 10
 - archeologické oddělení - 2
 - knihovna – 47
 - sbírka výtvarného umění fondu galerie - 16

Hlavním důvodem badatelských návštěv je regionální literatura a noviny vycházející v regionu od konce 
19. století. Dále je hojně navštěvován rozsáhlý fotoarchiv. Zde jsou vyhledávány fotografie zobrazující kultur-
ní i přírodní památky jičínského regionu a také záběry z nejrůznějších událostí – politických, společenských, 
kulturních apod. 

Badatelé navštěvující muzeum jsou především studenti, kteří v muzejních sbírkách a knihovně získá-
vají důležité informace pro bakalářské i diplomové práce. Dále muzeum navštěvují pracovníci samosprávy 
a pracovníci památkové péče, kteří využívají především fotoarchiv pro správné zvolení oprav a postupů u 
nemovitých kulturních památek regionu, kronikáři, kteří získávají informace o obcích, mlýnech, politických 
událostech, literatuře a pramenech k dějinám konkrétních obcí na Jičínsku a samozřejmě i odborní pracovníci 
z jiných pracovišť (botanický ústav AV a botanické fakulty různých univerzit, představitelé státní správy - Čes-
ký statistický ústav Liberec, archiváři, zpracovatelé grantů apod.). 

6. Publikační činnost

V roce 2008 vydalo muzeum celkem 4 neperiodické publikace. Jednalo se o katalogy k výstavám probíha-
jících v zámecké galerii. Dále vydalo muzeum za finanční podpory Kraje královéhradeckého a Ing. Vladimíra 
Turka knihu Tomáše Horáka Valhany a varhanáři Jičínska. Každoročně se muzeum snaží vydávat odborné 
publikace zaměstnanců, ale i jiných lidí zaměřující se na Jičínsko z různého pohledu. 

POČET TITULŮ NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ:    4
Rakousko – uherské námořnictvo, 1866 – 1918 (katalog k výstavě)
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Uzamčený svět, I., historie kartuziánského kláštera ve Valdicích (katalog k výstavě)
Průvodce pro nejmenší (průvodce vlastivědnou expozicí jičínského muzea pro předškolní děti) 
MUDr. Tomáš Horák – Varhany a varhanáři Jičínska

RMaG v Jičíně vydalo rovněž videodokument  Zpráva o stavu duše, zaznamenávající setkání autorů stej-
nojmenné výstavy a průběh a výsledky předmětného projektu.

POČET TITULŮ VYDÁVANÉHO PERIODICKÉHO TISKU: (7) 
Eva Ulrychová 
- Mladohradištní lokality Jičínska v archeologických nálezech a písemných pramenech 12. století. Zpravo-
daj muzea v Hradci Králové 33, 2007.  Sborník J. Bočka 2007.
- Výšinné opevněné polohy na pískovcích v CHKO Český ráj na Jičínsku. Pískovcový fenomén sv. 2. 
Česká Lípa 2007.
 - Archeologické nálezy z teréních akcí mueza v Jičíně a darů na Jičínsku v roce 2007. Zpravodaj M HK 
2007.
- Šreinová, B. – Šrein, Vl. – Šťastný, M. – Ulrychová, E.: Surovina broušených kamenných  nástrojů 
z neolitu Jičínska. Bulletin mineralogicko – petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 14 – 15, 
2007, s. 177 – 186.
 - Archeologická památková péče na Jičínsku 1990 – 2007. Sborník Archeologie a veřejnost V., 2007.
 - K surovině kamenných broušených nástrojů z neolitu Jičínska. Kolokvium neolit/eneolit 2008 Vranov 
nad Dyjí.
- Novověké vojenské tábory na Jičínsku. Sborník z konference Josefov 24. – 10. 2008.
(Práce byly zpracovány v roce 2007, tiskem vyšly v roce 2008)

POČET ZPRACOVÁVANÝCH VĚDECKOVÝZKUMNÝCH VÝZKUMŮ   (7)
Mgr. Hana Macháčková - grant MKČR: Dokumentace vybraných objektů lidové architektury  v lokalitách 

Jičínska; v rámci dotačního programu Podpora tradiční lidové kultury. Grant zaměřen na dokumentaci lidových 
staveb zachovaných v terénu pro region Jičínska - Kopidlensko, Libáňsko. Následné zpracování fotografií a 
vytvoření databáze lidových staveb, na několika vybraných stavbách proveden stavebně-historický průzkum.

Mgr. Barbora Klipcová – dějiny kartuziánského kláštera ve Valdicích a působení kartuziánů  na Jičínsku
PhDr. Eva Ulrychová - 4
  - listiny a nálezy ze 13. století na Jičínsku
  - novověké fortifikace na Jičínsku
  - komentář rozboru suroviny kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
  - archeologická památková péče na Jičínsku 1990 – 2007 včetně
Mgr. Jaromír Gottlieb  - valdštejnská urbanizace města Jičína v letech 1621 - 1634

Komentář ke kulturní činnosti RMaG v Jičíně v roce 2008
Počet uspořádaných výstav v galerii i ve výstavní chodbě v roce 2008 byl vyšší než v roce předešlém. Byl 

zvolen větší počet výstav na kratší časové období, jak bylo obvyklé v předchozích letech. Návštěvnost v ga-
lerii sice klesla oproti předchozímu roku, ale stále se pohybuje v průměrných číslech. Návštěvnost muzea se 
však zvýšila o 12 % a jedná se o nejvyšší počet návštěvníků ve sledovaném období (od roku 1997). Prvním 
důvodem tohoto nárůstu je atraktivnost výstav probíhajících v letním období a kolem Vánoc. Za druhé došlo 
k nárůstu i počtu návštěvníků z řad žáků a studentů jičínských škol. Muzeum totiž uzavřelo se školami smlou-
vu o předplatném, která umožňuje pedagogům účelněji využít prostory muzea pro výuku.

Stejně jako v roce 2007 proběhla v muzeu řada přednášek z oboru archeologie a přírodovědy. Muzeum 
pokračuje v pořádání hojně navštěvovaných akcí, které jsou zaměřeny na obnovování a připomínání starých 
tradic a zvyků. S velkou odezvou se setkávají akce jako Vynášení Morany, Svatojánská noc, posvícení a vá-
noční dílny, které jsou určené pro žáky základních škol. V řadě akcí vystupuje RMaG v Jičíně jako partner 
– Valdštejnské dny, festival Jičín - město pohádky. V tomto roce se také v Jičíně vytvořilo občanské sdružení 
Paměť a svědomí, kterému RMaG v Jičíně poskytuje odbornou i technickou pomoc při pořádání jednotlivých 
akcí. Již několik let se v muzeu konají pravidelná setkání kronikářů a pamětníků jičínského regionu. Jedná se o 
přátelská setkání, kdy je pro kronikáře připraven program skládající se z nejrůznějších přednášek a zároveň si 
mohou vyměnit zkušenosti a poradit si navzájem s komplikacemi, které souvisejí s psaním obecních kronik. 
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Další specifickou formou zpřístupňování historie veřejnosti je projekt strukturovaný vzdělávací program 
jičínského muzea pro mateřské školy, proto se také zvýšil počet návštěv předškolních dětí, které se do muzea 
poté vracejí i se svými rodiči. 

Sbírkotvorná činnost byla v minulém roce velmi specifická tím, že řada oddělení získala velké množství 
darů a pozůstalostí, které obohatily sbírky muzea. Jedná se o předměty trojrozměrné, ale i fotografie, umělec-
kou sbírku, písemný materiál a rukopisy. Proto v následujících letech bude činnost muzea ještě více zaměřena 
na zpracování přírůstků do I. a především II. stupně evidence. Bohužel stále muzeum nedisponuje dostatečný-
mi financemi na větší nákupy sbírkových předmětů, aby mohlo své sbírky doplňovat a kompletovat. Již dlouho 
také muzeum řeší problém vhodného uložení sbírkových předmětů.

Potěšující je zvyšující se počet zapůjčených a vypůjčených exponátů. To dokladuje fakt, že se v případě 
muzea jedná o využívanou a zpracovávanou sbírku, se kterou se neustále pracuje a která je využívána pro 
vzdělávací činnost partnerských institucí. Stejným způsobem vzrostl i počet badatelů, kterým sbírky muzea 
pomáhají v jejich bádání a rozšiřování vědomostí k danému tématu. 

II. PERSONÁLNÍ OBLAST 

Organizace měla ke konci roku 2008  20 stálých zaměstnanců. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2008 
činil 20,74 ( 17,07 žen, 3,67 muže). 7,3 na zkrácený úvazek a 1úvazku  mateřská dovolená.

1.  Stanovený specifický ukazatel pro rok 2008:
     přepočtený počet zaměstnanců:                                                         17
2.  Skutečný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok:    17,88
     Skutečný fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2008:    21

Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl za rok 2008 překročen z důvodu  pracovnic na 
mateřské dovolené, přijímání výpomoci v období dovolené a předčasné navrácení 1 pracovnice z  mateřské 
dovolené.

3.  Struktura zaměstnanců ke konci roku 2008:

a) dle vzdělání:    vysokoškolské magisterské a vyšší:              8 
                             vysokoškolské bakalářské:                            0
                             úplné středoškolské:                                      6
                             střední odborné učiliště                                 7
                             základní:                                                        0
b) dle věku:         20 – 30 roků                                                   1
                            30 – 40 roků                                                   6
                            40 – 50 roků                                                   3 
                            50 – 60 roků                                                   8
                            60  a více roků                                                2       
     
c) dle druhu vykonávané práce:  odborná a lektorská:                                        9    
                                                    ekonomicko-správní a organizační:                 2
                                                    technické zabezpečení, restaurátorství:           3,5
                                                    úklid,dozor při výstavách, průvodcovství:      5,5
     
d) dle zdravotního stavu:             se změněnou pracovní schopností:                 0

4. Přírůstky a úbytky zaměstnanců: návrat  z mateřské dovolené   1

5. Průměrná platová třída za celý rok:                             8
    Průměrný platový stupeň za celý rok:                                          9
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6. Průměrné mzdy za rok 2008:
          Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance:      17 930,- Kč
          Celkem čerpáno mzdových nákladů:                3 962 137,- Kč
                  z toho na platy:             3 849 108,- Kč

III.   HOSPODAŘENÍ

účet text 2008          Kč 2007                Kč

501 noviny, časopisy,knihy 19508,89 9868,00 

 úklidové prostředky 6389,68 11864,00

 kancelářské potřeby 44032,32 72700,00

 DHIM do 40 000 36152,64 81956,00

 ochranné pomůcky 4344,41 4640,00

 nákup sbírkového předmětu 44650,00 0

 tisk plakátů a pozvánek 44721,35 8781,83

 ostatní režijní materiál 308 877,81

 mezisoučet 498 687,64

504 prodané zboží 281320,15

503 vodné a stočné 85229,64 76143,20

 PHM 48578,00 55919,10

502 spotřeba EE 342504,00

 topení muzeum 451160,00

 plyn depozitář Robousy 40583,02 33297,16

 ost. nakup. náklady kotelny 0 0

 mezisoučet 826961,16

511 opravy a udržování 67349,41 34141,62

 revize 22782,70 17612,00

 mezisoučet 90132,11 51753,62
               

512 cestovné 33960,00
124223,02

513 občerstvení 21679,50 15023,50

518 nájemné muzeum 331137,00

 telefony a poplatky 59212,38 52589,25

 nájem za garáže 13200,00 14100,00

 výlepy plakátů 10011,00 19134,50

 dopravné 34568,50 69578,50

 ostatní nakupované služby 623914,45

 mezisoučet 1110453,71

521 platy 4029500,00

 OON 284640,00

 mezisoučet 4314140,00

524 zákonné pojistné 1476592,00

527 pojistné zaměstnanců 10939,00 11813,50

 příděl do FKSP 62201,00 74017,00

 mezisoučet 73140,00 85830,50

427825,13
228024,84

204230,00

296628,20
556213,60

893424,82

331137,00

291582,50
739711,38

3849108,00
113029,00

3962137,00
1367298,00
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538 ostatní poplatky 730,00 2100,00

542 ostatní pokuty a penále 0 269,00

543 odpis nedobytných pohl.  0
11566,00

544 úroky 0 6721,70

545 kursové rozdíly 4,31 174,06

548 manka  0 0

549 členské příspěvky 5980,00 5980,00

  ostatní náklady 86935,06 49550,50

poplatky KB, ost. náklady 18797,00 15828,00

mezisoučet 71358,50

551 odpisy 248892,24

 Náklady celkem 9266807,10

602 za poskyt. služby 59040,00 15180,00

604 drobný prodej 338333,00

645 kursové rozdíly 9,46
644 úroky 186,03 175,88

649 vstupné muzeum
        

396568,00
399022,00

 vstupné galerie 341222,00

 archeologický dohled 309264,00

 ostatní 52735,43 386880,42

 mezisoučet 1436388,42

648 použití spon. Daru 176625,00

 použití fondu 0 0

 mezisoučet 176625,00

691 příspěvek od zřizovatele 5920000,00

 příspěvek úřadu práce 0 32000,00

 dotace ze st. Rozpočtu 50000,00 74000,00

 dotace EU 0 1412707,79

 mezisoučet 7438707,79

 výnosy celkem 9405729,49

   
 výsledek hospodaření 25904,98 138922,39

  
Organizace získala účelové finanční dary v roce 2008 v celkové výši 419 639 Kč.
Organizace v roce 2008 použila celkem 475 546 Kč veškerých účelových darů i z minulého období dle 

uskutečnění daných projektů.

111712,06
270397,28

8330368,12

243520,00

141633,00
402035,00

992971,43
475546,18

475546,18
6535000,00

6585000,00
8356273,10
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1. Finanční majetek

Oblast finančního majetku
k 31.12. 2008 má organizace :                                                       

          
na běžném účtu  175 561,88
FKSP   59 341,72
v pokladně   3  918,00
valutová pokladna                                                      447,04
pokladna vstup muzea  4 506,00
pokladna vstup galerie  2 326,00
cenin:
stravenek 10069,98

známek  1841,50

4. Dotace ze státního rozpočtu  v roce 2008:   
Pokračováním projektu z roku 2007 „Dokumentace vybraných objektů lidové architektury v lokalitách Ji-

čínska“ získala organizace státní dotaci ve výši 50 tis. Kč. Ke krytí nákladů projektu bylo z této dotace čerpáno 
celkem 41 339 Kč.

5. Investice
V roce 2008 organizace zakoupila starší osobní automobil značky Renault Clio  v celkové pořizovací ceně 

108 000 a spolu s tím pořídila nový přívěsný vozík s příslušenstvím v hodnotě 41 308 Kč

6. Zakázky
Zakázky nebyly v roce 2008 realizovány.

IV.  AUTOPROVOZ

Regionální muzeum a galerie v Jičíně vlastní 3 osobní automobily: Renault Expres (nafta) rok výroby 
1994, Citroen Berlingo (nafta) rok výroby 2006 a nově Renault Clio (benzín BA 95 B) rok výroby 2001. 
Renault Clio byl zakoupen v prosinci roku 2008 a bude používán hlavně archeologem RMaG v Jičíně jako 
náhrada za Renault Expres, který je ve špatném technickém stavu.
Do konce roku 2008 využíval archeolog muzea a částečně oddělení ochrany přírody a krajiny automobil Re-
nault Expres. 
Byl rovněž zakoupen přívěs s plachtou, rok výroby 2008, pro přepravu větších sbírkových a výstavních před-
mětů.

Renault Expres SPZ JCD 74-55 
ujeté km za rok 2008: 13 717 km;
spotřeba nafty: 770,15 l;
náklady na spotřebovanou naftu: 24 192,4 Kč;
normovaná spotřeba dle technického průkazu: 7,1 l/100 km;
skutečná průměrná spotřeba 5,62 l/100 km;
náklady PHM na km: 1,76 Kč;
technická prohlídka platí do 23.06. 2010.

Citroen Berlingo SPZ 2H93968
ujeté km za rok 2008: 13 513 km;
spotřeba nafty: 758,87 l;
náklady na spotřebovaný benzín: 24 193,-Kč;
normovaná spotřeba dle technického průkazu: 5,4 l/100 km;
skutečná průměrná spotřeba 5,62 l/100 km;
náklady PHM na km: 1,79 Kč;
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technická prohlídka platí do 13.3. 2011.

Renault Clio SPZ 4H12455 
Vůz nebyl dán v roce 2008 do provozu RMaG
normovaná spotřeba dle technického průkazu: 6,0 l/100 km;
technická prohlídka platí do 15.12. 2010.

Nákladní valníkový přívěs SPZ 4H09079
provozní hmotnost 200kg;
největší technicky přípustná hmotnost 750 kg na nápravu;
maximální rychlost automobilu s vozíkem 100 km/hod;
technická prohlídka platí do 14.1. 2015.

Opravy:
V roce 2008 jsme investovali do opravy a kontroly technické stavu: 24 736,- Kč
 - automobilu Renault 11 831,20 Kč 
 - automobilu Citroen  12 905,- Kč

V. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
1. Dlouhodobý hmotný majetek 

pozemky                                                      21295,70
budovy 10852215,20
samostatné movité věci 3004268,60

2. Drobný hmotný majetek

V roce 2008 nakoupila organizace drobný hmotný majetek:
Digitální fotoaparát Canon s příslušenstvím (brašna)                   16 610,04
Záblesková jednotka k fotoaparátu                                                 5 829,82
Scener A4                                                                                        4 758,82
součet                                                                                           27 198,68 Kč
3. Nehmotný majetek nebyl v roce 2008 pořízen žádný.

4. Nákup sbírkových předmětů.

Nákup sbírkových předmětů: nákupem od soukromých subjektů RMaG v Jičíně získala:

 - olej od Emila Pittermana Longena – Jičínské náměstí před bouří  30 000,- Kč
 - dřevěný krucifix jičínského řezbáře a pozlacovače Josefa Stoklasy    5 829,8 Kč
 - novopacký lidový kroj          4 758,8 Kč
 - kopie žetonu na výstavu Valdická kartouza      3 850,- Kč  
 
5. Pohledávky po splatnosti  dosáhly výše 59 516,- Kč

VI. TVORBA A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ.

fond k 31.12.2007 zůstatek
fond rezervní 190601,68
fond reprodukce 196585,60
fond odměn               57877,00
FKSP 65149,72

Reservní fond  byl v roce 2008 navýšen o   544 930,- Kč. Tato částka byla vytvořena účelovými dary: 
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Ronal Jičín –  uskutečnění výstavy Kartouza-historie.............................................................50 000,-    
Město Jičín – dětský  průvodce expozicí pro nejmenší............................................................40 000,-
Město Jičín –  příspěvek od. školství na výstavu „Duše“.....................................................… 5 000,-   
pro výstavu „Duše“............................................................................................................…. 14 639,-
Město Jičín – příspěvek na výstavu a katalog výstavy Valdická kartouza….………………300 000,-
p. Turek – vydání knihy  zvony na Jičínsku……………....................................................... .10 000,-

z roku 2006: Obec Valdice  - určen na vydání Kartuziánské kroniky......................................50 000,-

z roku 2007: Sklopísek, Hrdoňovice – uskutečnění výstavy Kartouzy.................................100 000,-

Z tohoto fondu bylo  použito celkem 475 546,- Kč těchto účelových darů. Neprofinancované prostředky 
určené na uskutečnění výstavy Valdická kartouza budou vynaloženy na její ukončení v březnu roku 2009 (do-
prava, likvidace paneláže aj.)

 
Fond reprodukce je tvořen z účetních odpisů hmotného majetku. Z fondu reprodukce zřizovatele byl za-

koupen  automobil v hodnotě 108 000,- Kč a přívěsný vozík  ve výši 41 304,-Kč.  Odvod do fondu reprodukce 
zřizovatele za rok 2008 činil 99 000,- Kč.

Fond odměn nebyl čerpán.

Fond FKSP je tvořen 2% ročního objemu zúčtovaných platů a jejich náhrad. V průběhu roku je čerpán dle 
kolektivní smlouvy na příspěvek na stravování zaměstnanců a kulturní, rekreační a sportovní činnost zaměst-
nanců.  V roce 2008 neprovedla organizace všechny finanční operace mezi běžným účtem a účtem FKSP u 
Komerční banky. Toto bude provedeno v r. 2009 .

VII. KONTROLNÍ ČINNOST

Plán a vyhodnocení kontrolní činnosti

1. Kontrola finanční

Kontrola finanční je součástí vnitřního řízení organizace při přípravě finančních operací před jejich schvá-
lením, při jejich průběžném sledování až do jejich konečného vypořádání a zaúčtování a následného prověření.

Provádí ji ředitel, odpovědný vedoucí oddělení a pověření odpovědní zaměstnanci. 

Kontroly se provádějí v průběhu celého roku podle časového hlediska jako:
- předběžné: ředitel jako příkazce operace,
                         ekonom jako správce rozpočtu odpovědný za  rozpočet organizace
- průběžné:  pověření odpovědní zaměstnanci, u dokladů správce rozpočtu a samostatná účetní odpo- 
                         vědná za účetnictví organizace
- následné:  příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
Kontroly se provádějí z hlediska:
- věcného: ověření věcné správnosti dodávky, její účelnosti a hospodárnosti v souladu s rozpočtem,
-      formálního: ověření náležitosti účetních dokladů, oprávnění příkazce
- číselného: kontrola správnosti účtovaných, proplácených částek a správnosti účtování sazby DPH ze
       strany dodavatele.
2. Kontrola majetku, pohledávek a závazků
provádí se jejich inventarizací, a to jednou ročně k 31.12.. Mimořádné inventarizace dle potřeby organi-

zace.
3. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
kontrolu oprávněnosti zaměstnanců provádět specializované činnosti (řízení vozidla, sváření, elektrotech-

nické práce apod.) průběžně zajišťuje pověřený pracovník BOZP pan Miroslav Novohradský.
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4. Kontrola požární ochrany
kontrola celého objektu jednou za rok provádí požární technik RMaG v Jičíně pan Miroslav Novohrad-

ský.
5. Kontrola termínů revizí technických zařízení
revize hasících přístrojů, zabezpečovacího zařízení elektroinstalace – zajišťují průběžně pracovníci pově-

ření BOZP a PO.
6. Kontrola elektronického zabezpečení – průběžně: zabezpečena smluvně celková revize 1x ročně fir-

mou FIDES.
7. Kontrola vykonávané práce, kvality a rozsahu poskytovaných služeb veřejnosti: provádí průběžně 

vedoucí oddělení a ředitel. 
8. Kontrola dodržování a využívání pracovní doby – provádí průběžně ředitel a ekonom
Vyhodnocení kontrolní činnosti:
Vnitřní kontrolní systém je vytvořen dle potřeb a povinností organizace. Z hlediska účinnosti kontrolního 

systému jsou struktura a způsob provádění kontrolní činnosti přiměřené rozsahu činnosti organizace. 
V oblasti finančních kontrol nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost 

organizace. Zjištěné drobné závady byly průběžně odstraňovány. 
Pro zkvalitnění provozní a finanční činnosti byla ke snížení rizik provedena úprava a doplnění směrnic. 
Z roční kontroly 2007 požární ochrany vyplynula potřeba provést cvičnou evakuaci a to z důvodu složitos-

ti evakuačních cest z některých prostor a záchrany fondů. Tato byla v roce 2008 realizována.
Z roční kontroly bezpečnosti a zdraví při práci vyplynuly méně závažné nedostatky, které jsou průběžně 

odstraňovány.

VIII. INVENTARIZACE

1. Řádná inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2008.
2. Inventarizační komise byla jmenována ve složení: 
předseda: Věra Šejnová
členové:   Kateřina Sedláčková
                Mgr. Petra Zíková
Byly jmenovány 3 dílčí inventarizační komise.
Inventarizace byla zahájena 25.11.2007 a ukončena 15.1.2008                                                                
3. Předmětem inventarizace byl následující majetek, pohledávky a závazky na účtech:

nehmotný majetek                                                    
pozemky                                                                    
stavby (depozitář Robousy)       
samostatné movité věci                                            
drobný hmotný majetek                                            
materiál na skladě                                                       
zboží na skladě                                                           
pohledávky                                                                 
poskytnuté zálohy (energie)                                       
pokladna                                                                     
ceniny                                                                          
běžný účet                                                                   
FKSP                                                                          
závazky                                                                            
zaměstnanci                                                                    
ostatní závazky vůči zaměstnancům                                
povinné pojištění                                                            
daně                                                                                  
výdaje příštího období                                                      
nevyfakturované dodávky                                             

104 702,65 Kč
 21 295,70 Kč 

10 742 215,20 Kč   
3 004 268,60 Kč
2 409 805,99 Kč

141 707,52 Kč
793 248,28 Kč
61 638,00 Kč

266 430,00 Kč
11 197,04 Kč
11 911,48 Kč 

175 561,88 Kč
59 341,72 Kč

132 440,30 Kč     
194 719,00 Kč
105 008,00 Kč
162 423,81 Kč
  35686,00 Kč
10 939,00 Kč

211 701,00 Kč
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4. Způsob provedení inventarizace :
- Fyzická kontrola hmotného majetku, zásob, peněžních prostředků v hotovosti a cenin - Dokladová inven-

tura ostatního majetku, pohledávek a závazků 
- Dokladová inventura budov a pozemků

5. Byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly:
- Přebytek skladových zásob zboží  ve výši 91,13 Kč; 
Po provedení inventarizace byly ve skladu nalezeny oproti účetnímu stavu přebytky (publikace + pohled-

nice) v hodnotě 91, 13 Kč.

6. Přehled řešitelných událostí:
V průběhu roku byly určeny předměty, které pro svoji nefunkčnost nebo stáří jsou pro muzeum dále neu-

potřebitelné.
Likvidační komise, ustanovena dne 22.2.2006, tento drobný hospodářský majetek navrhla  k vyřazení a k 

likvidaci v souladu se směrnicí bezúplatným převodem.
Členové této komise jsou: K.Sedláčková, J.Smutná, P.Zíková. 

IX. PLÁN NA ROK 2009

Na rok 2009 připravuje RMaG v Jičíně tyto výstavy a akce: 

GALERIE: 
1. leden -  2. březen
VALDICKÁ KARTOUZA – uzamčený svět –  historie kláštera,1627 – 1782                      
výstava věnovaná historii působení kartuziánského kláštera ve Valdicích na Jičínsku, historické dokumenty, 
obrazy, plastiky
14. březen – 12. duben
Kateřina KRAUSOVÁ, Blanka BIHELEROVÁ, Jana ASMANOVÁ  
regionální autorky, představí svou tvorbu originální formou devíti interiérových instalací 
16. duben – 24. květen
ŠPICBERKY – Petr VOLF, kameraman Krátkého filmu  - fotografie z archivu Petra Volfa uskutečněné 
z výpravných expedic po norských Špicberkách z let 1985 a 1988
1. červen – 4. říjen
Robert SMOLÍK a Radka MIZEROVÁ – loutky, scény, instalace
-  absolventi Katedry alternativního a loutkového divadla v Praze, spolupracují s profesionálními divadly 
Minor, Naivním divadlem Buchty a loutky; jsou členy skupiny HANDAGOTE 
15. říjen – 15. listopad
Zdenka Marie NOVÁKOVÁ- výběr z díla, obrazy
absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, působí na Katedře architektury SF ČVUT v Praze, patřila 
ke Skupině maloskalských výtvarníků, je členkou Unie výtvar. umělců
28. listopad – 31. leden 2010
V JESLÍCH DÍTĚ SPINKÁ- výstava betlémů různých technik na základě spolupráce s muzei, sběrateli i 
autory betlémů
Změna programu vyhrazena.                                                    

VÝSTAVNÍ CHODBA:
listopad 08 - 22. únor, Historické KOČÁRKY -  ze sbírky paní Miloslavy Šormové
- jejich vývoj technický, materiálový, vzhled i design
28. únor – 29. březen
Břetislav KUŽEL - obrazy a grafika - výstava regionálního autora věnovaná k jeho životnímu jubileu
3. duben -  3. květen
ŠIŠKY- sbírka šišek z celého světa - přírodovědná výstava
7. květen – 21. červen
NOVÉ PŘÍRUSTKY JIČÍNSKÉHO MUZEA  - výstava a pořádání doprovodné akce ke Dni muzeí CAFÉ 
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MUSEUM
1. červenec – 27. září
VÝSTAVA HRACÍCH KARET ze sbírky Matěje Baťhy
1. říjen – 1. listopad 
NEUSKUTEČNĚNÉ PROJEKTY JIČÍNA
výstava návrhů a plánů Ing. arch. Petra Uličného a PhDr. Miloše Šejna z let 2000 – 2007, které nebyly 
realizovány, ale které nutí k zamyšlení nad denně vnímanými skutečnostmi  
5. listopad – 10. leden 2010
Jiří ŠKOPEK - pohlednice a betlémy s vánoční a zimní tématikou.     
Změna programu vyhrazena.

Další akce plánované pro rok 2009
- „Masopustní úterý a popeleční středa“ - ve spolupráci s dalšími partnery pořádá RMaG zvykoslovnou 
slavnost dne 24. února a 25. února 2009. 
- V období únor – květen 2009 budou probíhat přednášky RMaG Jičín o kulturní krajině schlikovského 
panství v obcích dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada. 
 - V rámci výstavy „Nové přírůstky muzea“ se bude konat „Café muzeum“. Na tento víkendový den jsou 
zváni dárci a jejich rodiny, kteří svými dary obohatili sbírky muzea. Je to samozřejmě akce navštěvovaná 
širokou veřejností, podává se čerstvě pražená káva, buchty a koláče. 
 - Dílny proběhnou opět v rámci festivalu Jičín, město pohádky a v době před vánočními svátky. Školní 
mládež bude v dílnách vytvářet předměty související s realizovanou výstavou betlémů. Návrhy jsou v pří-
pravě našich zaměstnanců. 
 - V rámci Svatojánské noci budeme tradičně spolupracovat s Občanským sdružením Lodžie jako jeden 
z pořadatelů. V nádvoří jičínského zámku proběhne první zastavení, které bude představovat tradice a 
zašlé časy.
- Bude dokončeno obnovení skleněné harmoniky, v roce 2009 dojde k broušení  - tj. ladění cylindrů a 
kompletaci nástroje.
- Regionální muzeum a galerie v Jičíně se stalo spoluřešitelem grantového projektu 404/09/2112 Grantové 
agentury České republiky s názvem: Architektura, urbanismus a krajinotvorba frýdlantského panství Al-
brechta z Valdštejna (1621 – 1634). Realizace projektu začíná 1. lednem 2009 a bude trvat do roku 2014. 

X. ZÁVĚR

Plán kulturní činnosti byl ve svém obsahu i plánované míře naplněn; předsevzaté úkoly byly splněny. 
Plán vědeckovýzkumné, sbírkotvorné a dokumentační činnosti byl splněn, na dlouhodobých úkolech práce 
plynule pokračovaly. Muzeum se stává partnerem v odborné činnosti a důležitým zdrojem inspirace na poli 
výchovné činnosti.

Výsledek hospodaření 
Organizace za rok  2008 vykazovala hospodářský výsledek 25904,98 Kč. Již v průběhu roku 2008 orga-

nizace předpokládala nedostatek finančního krytí provozních nákladů z důvodů zvýšením cen energií, služeb 
atd.., a proto se snažila získat finanční prostředky z jiných zdrojů jako jsou účelové dotace  příspěvky města 
Jičína a sponzorské dary. V důsledku toho nevykazovala na konci roku 2008 organizace hospodářskou ztrátu. 
V roce 2009 je však třeba na základě poskytnutí účelových  příspěvků a darů uhradit náklady spojené s dofi-
nancováním těchto akcí (ukončení výstavy Valdická kartouza, rozvoz exponátů, likvidace paneláže).

Stanovený závazný ukazatel rozpočtu organizace pro rok 2008:
 - příspěvek  na provoz  6 535 000,- Kč z rozpočtu zřizovatele byl naplněn
 - stanovený odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu ve výši  162 000,- Kč byl    
    řádně odveden.
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Stanovené specifické ukazatele rozpočtu organizace na rok 2008

- limit mzdových prostředků                              3 995 000,- Kč byl dodržen
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců                    17    
- limit výdajů na pohoštění a dary                          20 000,- Kč
   
- limit mzdových prostředků byl dodržen
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl překročen na 17,88 (z důvodů uvedených s. 10).
- limit výdajů na pohoštění navýšený na 20 000 Kč (z důvodů získání finančních prostředků na raut při 

setkání autorů výstavy „Zpráva o stavu duše“ od partnerů projektu) byl překročen o 1679,50 Kč. Překročení 
limitu došlo v důsledku zajištění pohoštění při vernisáži výstavy „Valdická Kartouza“. RMaG v Jičíně nemělo 
již ke konci roku možnost žádat zřizovatele o další navýšení limitu výdajů na pohoštění. Navýšení o 1679,50 
Kč nebyly ukráceny finanční prostředky  poskytnuté zřizovatelem na provoz instituce, neboť na realizaci před-
mětné výstavy získalo RMaG v Jičíně cca 450 000 Kč, o které byl navýšen rozpočet organizace.

V Jičíně 20. února 2009      Jaromír Gottlieb
                            ředitel RMaG v Jičíně

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01
Tel/fax 493 532 204, muzeumhry@muzeumhry.cz, 

zpracovala: H. Fajstauerová, E.Krejčová

 


