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Regionální muzeum a galerie v Jičíně je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým
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 2009 je zpracována podle osnovy obsažené ve Směrnici č.7
Rady Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem a obchodních
společností založených krajem.

I. Hlavní činnost:
Hlavní činnost muzea se rozděluje na 5 oblastí: výstavní, lektorskou, sbírkotvornou, badatelskou
a vědeckou.
1. Výstavní činnost
Stálá expozice muzea:
V současné době je v RMaG v Jičíně 7 stálých tématických expozic: 1. Vlastivědná expozice
– jičínský region od pravěku po současnost s množstvím interaktivních předmětů, které umožňují
návštěvníkům poznávat i formou zážitku a aktivních společenských vztahů. 2. Terče jičínských
ostrostřelců, 3. Konferenční sál, 4. Katedrála uprostřed krajiny – s propojením panské oratoře
s výhledem do kostela sv. Jakuba Většího, 5. Valdštejn a jezuité, 6. Muzejní herna a dílna 7. Příroda
Jičínska. Expozice muzea v soudobé interaktivní podobě funguje od roku 2002. V roce 2009 prošlo
expozicí muzea 13 812 návštěvníků, z toho 788 ve školních výpravách a 2927 v jiných hromadných
výpravách.
Výstavy se v muzeu konají ve dvou výstavních prostorách.
a) Výstavní chodba má plochu 47 metrů čtverečních. V této prostoře se konají výstavy regionálních autorů menšího rozsahu, výstavy tvořené exponáty pocházejícími ze sbírek muzea a výstavy,
jejímiž autory jsou odborní pracovníci muzea. V roce 2009 navštívilo výstavy ve výstavní chodbě
muzea 13 812 návštěvníků, z toho 2616 shlédlo pouze výstavu, ostatní navštívili výstavu ve výstavní
chodbě v rámci návštěvy expozice. Celkem 824 návštěvníků bylo neplatících, z toho 181 návštěvníků přišlo v rámci Dnů evropského kulturního
dědictví.
V roce 2009 zde proběhly tyto výstavy:
listopad 08 - 22. únor 2009 : Historické
kočárky - ze sbírky paní Miloslavy Šormové
- kočárky našich babiček a prababiček, jejich
vývoj technický, materiálový, vzhled i design

28. únor – 29. březen : Břetislav Kužel - obrazy
a grafika - výstava regionálního autora věnovaná
k životnímu jubileu
3. duben - 3. květen: Šišky - sbírka šišek z celého

světa - přírodovědná výstava, kurátor: Mgr.
Petra Zíková, RMaG v Jičíně
7. květen – 21. červen: Nové přírůstky muzea
- výstava a doprovodné akce ke Dni muzeí
1. červenec – 13. září: Čertovy obrázky, aneb
karetní hry celého světa - ze soukromé sbírky
M. Baťhy
19. září – 18. říjen: Emanuel Bosák - výstava
kreseb k 85. výročí narození regionálního autora

23. říjen – 15. listopad: Neuskutečněné
projekty - výstava návrhů a plánů Ing.
arch. Petra Uličného a prof. PhDr. Miloše
Šejna z let 2000 – 2007, které nebyly
realizovány, ale které nutí k zamyšlení
nad novými denně vnímanými
skutečnostmi
28. listopad – 10. leden 2010: Jiří Škopek
- výstava obrázků a grafik s vánoční a
zimní tématikou - pohlednice a betlémy
16. listopad.- 29. listopad 2009: Výstava
písemných i fotografických materiálů
k roku 1968. Po srpnových událostech
v roce 1968 je zakopali představitelé
obnovené organizace K 231 Nová Paka.
Až v roce 2008 byly dokumenty nalezeny. Materiály zapůjčila předsedkyně Klubu politických
vězňů Nová Paka paní Blanka Čílová. Výstava byla umístěna ve vstupní hale muzea.
b) Galerie má rozlohu 270 metrů čtverečních. Konají se zde rozsáhlejší výstavy regionálních
umělců i umělců celorepublikového významu. Oblíbené jsou i výstavy zaměřené tematicky, tvořené
vlastními sbírkami i předměty zapůjčenými od jiných muzeí, galerií či soukromých sběratelů. Za
loňský rok navštívilo galerii 6 824 návštěvníků, z toho 1 516 za rodinné vstupné.
V roce 2009 se v galerii RMaG v Jičíně konaly tyto výstavy:
listopad 2008 - 2. březen 2009: Valdická kartouza – Uzamčený svět - historie kláštera,1627- 1782
- výstava věnovaná historii působení kartuziánského
kláštera ve Valdicích na Jičínsku, historické dokumenty,
obrazy, plastiky; kurátoři: Jaromír Gottlieb, Mgr.
Barbora Klipcová, RMaG v Jičíně
12.březen – 12.duben: Kateřina Krausová, Blanka
Bihelerová, Jana Asmanová - regionální autorky,

učitelky výtvarné výchovy z Nové Paky se
představily originální formou devíti pokojíčků
s výtvarnými prezentacemi
16. duben – 24. květen: Špicberky – Petr Volf 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, spolupracující s profesionálními divadly Minor, Naivním divadlem Buchty a loutky, jsou
členy skupiny HANDA GOTE research and development a KREPSKO
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, spolupracuje s Nadací Livie a Václava
Klausových, získala medaili France Kafky a cenu Masarykovy akademie umění
28. listopad – 31. leden 2010: V jeslích dítě spinká - výstava betlémů - betlémy různých technik,
spolupráce s muzei, sběrateli a autory betlémů, kurátor: Mgr. Hana Macháčková, RMaG v Jičíně
c) Dále se muzeum podílelo na těchto
výstavách
16.11.- 29.11.2009: Výstava kopií
písemností k událostem v listopadu 1989
v Jičíně, které jsou uloženy v RMaG
v Jičíně a SOkA Jičín. Prezentace v rámci
projektu „Zpátky ni krok“.
- umístěno ve vstupní hale biografu
Český ráj
16.11.- 29.11.2009: výstava putovní:
Prezentace projektu „Zpátky ni krok!“:
Projekt proběhl ve spolupráci se studenty
jičínských škol: ZŠ 17. listopadu, ZŠ
Husova, ZŠ Poděbradova, ZŠ Železnická,
Lepařovo gymnázium a SPŠ VOŠ Jičín
(věková kategorie zúčastněných 14.15.let). Dalšími partnery v projektu
bylo Město Jičín, Kulturní zařízení
města Jičína, SOkA Jičín a OS Paměť a
svědomí. Jednalo se o dokumentaci 70.
– 80. let 20. století očima studentů a
jejich rodičů. Studenti společně s rodiči
vyplnili dotazníky s konkrétními tématy
(např.: móda, stravování, vnímaní
období normalizace tehdejší mládeží
atd...). Výsledkem celého projektu bylo
dramatické vystoupení na Valdštejnově
náměstí (viz.níže) a výstava umístěná na
nádvoří zámku.
2. Lektorská činnost
Lektorská
činnost
pracovníků muzea se dělí na
přednášky z daných oborů
pro školy, pro veřejnost
nebo přednášky tématicky
vázané
na
probíhající
výstavu a dále na ostatní
kulturně výchovné akce.
V loňském roce proběhlo
celkem
309
kulturně
výchovných akcí, z toho
2 z oboru archeologie, 2
přednášky a 1 exkurze
z oboru přírodovědy, 13
přednášek z oboru historie a

1 přednáška z oboru etnografie. Celkem přednášky vyslechlo 855 návštěvníků, exkurzí se zúčastnilo
celkem 1 300 dětí a dospělých.
Jako samostatný typ přednášek můžeme uvést návštěvy objednávající si speciální výklad
v expozici. Tu vyslechlo v roce 2009 celkem 2927 návštěvníků.
Kromě přednášek a exkurzí pořádalo naše muzeum v minulém roce i 290 dalších kulturních
akcí. Pro naše muzeum již typické jsou např.: Svatojánská noc, Posvícení, Vánoční dílny pro děti,
Setkání kronikářů. Muzeum v tomto roce vytěžilo z dlouhodobé spolupráce s jičínskými školami a
díky tomu vznikl projekt „Zpátky ni krok“, komentující situaci před rokem 1989. Poprvé v tomto
roce byl zorganizován v Jičíně Masopust, který vycházel ze znalostí etnografických reálií a tradic.
Návštěvnicky atraktivní byl nejen samotný Masopust, ale i následný den se konající Mše v rámci
Popeleční středy. Za velice návštěvnicky atraktivní považujeme naším muzeem zorganizované
prohlídky Valdštejnova paláce s odborným výkladem, které probíhají v turistické sezóně a celkem je
navštívilo 995 dospělých a dětí.
Přednášky a terénní exkurze:
Kulturně výchovné akce pro veřejnost: 309 účastníků
a) Pro děti a mládež: 91
22.4. – přednáška Mimikry v hmyzím světě ZŠ Husova ulice (32)
6.5. – přednáška Mimikry v hmyzím světě ZŠ Husova ulice (17)
23.2. – 50. léta 20. století se zaměřením na dějiny PTP, ZŠ Husova ulice, Jičín (9.A – 20 studentů,
9.B – 26 studentů)
leden – červen:
- Dokončení II. ročníku celoročního projektu strukturovaných návštěv muzea pro mateřské
školy „Procházky do minulosti. Lekce s názvy: „Baroko a lidová řemesla“, „Was ist das
„Národní obrození“?“, „Vojna za císařpána (1866)“, „Proč je Jičín hlavním městem pohádky“,
„Moje malé dějiny“. (2 třídy předškolních dětí MŠ Máj, 200 dětí)
- Zahájení III. ročníku „Procházky do minulosti“ se dvěma různými mateřskými školami.
Zájem projevila i mimojičínská mateřská škola, pro kterou je návštěva muzea komplikovanější.
Lekce s názvy: „Za časů lovců mamutů“, „Výbuch na jičínském zámku“ (1 třída předškolních
dětí MŠ Máj, 1 třída předškolních dětí MŠ Milíčeves, 116 dětí)
červen – Komentovaná prohlídka expozice pro děti účastnící se celorepublikové výtvarné
soutěže „Světýlko“, pořádané Skauty (76 dětí)
prosinec: Komentované prohlídky výstavy betlémů „V jeslích dítě spinká“ - pro 63 tříd ZŠ (1
254 dětí)
1.- 3.12., 8. - 10.12. Vánoční interaktivní dílna pro děti základních škol – 18 tříd (330dětí)
Děti si mohly vyzkoušet několik technik výroby betlémů.
b) Pro seniory: 1
12.12. Setkání kronikářů (46 osob)
c) Pro zdravotně postižené: 3
18.2. komentovaná prohlídka výstavy „Kočárky“ pro Tyflocentrum Jičín (Centrum pro zrakově
postižené) (15)
15.8. Tyflocentrum Praha a Benešov (Centrum pro zrakově postižené), speciální komentovaná
prohlídka expozice s možností dotýkat se předmětů (27)
4.11. přednáška pro Tyflocentrum Jičín (Centrum pro zrakově postižené) na téma Albrecht
z Valdštejna a Jičín, 15 osob
d) Koncerty
Koncerty: 1
11.1. koncert Harmonia pastoralis – skup. Literácy (70)
e) Dramatická vystoupení:
vystoupení 1
10.11. „Zpátky ni krok“: Prezentace výchovně vzdělávacího projektu k 20. výročí Sametové
revoluce, který byl výpovědí o životě v 70. letech 20. století. Šest jičínských škol připravilo
tématická vystoupení, zpodobňující život v období normalizace: hodina branné výchovy,
socialistická diskotéka, spartakiáda – skladba starších žákyň, slib pionýrů, sborový zpěv a módní

přehlídka. Hodinový pořad moderoval Václav Žmolík (podium na Valdštejnově náměstí, 200
návštěvníků)
f) Ostatní:
Přednášky a terénní exkurze:
Obor archeologie: (PhDr. Eva Ulrychová)
29.1. Zdravotní stav Albrechta z Valdštejna (38)
5.2. Valdštejnské období (42)
Obor přírodověda: (Mgr. Petra Zíková) viz. přednášky pro děti a mládež
10.5. Vítání ptačího zpěvu (12)
Obor historie : (Mgr. Barbora Klipcova, Mgr. Hana Fajstauerová, Mgr. Jaromír Gottlieb)
15.1. Stopy valdštejnových kartuziánů (72)
29.1 až 17.2. Exkurze s odborným výkladem do kostela Kartouzy ve Valdicích
(dnes nápravné zařízení) (4 x 30)
15.3. Vzpomínka na 15.3.1939 (70)
2.4. Mariánská zahrada – zapomenuté a znovuobjevené kulturní dědictví (27)
26. 4. Cesty po Schlikovských památkách – terénní exkurze pro Pekařovu
společnost (35)
15. 3. Loreta a J.B. Mathey (pro pracovníky Infocenter) (14)
4.11. pro Tyflocentrum Jičín (Centrum pro zrakově postižené) na téma Albrecht
z Valdštejna a Jičín, 15 osob plus viz. pro děti a mládež a pro zdravotně postižené
Obor etnografie: (Mgr. Hana Macháčková)
17.4. Lidová architektura Jičínska (30)
Edukátor:
spolupráce s mateřskými školami- viz. akce pro děti a mládež
komentované přednášky k výstavám
akce k výročí 17. listopadu 1989 „ Zpátky ni krok“
g) Další (účast odborníků z více oborů):
18.2. komentovaná prohlídka výstavy „Kočárky“ pro Tyflocentrum Jičín (Centrum pro zrakově
postižené) (15)
24.2. Masopust (200)
25.2. Popelec (50)
27.3. Vynášení Morany (20)
16.5. Svatojánská pouť Malechovice (40)
30.5. Café muzeum (300)
20.6. Svatojánská noc (35 osob)
červenec – srpen Komentované prohlídky zámku (nesouvisí s běžnou prohlídkou expozice) celkem 186 (995)
Noční prohlídky expozice 4 (160)
4. Sbírkotvorná činnost:
Hlavní náplní muzea je činnost sbírkotvorná. Jejím cílem je získávání dalších předmětů do sbírky
našeho muzea, restaurování, inventarizace a revize předmětů již zapsaných ve sbírkách muzea a
zapůjčování předmětů z našich sbírek jiným organizacím k badatelským i výstavním činnostem.
Počet evidenčních čísel zapsaných za rok 2009 činil 2 496, což odpovídá 7 239 kusům, z toho 1
839 přírůstková kniha centrální a 657 sbírka knihovny. Z toho množství (kusů) 899 ks tvořily dary,
205 ks stará sbírka, 4 056 ks pozůstalost a 2 031 ks vlastní sběr (archeologie) a 48 ks nákup. Za rok
2009 bylo digitalizováno, tedy zpracováno do II. stupně systému BACH celkem 11 031 předmětů.
U 10 218 ks předmětů byla provedena inventarizace. Jednalo se o 296 ks sbírkových předmětů tvořících
sbírku map a dále 9 922 ks předmětů ze sbírky pozitivů a negativů. Zde byla provedena inventarizace
staré sbírky s vynecháním předmětů velkých rozměrů, alb a tzv. alarm fondu, tedy sbírkových předmětů,
které představují soubory profesionálních a amatér-kých fotografií se vztahem k Jičínu.
Celkový počet zrestaurovaných předmětů byl 45, z toho 1 ks konzervátorská dílna dřevo, 40
ks konzervátorská dílna kov, 4 ks textil. Konzervátor dřeva, který se zároveň podílí na technickém

zpracování výstav, byl v minulém roce často nemocen a v listopadu odešel do předčasného důchodu.
Od 1.2. 2010 nastoupil nový konzervátor dřeva.
Díky grantu MKČR Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, sekce D
– Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy, bod d) Náročné restaurování, konzervování
a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES ve výši 140.000,- Kč bylo možné
přikročit k restaurování dvou předmětů ze sbírek RMaG v Jičíně, a to obrazu neznámého autora
s námětem Bičování Krista (1. pol. 17. stol.) a sochy sv. Jana Nepomuckého z dílny I. F. Platzera
(2. pol. 18. stol.). Téměř havarijní stav obou předmětů restaurátorský zákrok přímo vyžadoval. Cena
zákroků byla po důkladném prozkoumání odbornými restaurátory stanovena ve výši 140.000,- Kč
pro každý předmět, tedy 280.000,- Kč dohromady. Polovina ceny byla tedy hrazena ze získaného
grantu, druhou polovinu financoval zřizovatel Královéhradecký kraj.
193 předmětů jsme v minulém roce zapůjčili jiným organizacím a to k účelům výstavním. 86 ks
předmětů si vypůjčila naše organizace, opět k výstavním účelům. Zde se ve většině případů jednalo o
soubory předmětů vedené pod jedním přírůstkovým číslem. Předměty byly zapůjčeny především pro
realizaci výstav a to jak v galerii, tak ve výstavní chodbě muzea.
5. Badatelé a vědecká činnost
Regionální muzeum a galerii navštívilo v loňském roce 158 badatelů, z toho knihovnu 50,
fotoarchiv 40, přírodovědnou sbírku 9, sbírku map 2, sbírku etnografie 12, sbírku umění 10 a sbírku
Dh 6, v oddělení historie 29.
Hlavním tématem, které badatelé zajímá, je regionální literatura a noviny vycházející v regionu.
Dále je hojně navštěvována rozsáhlá sbírka pozitivů a negativů. Zde jsou vyhledávány fotografie
zobrazující kulturní i přírodní památky jičínského regionu.
Badatelé navštěvující muzeum jsou z větší části studenti pátrající po informacích pro baka-lářské
i diplomové práce, dále muzeum navštěvují pracovníci městské správy (památkáři), kronikáři
(informace o obcích) a odborníci z jiných pracovišť (např. Herbář – botanický ústav AV a botanické
fakulty různých univerzit).
Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů za sledovaný rok byl 16.
a) 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 a Vysokoveselska. Následné zpracování fotografií a
vytvoření databáze lidových staveb, na několika vybraných stavbách proveden stavebně -historický
průzkum.
b) Mgr. Hana Fajstauerová:
Fajstauerová
1. Odsun Němců na Novopacku, rozpracováno. Započaté studium pramenů ze 40. let 20. století.
Materiály dokládají situaci Novopacka v období vyrovnávání se s druhou světovou válkou a vším, co
přinesla pro obyvatele Novopacka. Vystupuje zde německé obyvatelstvo, které bylo rozřazováno do
několika skupin podle jejich zaměstnání, sňatku apod. Základními momenty studia jsou konfiskace
majetku, zajatecké tábory, seznamy německých živnostníků, situace smíšených manželství, němečtí
specialisté atd.
2. Konec druhé světové války a město Jičín, rozpracováno. Na základě archivního materiálu se
objevuje obraz města v trochu jiných liniích než je dosud veřejnosti prezentován. 40. léta 20. století
jsou zachycena v SOkA Jičín a v Archivu bezpečnostních složek. Gestapo a jeho činnost v Jičíně,
výpovědi lidí obžalovaných z kolaborace i odsun Němců do sovětského pásma v Německu jsou hlavními tématy studia.
3. Tvorba jičínských fotoateliérů do roku 1945, dokončený projekt s Janou Kořínkovou, RMaG
v Jičíně. Na základě bohaté sbírky pozitivů a negativů byla zpracována činnost fotoateliérů od nejstarších tvůrců do roku 1945. Velmi malé množství pramenů doplnila vysoká vypovídací hodnota
pozitivů a pozůstalost fotografa Antonína Brožka, která se nachází ve sbírkách RMaG v Jičíně.
4. Studium regionálních dějin do Muzejních novin a jako součást základních podkladů pro Svazek
obcí Mariánská zahrada. Postupně jsou zpracovávány dějiny obcí bývalého okresu Jičín. K dějinám
jsou připravovány, transkribovány a překládány prameny od nejstarších písemných zmínek z edic,
originálů písemností a dobové literatury. Vedle historie jsou zpracovávány i informace z matrik, které
podrobně zachycují život v obcích od 19. století.

5. Dlouhodobá dokumentace novodobých dějin, resp. období po roce 1945. Na základě archivního materiálu se ukazují témata, která jsou typická pro celou republiku. Prameny odhalují likvidaci
mnoha společenských vrstev, jakou byli kněží, sedláci, živnostníci, učitelé atd., zásahy ovlivnily a
změnily kulturní i spolkové oblasti apod. Tato dokumentace předkládá podrobné rozpracování jednotlivých oblastí života druhé poloviny 20. století. Na základě studia fondů (ONV Jičín, KNV Hradec
Králové, KSČ – okresní výbor Jičín, Archiv ministerstva vnitra – StB Jičín, fondy poškozených Václav Cerman, František. Křelina, Josef Knap, Václav Prokůpek apod…) budou pokračovat studie
v odborných sbornících věnované konkrétním tématům.
c) PhDr. Eva Ulrychová:
Ulrychová
1. Archeologický výzkum na Jičínsku před rokem 1990. Z archivních fondů a publikací sepsány
aktivity archeologů, učitelů a dalších osobností při záchraně a dokumentaci movitých a nemovitých
archeologických památek od roku 1834 do roku 1990 na ploše okresu Jičín.
2. Pohřební místo pod Mariánskou sochou v Čejkovicích u Jičína, publikováno ve sborníku Archeologie ve středních Čechách 2010. Publikace záchranného výzkumu z roku 1992 při opravě uvedené památky. Antropologický posudek nálezu přibližně deseti jedinců zhotovil RNDr. V. Kuželka
z Národního muzea v Praze. Z hlediska katolické církve vysvěcené místo bylo používáno k pohřbívání od roku 1713 do závěru 2. světové války.
3. Osídlení Jičínska v mladší době hradištní a ve 13. století. Ze všech dostupných archeologických
sbírek, archivních pramenů a dokumentace archeologických nemovitých památek byl sestaven přehled osídlení regionu v 11.- 13. století. Jičínsko se v klimatickém optimu mladší doby hradištní stalo
prostorem plošné kolonizace, stavby prvních církevních staveb, panských sídel a držby soukromého
nemovitého majetku šlechtou 12. století.
4. Záchranný archeologický výzkum v zámeckém parku v Jičíně v roce 2009. Při tomto výzkumu
byly z rýhy kanalizace na horní terase zámeckého parku zjištěny narušené hroby pohřebiště u kostela
sv. Jana Křtitele na Koštofranku ze 14.- 16. století. Pouze dva jedinci byli nalezeni in situ. Ve východním úseku kanalizace - v rýze kanalizace budované v roce 1938 byla znovu zachycena kamenná zeď
tohoto kostela. Antropologický posudek nálezů zhotovil MUDr. Miloslav Ulrych.
5. Archeologické nálezy ze záchranných výzkumů provedených v letech 1997 - 2009 na Vadštejnově náměstí v Jičíně. Při pokládce optických, telefonních a NN kabelů a při plošném předláždění
náměstí v roce 2009 (jen do hloubky 40 cm pod dlažbou) byly objeveny dřevěné vodovody z 16. a
17. století zásobující vodou celé náměstí a jezuitskou kolej. V jižní části náměstí byl odkryt povrch
z poloviny 14. století, v severovýchodním rohu náměstí byl opakovaně zachycen dům shořelý v roce
1589. Z běžných movitých nálezů je výjimečným depot podkov a kovový knoflík z vojenské uniformy z doby třicetileté války.
6. Keramický soubor ze 13. století z hradu Brada (okr. Jičín). Ze dvou sběrů na místě narušení
hradu stavbou cesty byl získán soubor keramiky ze 13. století, který koresponduje s první písemnou
zmínkou o hradu z roku 1265. V souboru jsou i nálezy z 12. (!) a ze 14.- 15. století. Keramika ze 13.
století je nejcennější částí již obsáhlého souboru movitých archeologických nálezů z hradu.
d) Mgr. Petra Zíková:
Zíková
1. Sledování povětrnostních podmínek na tah obojživelníků, dlouhodobý projekt ve spolupráci se
ZO ČSOP Křižánky – Jičín.
2. Nahosemenné rostliny a šišky – zpracování zapůjčeného souboru cizokrajných šišek pro
výstavu ve výstavní chodbě muzea .
e) Mgr. Jiřina Holá:
Holá
1. Hostince a hotely v Jičíně, rozpracováno – sběr a shromažďování zpráv, článků, zmínek, inzerátů apod. uveřejněných především v místním periodickém tisku ze sbírky knihovny RMaG v Jičíně.
Pro ucelenější obraz je třeba materiál doplnit studiem dokumentů a archiválií z fondů SOkA v Jičíně.
2. Popularizace jičínské historie před 100 lety, - připomenutí nejdůležitějších událostí v Jičíně pro
seriál článků v Muzejních novinách nazvaný Jičín v roce …
f) Jana Kořínková: Zvony. Připravovaná publikace mapující zvony a zvonice na Jičínsku.

g) Mgr. Bára Klipcová a ing. arch. Uličný:
Uličný „Architektura, urbanismus a krajinotvorba frýdlantského panství Albrechta z Valdštejna“.
6. Publikační činnost
V roce 2009 vydalo muzeum celkem 1ks neperiodické a 1 ks periodické publikace:
- Valdická Kartouza – Fenomén Věznice. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Jičíně ve dnech 23. a 24.10 2007
- Muzejní noviny – obec Malechovice. Muzejní noviny byly vydávány 2x za rok, od tohoto
roku přecházíme z finančních důvodů na vydávání 1 čísla v průběhu roku.
Komentář k činnosti RMaG v Jičíně v roce 2009
Rok 2009 byl z hlediska hlavní činnosti RMaG v Jičíně rokem úspěšným. I přes nastupující
ekonomickou krizi návštěvnost expozice muzea mírně vzrostla. Za velice úspěšné z hlediska zájmu
návštěvníků považujeme večerní prohlídky muzea a komentované prohlídky zámku, které probíhaly
o letní sezóně již druhým rokem. Dnes již můžeme konstatovat, že zájemci o večerní prohlídky
expozice patří spíše k obyvatelům Jičína, zatímco zájemci o prohlídku zámku jsou z řad turistů.
K poklesu návštěvnosti došlo v loňském roce v jičínské galerii. Opět jsme si potvrdili, že v době
prázdnin a dovolených musí být v galerii výstava rodinného hravého typu, která láká především rodiče
s dětmi. Letošní výstava moderního umění, byť jičínského rodáka, byla veli-ce málo navštěvovaná.
K výraznému pozitivu loňského roku patří i velké množství nově získaných sbírkových předmětů. Bylo tomu tak díky darům a pozůstalostem, které se do muzea dostávají díky výborné práci
muzejníků s veřejností. Odkázání či darování předmětů do muzejní sbírky je odrazem důvěry občanů
v dobrou práci muzejníků. V roce 2009 se jednalo především o rozsáhlý dar RNDr. Karla Samšiňáka
(knihovna, fotografie, sbírka Ex libris, písemnosti) a o pozůstalost PhDr. Jaroslava Wagnera, autora
řady publikací o Jičínu a kunsthistorických publikací. Větší množství nově zapsaných předmětů je i
ze sbírky archeologie. Zde byl velkým přínosem pro muzeum odborný dohled muzejní archeoložky
nad velkými stavbami, které v našem regionu loni probíhaly (akce čistá Cidlina, revitalizace parku,
stavba Lídlu v Hořicích). K porovnání: v roce 2008 bylo v RMaG zapsáno 1889 přírůstků (4217
kusů), v roce 2009 - 2496, což odpovídá 7239 kusům.
Za velmi dobré považujeme i skutečnost, že stoupl počet předmětů zapisovaných každoročně do
programu BACH, čímž se výrazně zlepšuje evidence předmětů a tím se zrychluje např. práce s badateli. Pro srovnání: v roce 2008 bylo zapsáno do programu BACH 3819 inventárních čísel, v roce 2009
to bylo 11031 inventárních čísel, z toho sbírka etnografie 342 inv.č., sbírka umění 221 inv.č., sbírka
knihovny 864 inv.č. (zde program KP-win SQL), sbírka techniky 139 inv.č., sbírka archeologie 3596
inv.č., sbírka fotografií 2262 inv.č., sbírka písemností a tiskovin 377 inv.č., sbírka map 307 inv.č.,
sbírka bankovek, mincí a medailí 163 inv.č. a přírůstková kniha – staré přírůstky 2760 inv.č.
Regionální muzeum a galerie v Jičíně se stává kulturním centrem města Jičína. Tato skutečnost
vyplývá nejen ze stále mírně vzrůstající návštěvnosti expozice muzea, ale též ze vrůstající návštěvnosti dalších akcí muzea zaměřených na laickou veřejnost a děti. Pozadu nezůstává ani naše činnost
odborná. Za vše jmenujme nově zahájený projekt věnující se Albrechtu z Valdštejna jako urbanistovi a
krajinotvůrci, či ve spolupráci s muzeem dokončenými diplomovými a bakalářskými pracemi (např.:
Lenka Jeršovová: Význam zeleně pro člověka s příkladem intravilánu města Jičín, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; Hana Pexová: Proměna české vesnice (1945
– 1960), kolektivizace zemědělství v okrese Jičín, Provozně-ekonomická fakulta České zemědělské
univerzity v Praze; Miroslava Hrdá: Zřízení a fungování jičínského siročince, Pedagogická fakulta
Univerzity Hradec Králové).

II. Personální oblast

Organizace má ke konci roku 2009 celkem v evidenčním počtu 21 stálých fyzických zaměstnanců.
Průměrný počet roku 2009 přepočtený evidenční je 17,27 z toho je 13,52 žen, 9,38 na zkrácený
úvazek
1. Stanovený specifický ukazatel pro rok 2009:
průměrný přepočtený počet zaměstnanců:
18,
2. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok:
17,52
Skutečný fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2009:
21
3. Struktura zaměstnanců ke konci roku 2009:
a) dle vzdělání: vysokoškolské magisterské a vyšší:
9
vysokoškolské bakalářské:
0
úplné středoškolské:
7
střední odborné učiliště
5
základní:
0
b) dle věku:

20 – 30 roků
30 – 40 roků
40 – 50 roků
50 – 60 roků
60 a více roků

1
7
4
6
3

c) dle druhu vykonávané práce: odborná a lektorská:
ekonomicko-správní a organizační
technické zabezpečení, restaurátorství
úklid,dozor při výstavách, průvodcovství
d) dle zdravotního stavu se změněnou pracovní schopností:
0

9
2
4,5
5,5

4. Přírůstky a úbytky zaměstnanců:
V roce 2009 došlo k úbytku 2 zaměstnanců: k 31.10. na odešel ředitel organizace Mgr.
Jaromír Gottlieb (na vlastní žádost), k 30.11.2009 konzervátor dřeva Josef Miláček
(předčasný důchod). Nový konzervátor dřeva nastoupil k 1.2.2010, v dubnu 2010 nastoupí
nový ředitel organizace.
5. Průměrná platová třída za celý rok: 9
Průměrný platový stupeň za celý rok: 8
6. Průměrné mzdy za rok 2009:
Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance:
Celkem čerpáno mzdových nákladů :
z toho na platy

19914,-Kč
4554987,- Kč
4186744,-Kč

III. HOSPODAŘENÍ
2008
Kč

účet
501 noviny, časopisy,knihy

19508,89

úklidové prostředky

6389,68

kancelářské potřeby

44032,32

DHIM do 40 000

36152,64

ochranné pomůcky

4344,41

nákup sbírkového předmětu

44650,00

tisk plakátů a pozvánek

44721,35

ostatní režijní materiál

228025,84

2009
Kč
40900,88
4731,00
44125,27
102153,78
6521,00
0,00
31565,15
323043,43

553940,51
mezisoučet

427825,13

504 prodané zboží

204230,00

503 vodné a stočné, srážková voda
PHM
502 spotřeba EE
topení muzeum
plyn depozitář Robousy
mezisoučet
511 opravy a udržování
revize
restaurování
mezisoučet

85229,64
48578,00
296628,20
556213,60
40583,02
893424,82
67349,41
22782,7
0
90132,11

512 cestovné

33960,00

513 občerstvení

21679,50

518 nájemné muzeum

331137,00

telefony a poplatky

59212,38

nájem za garáže

13200,00

výlepy plakátů

10011,00

dopravné

34568,50

ostatní nakupované služby

291582,50

mezisoučet

739711,38

521 platy

3849108,00

OON

113029,00

mezisoučet
524 zákonné pojistné
527 pojistné zaměstnanců

3962137,00
1367298,00
10939,00

příděl do FKSP

62201,00

mezisoučet

73140,00

528 náhrady nemocenské
538 ostatní poplatky

0
730,00

542 ostatní pokuty a penále

0

543 odpis nedobytných pohledávky

0

544 úroky

0

545 kursové rozdíly
548 manka
549 členské příspěvky

4,31
0
5980,00

ostatní náklady

86935,06

poplatky KB, ost. náklady

18797,00

mezisoučet
551 odpisy

111712,06
270397,28

Náklady celkem

8330368,12

602 za poskyt. služby

59040,00

604 drobný prodej
644 úroky
645 kursové rozdíly
649 vstupné muzeum

243520,00
186,03
9,46
396568,00

201105,90
74973,42
39736,00
368172,37
635099,10
54176,63
1057448,10
58490,95
19962,00
336142,00
414594,95
143568,66
3733,00
331137,00
58434,86
13200,00
31026,40
20284,30
1276803,40
1729985,96
4159999,00
368297,00
4528297,00
1382570,00
12034,00
90465,00
102499,00
18186,00
5500,00
4216,00
0
0
1,66
0
5980,00
28780,97
12611,50
47372,47
261373,83

10569078,46
17885,00
237961,00
175,88
58,80
389419,00

vstupné galerie

141633,00

archeologický dohled

402035,00

ostatní
mezisoučet
648 použití spon. Daru
691 příspěvek od zřizovatele

52735,43
992971,43
475546,18
6535000,00

příspěvek úřadu práce

0

dotace ze st. Rozpočtu

50000,00

dotace EU,GAČR
mezisoučet

výnosy celkem
výsledek hospodaření

0
6585000,00

128093,00
1231061,96
138980,43
1887554,39
40000,00
7334596,00
0
180596,00
1143000,00
8658192,00

8356273,10

10849689,08

25904,98

280610,62

Rozdíl mezi náklady a výnosy činil v roce 2009 280610,62 Kč.

1. Finanční majetek
Oblast finančního majetku
K 31.12. 2009 má organizace :
na BÚ
FKSP
pokladně
val.pokladna
pokladna vstup muzea
pokladna vstup galerie
cenin:
stravenek
známek

741539,37
94374,12
16052,00
5433,26
4074,00
400,00
11255,00
553,00

4. Dotace ze státního rozpočtu v roce 2009:
a) Pro projekt „Dokumentace vybraných objektů lidové architektury v lokalitách Jičínska“
v rámci dotačního programu „Podpora tradiční lidové kultury“ získala organizace 40 000,- Kč
od ministerstva kultury. Bohužel v bodě - náklady na cestovné - se nepodařilo vyčerpat všechny
plánované prostředky a proto bude v roce 2010 poukázána ministerstvu prostřednictvím zřizovatele
vratka ve výši 5000,- Kč.
b) Dalším projektem podpořeným dotací Ministerstva kultur ČR ve výši 140 000,- Kč bylo
restaurování dvou sbírkových předmětů a to obrazu neznámého autora s námětem Bičování Krista (1.
pol. 17. stol.) a sochy sv. Jana Nepomuckého z dílny I. F. Platzera (2. pol. 18. stol.). Celkové náklady
na jejich opravu dosáhly 271 192,- Kč, jejíž dofi-nancování proběhlo z prostředků fondu reprodukce
majetku zřizovatele. Nevyčerpané prostředky ve výši 4 796 Kč jsou organizací vráceny do tohoto
fondu v roce 2010.
c) Organizace započala v roce 2009 práce na dlouholetém (2009 – 2014) výzkumném projektu
ze schválené dotace Grantové agentury České republiky „Architektura, urba-nismus a krajinotvorba
frýdlanského panství Albrechta z Valdštějna (1621-1634). V roce 2009 bylo profinancováno celkem
Kč 1 143 813,20.

d) Projekt „Zpátky ni krok“ podpořilo Město Jičín částkou 5000,- Kč. RMaG finance použilo pro
úhradu nákladů spojených s moderováním dramatického vystoupení žáků základních a středních škol
panem Žmolíkem
5. Investice
V roce 2009 organizace nepořizovala žádné investice

IV. AUTOPROVOZ
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vlastní 3 osobní automobily: Renault Expres 1,9D, rok
výroby 1995, Citroen Berlingo, rok výroby 2006 a Renault Clio 1,2, rok výroby 1998. Poslední
jmenovaný automobil byl zakoupen v roce 2008 pro potřeby archeologa. Citroen Berlingo byl
zakoupen v únoru roku 2007, je využíván ostatními odděleními muzea; vzhledem k tomu, že se jedná
o typ kombi, jsou v něm převáženy i výstavy a sbírkové předměty menších rozměrů. Dále RMaG
v Jičíně vlastní valníkový přívěs s plachtou SPZ 4H09079.
Renault Expres 1,9D je ve velmi špatném technickém stavu, technická kontrola mu končí
v červenci 2010. Máme již vyjádření od dvou odborníků, dle kterých je automobil opotřebovaný a pro
další využití nevhodný. Vzhledem k jeho stavu se nebudeme TK již prodlužovat a tento automobil
fyzicky i účetně zlikvidujeme. Do té doby ho využíváme pouze na krátké trasy, např. na odvoz
odpadu.
Renault, SPZ: JCD 74-55
ujeté km za rok 2009: 943 km
spotřeba benzinu: 67,92 l
náklady na spotřebovaný benzín (naftu): 1699,-Kč
normovaná spotřeba dle technického průkazu: 7,1 l/100 km
skutečná průměrná spotřeba 7,2 /100 km
Citroen Berlingo, SPZ: 2H93968
ujeté km za rok 2009: 9120 km
spotřeba benzinu: 507,2 l
náklady na spotřebovaný benzín: 13241,-K
normovaná spotřeba dle technického průkazu: 5,6/100km
skutečná průměrná spotřeba: 5,56/100 km.
Renault Clio 1,2 SPZ: 2H42455
ujeté km za rok 2009: 15722 km
spotřeba benzinu: 986,8 l
náklady na spotřebovaný benzín: 26345,- Kč
normovaná spotřeba dle technického průkazu: 6,0 /100km
skutečná průměrná spotřeba 6,2 /100 km.
Opravy:
V roce 2009 jsme investovali do opravy a kontroly technické stavu automobilu Renault Clio
11142,-Kč, do oprav automobilu Renault 0,-Kč, opravy automobilu Citroen Berlingo 12643,- Kč a
opravy přívěsu 0,-Kč. V případě Renaultu Clio se jednalo především o zakoupení zimních pneumatik,
v případě Citroenu Berlingo o garanční prohlídku spojenou s drobnými opravami, výměnou oleje,
atd..

V.

Nakládání s majetkem

1. Dlouhodobý hmotný majetek nebyl v roce 2009 pořizován.
2. Drobný hmotný majetek
V roce 2009 nakoupila naše organizace tento drobný hmotný majetek z provozu a dotací:
skener Epson (GAČR)
4.824,-

skener Můstek (GAČR)
kopírka Canon (GAČR)
skener Můstek (GAČR)
Notebook (GAČR- Klipcová)
Notebook (MK) – Macháčková
fotografický stůl
policový regál – depozitář
externí disk –fotosbírky (GAČR)
skartovací stroj (GAČR)
multifunkční zařízení (GAČR)
součet

14.159,60
6.795,3.215,12.814,24.084,41
5.900,9.079,70
3.150,5.150,8.310,96
97.482,67 Kč

3. Nehmotný majetek byl v roce 2009 pořízen v částce 5222,91 Kč v rámci dotačního programu
„Podpora tradiční lidové kultury“. Jednalo se o zakoupení programu Office k notebooku za 5222,91
Kč.
4. Nákup sbírkových předmětů.
Sbírkové předměty získalo muzeum v roce 2009 pouze darem. Jednalo se o rozsáhlý dar RNDr.
Karla Samšiňáka (knihovna, fotografie, sbírka Ex libris, písemnosti) a o pozůstalost PhDr. Jaroslava
Wagnera, autora řady publikací o Jičínu a kunsthistorických publikací. Větší množství nově zapsaných
předmětů je i ze sbírky archeologie.
5. Pohledávky po splatnosti dosáhly výše 356 799,- Kč. Tato vyšší částka byla způsobena pozdě
splacenými fakturami firmou Osina, která se podílela na archeologickém průzkumu stavby Lidlu
v Hořicích.

VI. Tvorba a čerpání peněžních fondů
Fond k 31.12.2009
Fond rezervní
Fond reprodukce
Fond odměn
FKSP

zůstatek
225990,58
221975,51
57877,00
57876,83

Reservní fond byl v roce 2009 navýšen o 69 404,98- Kč. Tato částka byla vytvořena
hospodářským výsledkem roku 2008 a těmito účelovými dary:
Ronal Jičín – vydávání knihy Fotoateliéry..................... 15 000,Fyzické osoby – vydání knihy Fotoateliéry …………… 13 500,Město Jičín- projekt „Zpátky ni krok“ ......................... 5 000,p. Turek – vydání knihy „ Zvony“ …………………. … 10 000,Fyzické osoby - na rekonstrukci hudebního nástroje
skleněná harmonika (převod z roku 2006 a 2007)......... 24 030,50
Obec Valdice - na tisk kroniky Kartouza.....………...... 50 000,Z tohoto fondu bylo použito celkem 40 000 Kč. A to na překlad kroniky Kartouza ve výši 35
000,- Kč, dále 5 000,- Kč bylo použito pro výrobu skleněných cilindrů hudebního nástroje skleněné
harmoniky Sklářskou školou v Železném Brodě. Z účelových darů zbývá na účtě rezervního fondu
celkem 39 030,50 Kč.
Fond reprodukce je tvořen z účetních odpisů hmotného majetku. Z fondu reprodukce zřizovatele
byly zrestaurovány (dofinancováním dotace MK) obraz a socha ze sbírek RMaG ve výši 135 596,- Kč.
Dále byl zakoupen umělecký předmět pro výstavu „Fotoateliéry v Jičíně do roku 1945“ v hodnotě 45
000,- Kč, který po ukončení výstavy bude trvale umístěn ve stálé expozici muzea. Odvod do fondu
reprodukce majetku zřizovatele za rok 2009 činil 185 000 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 zaměstnanců. V roce 2009 neprovedla organizace všechny finanční operace mezi
BÚ a účtem FKSP u KB. Toto bude provedeno v r. 2010 .

VII. Kontrolní činnost
Plán a vyhodnocení kontrolní činnosti:
1. Kontrola finanční
Finanční kontrola je součástí vnitřního řízení organizace při přípravě finančních operací před
jejich schválením, při jejich průběžném sledování až do jejich konečného vypořádání a zaúčtování
a následného prověření. Provádí ji ředitel, odpovědný vedoucí oddělení a pověření odpovědní
zaměstnanci. Cílem je vytvářet podmínky pro účelné, hospodárné vynakládání finančních prostředků,
včasné zjišťování a minimalizování finančních, právních, příp. dalších rizik a včasné odhalování
případných nedostatků.
Kontroly 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 odpovědná 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 náležitostí účetních dokladů, oprávnění příkazce
- číselného: kontrola správnosti účtovaných, proplácených částek a správnosti
účtování sazby DPH ze strany dodavatele.
2. Kontrola majetku, pohledávek a závazků se provádí jejich inventarizací, a to jednou ročně
k 31.12.. Mimořádné inventarizace jsou prováděny dle potřeby.
3. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- kontrolu oprávněnosti zaměstnanců provádět specializované činnosti (řízení vozidla, sváření,
elektrotechnické práce apod.) průběžně zajišťuje pověřený pracovník BOZP.
4. Kontrola požární ochrany
- kontrola celého objektu jednou za rok provádí požární technik RMaG v Jičíně.
5. Kontrola termínů revizí technických zařízení
revize hasících přístrojů, zabezpečovacího zařízení elektroinstalace – zajišťují průběžně
pracovníci pověření BOZP a PO.
6. Kontrola elektronického zabezpečení se provádí průběžně. Smluvně je zabezpečena cel-ková
revize 1x ročně firmou 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 požární ochrany 2007 vyplynula potřeba provést cvičnou evakuaci a to z dů-vodu
složitosti evakuačních cest z některých prostor a záchrany fondů. Tato cvičná evakuace je prováděna
1x za rok
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 31.12.2009.
2. Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:
předseda: Věra Šejnová
členové: Mgr. Hana Macháčková
Mgr. Petra Zíková
Byly jmenovány 3 dílčí inventarizační komise.
Inventarizace byla zahájena 25.11.2009 a ukončena 11.1.2010.
3. Předmětem inventarizace byl následující majetek, pohledávky a závazky na účtech:
nehmotný majetek
109 925,56 Kč
pozemky
21 295,70 Kč
stavby (depozitář Robousy)
10 742 215,20 Kč
samostatné movité věci
2 717 468,50 Kč
drobný hmotný majetek
1 840 880,93 Kč
umělecké dílo
45 000,-- Kč
nedokončený hmotný majetek – studie
110 000,-- Kč
materiál na skladě
123 600,55 Kč
zboží na skladě
705 977,62 Kč
pohledávky - odběratelé
735 668,96 Kč
poskytnuté zálohy (energie)
248 050,-- Kč
pokladna
25 959,26 Kč
ceniny
11 808,-- Kč
běžný účet
741 539,37 Kč
FKSP
94 374,12 Kč
závazky - dodavatelé
939 505,48 Kč
přijaté zálohy
638,-- Kč
ostatní závazky
13 307,-- Kč
zaměstnanci
159 598,-- Kč
ostatní závazky vůči zaměstnancům
115 576,-- Kč
pohledávky za zaměstnance
2 499,26 Kč
povinn. pojištění
152 576,-- Kč
daně
-7 500,-- Kč
vypořádání přeplatku dotace
5 000,-- Kč
vypořádání přeplatku dotací ÚSC
4 796,-- Kč
výdaje příštího období
12 034,-- Kč
nevyfakturované dodávky
292 004,-- Kč
4. Způsob provedení inventarizace :
Fyzická kontrola hmotného majetku, zásob, peněžních prostředků v hotovosti a cenin.
Dokladová inventura ostatního majetku, pohledávek a závazků. Dokladová inventura budov a
pozemků.
5. Byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly:
- přebytek skladových zásob zboží 237,08 Kč.
6. Přehled řešitelných událostí:
Byly určeny předměty (viz. seznam), které pro svoji nefunkčnost nebo stáří jsou pro muzeum

dále neupotřebitelné.
Dne 22.2.2006 byla ustanovena likvidační komise, která hodnotí předměty a navrhuje jejich
případnou likvidaci a odpis z evidence. Dále pak zajistí jejich řádnou likvidaci.
Členové této komise jsou: K. Sedláčková, J. Smutná, P. Zíková. V roce 2009 nenavrhla komise
žádný předmět k likvidaci.

IX. Plán na rok 2010
A – Výchovně vzdělávací činnost
1. Expozice a výstavy: V roce 2010 plánuje RMaG v Jičíně tyto výstavy:
Galerie:
do 10.1. V JESLÍCH DÍTĚ SPINKÁ – výstava
výstava betlémů různých technik
23.1.– 4. 4. JIČÍNŠTÍ FOTOGRAFOVÉ – fotografie ze sbírky RMaG v Jičíně od druhé
pol.19. stol. – do první pol. 20. stol.
16.4.– 23.5. PRAŽŠTÍ VÝTVARNÍCI – sdružení pražských malířů a
sochařů
4. 6. – 26.9. JAK SE TOČÍ FIMFÁRUM – filmová výstava loutek, scén, technických
návrhů, loutkové animace
7. 9.– 16.11. MĚKKOHLAVÍ – výtvarná skupina založena v 80. letech
2.12. – 16.1. 2011
POZDRAVENO BUDIŽ SVĚTLO“ – výstava věnovaná světlu, svícím,
svítidlům, historie svíčkařství i osvětlovacích nástrojů v poklidném životě
Výstavní chodba muzea:
do 31.1.
JIŘÍ ŠKOPEK – pohlednice a papírové betlémy
5. 2. – 21. 3.
NOVÉ NÁLEZY ARCHEOLOGIE z let 2008 – 2009, kurátor
PhDr. Eva Ulrychová, RMaG v Jičíně
25.3. – 2.5.
EVA KUBÍNOVÁ A PETR VOLF – dřevořezby a fotografie
6.5. – 13.6.
KAREL PAŘÍK – ARCHITEKT BOSNY A HERCEGOVINY –
významný český architekt žijící v Jugoslavii
18.6. – 19.9.
ADOLF KAŠPAR – ilustrátor konce 19. stol.
25.9 – 7.11.
JIČÍN A OKOLÍ NA MAPÁCH Z TRAUTTMANSDORFFSKÉHO
ARCHÍVU Z PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ
18. 11. – 9.1.2011 LIDOVÉ ŘEMESLO
Změna programu vyhrazena.
2. Ediční činnost: V roce 2010 plánuje RMaG v Jičíně vydání těchto materiálů:
- Muzejní noviny – jedno číslo: obec Jinolice
- Regionální publikace: „Tvorba jičínských fotoateliérů do roku 1945“
3. Vzdělávací činnost: V roce 2010 plánuje RMaG v Jičíně pořádání těchto přednášek:
Přednášky pro školy v rámci výstavy „Tvorba jičínských fotoateliérů“
Přednášky archeologie:
9. 3. 2010 – „Přírůstky do archeologické sbírky RMaG v letech 2008-9“
16. 2. 2010 – „Kosmas a jeho kronika“
2. 3. 2010 – „Jan Žižka z Trocnova a husité na Jičínsku“
Přednášky z archeologie pro školy: dle aktuální nabídky
Přednášky z historie pro školy: „Situace po roce 1948“
Přednášky na školách z oboru přírodověda: dle aktuální nabídky
Pro Tyflocentrum Jičín (sdružení nevidomých a slabozrakých): „Historie Jičína“

4. Další akce: V roce 2010 plánuje RMaG v Jičíně pořádání těchto dalších akcí:
23. 2. 2010 „Čaj o páté“ – setkání obyvatel Jičína nad dobovými fotografiemi
15. 2. 2010 Masopust
16. 2. 2010 Popeleční středa
30. 3. 2010 „II. čaj o páté“ – setkání obyvatel Jičína nad dobovými fotografiemi
19. 4. 2010 Tradiční vynášení Moran
22. 5. 2010 Muzejní noc v RMaG Jičín
12. 6. 2010 Účast na Muzejní noci v Národním muzeu v Praze
červen až září 2010 Večerní prohlídky muzea a komentované prohlídky zámkem
září 2010 Dílny v rámci festivalu Jičín – město pohádky
11.11.2010 Příjezd Svatého Martina
prosinec Setkání kronikářů okresu Jičín v muzeu
prosinec : Vánoční dílny (pro děti základních škol) – lidová řemesla (závislé na získaní grantu
Královehradeckého kraje)
B - Vědeckovýzkumná, dokumentační a sbírková činnost
1. Vědecká činnost: Pracovníci RMaG budou pokračovat v těchto výzkumných pracích:
- „Architektura, urbanismus a krajinotvorba frýdlantského panství Albrechta z Valdštejna“ –
podpořeno GAČR
- Zvony – pokračující pasportizace zvonů v okrese Jičín
- Výzkum území tzv. Mariánské zahrady - pasportizace údajů archeologie, historie, etnografie,
botanika, zoologie, dějiny umění – zpracování grantu Mariánská zahrada, výzkum katastru obcí,
které nově vstoupily do svazku Mariánská zahrada
- Vliv povětrnostních podmínek na jarní tah obojživelníků
- Vertebratologický průzkum lokality Žlunické polesí
- Odsun Němců na Novopacku
- Konec druhé světové války a město Jičín
- Dlouhodobá dokumentace novodobých dějin, resp. období po roce 1945.
2. Sbírková činnost: V rámci sbírkové činnosti muzea jsou naplánovány tyto činnosti:
Zpracování sb.předmětů do 2. stupně Bach – sbírka umění, etnografie, mineralogie a
paleontologie, písemnosti, pozitivy a negativy z pozůstalosti Jaroslava Wagnera
Inventarizace sbírky archeologie (namátková) a dokončení inventarizace sbírky pozitivů
Kontrola depozitářů – 1x měsíčně
Zápisy do přírůstkových knih – dle potřeby
Centrální evidence sbírek – hlášení změn 2x za rok
Evidence dokladů o pohybu sbírek - zápůjčky, výpůjčky sbírek
3. Konzervace
Konzervátor dřeva – konzervace předmětů ze sbírky etnografie, s externím spolupracovníkem
bude dokončena zrestaurování předmětu skleněná harmonika
Konzervátor kovů - konzervace mincí a kovů ze sbírky archeologie a předmětů ze sbírky
technika
Konzervátor textilu –konzervace předmětů ze sbírky etnografie
Pravidelné ošetření proti škůdcům v depozitářích v muzeu a na faře proběhne v dubnu a září
2010.
4. Studijní knihovna: Pracovník knihovny bude pokračovat v následujících činnostech:
Elektronické zpracování přírůstků a starého fondu knihovny v systému KP-win SQL.
Evidence přírůstků
Evidence badatelských návštěv
5. Fotodokumentace RMaG
Bude pokračováno ve fotodokumentaci současného dění v regionu (i ve spolupráci s místním
tiskem).

Pověřený pracovník bude provádět přípravu materiálů pro výstavy a publikace.
7. Propagace
Dle programu muzea budou zpracovávány plakáty a propagační materiály.
Vydání propagačního materiálu na sezónní noční prohlídky muzeem a Muzejní noc v Praze
závisí na získání grantu od MÚ Jičín.
Průběžně bude probíhat aktualizace webových stránek muzea.
C - Opravy a provoz objektů, BOZP, PO
Bude nutné řešit problémy depozitáře v půdních prostorách zámku. Vzhledem k plánované
rekonstrukci půdy je nutné zajistit cca 300m² pro uložení sbírkových předmětů ze sbírky
etnografie (cca 1500 ks).
Na jaře 2010 proběhne školení a prověrky BOZP a PO.
D – Provoz a řízení Regionálního muzea a galerie v Jičíně
1. Řízení muzea
porady zaměstnanců – 1x týdně
porady odborných pracovníků (muzejní sekce – problematika sbírek, výstavní sekce –
prezentace sbírek) – 4 x ročně (ev. dle potřeby)
účetní a personální a mzdová agenda, daňová problematika
návrh rozpočtu a sledování stanovených limitů
vedení pokladny drobného vydání
2. Poradní orgány
Prozatím neplánujeme na rok 2010 nákupy sbírkových předmětů, proto nákupní a sbírková
komise nebude svolána.
3. Vzdělávání pracovníků
Pracovníkům RMaG bude umožněna účast na školeních, seminářích, konferencích, dálkové
studium podle plánu.
Vybraní pracovníci se budou účastnit práce v těchto odborných komisích Asociace muzeí a
galerií:
komise muzeologie
komise pro muzejní pedagogiku

X .

ZÁVĚR
Plán kulturní činnosti na rok 2009 byl téměř naplněn. Jediné, co se nám splnit nepodařilo, je
dokončení restaurování skleněné harmoniky. Broušení jednotlivých cilindrů se ukázalo být podstatně
složitější než jsme očekávali, přesto se na dokončení její obnovy pracuje a harmonika bude zcela
restaurována do konce r. 2010. Z finančních důvodů nebyly v roce 2009 vydány Muzejní novinymimořádné číslo týkající se Mariánské zahrady. Dále nebyl vydán překlad Kroniky valdického
kláštera. Podařil se pouze překlad a jeho převod do elektronické podoby.
Výsledek hospodaření
Organizace za rok 2009 vykazovala hospodářský výsledek - zisk 280 610,62 Kč. Navrhujeme
jeho převod do rezervního fondu.
Stanovený závazný ukazatel rozpočtu organizace na rok 2009, a to příspěvek na provoz včetně
dotace 8 658 000,- Kč z rozpočtu zřizovatele byl naplněn. Stanovený odvod do rozpočtu zřizovatele
z investičního fondu ve výši 185 000,- Kč byl odveden.
Stanovené specifické ukazatele rozpočtu organizace na rok 2009
- limit mzdových prostředků
5 000 000,- Kč
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců
18
- limit výdajů na pohoštění a dary
7 000,- Kč

V Jičíně 10. března 2009

Mgr. Hana Fajstauerová
ředitel RMaG Jičín

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

