Výroční zpráva
Regionálního muzea a galerie v Jičíně
za rok 2014
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1.1. SLOVO ŘEDITELE

I

„Co je důležité, je očím neviditelné…“, říká liška Malému Princi ve známém díle
Antoine de Saint-Exupéry. Tímto citátem bychom mohli trochu zjednodušeně
charakterizovat činnost Regionálního muzea a galerie v Jičíně v roce 2014.
Tím ovšem nechci říct, že naše muzeum bylo v roce 2014 neviditelné. Řada
úspěšných výstav, ale také pokračování v přednáškových cyklech, digitalizaci
sbírkových předmětů, grantových příležitostech a dalších záležitostech
svědčí o opaku. Spíše tím chci zdůraznit, že letitý problém uložení sbírkových
předmětů byl v uplynulém roce intenzivně řešen. On právě depozitář pro
sbírkové předměty je záležitostí, která není (či spíše nebude) na veřejnosti
příliš vidět, přesto je to věc důležitá a podstatná, protože souvisí se sbírkou našeho muzea. A právě sbírka
dělá muzeum tím, čím je. Bez ní by nebylo muzea. Byť problém depozitáře nebyl prozatím uspokojivě
vyřešen, chce se mi věřit, že jeho řešení je na dobré cestě… Za to patří dík nejen pracovníkům muzea, ale
také našemu zřizovateli, Královéhradeckému kraji.
V roce 2014 došlo k řadě kroků, které souvisely s vhodnějším uložením sbírkových předmětů.
Na začátku roku 2014 jsme kromě argumentace, proč je nutné nové uložení sbírkových předmětů řešit,
neměli v rukou téměř nic. Velká část naší sbírky byla uložena v provizorních a nevhodných podmínkách v
klášteře v Nové Pace. S koncem roku 2013 jsme si objednali alespoň základní studii nové stavby depozitáře
v Robousích u Jičína. Říkali jsme si, že se nám do budoucna může hodit jako další podpůrný argument.
V první polovině roku pak bylo vypsáno další kolo tzv. norských grantů. Společně s naším zřizovatelem
jsme se dohodli, že se naše organizace této výzvy bude s projektem depozitáře účastnit. Norské granty
byly impulsem k tomu, že jsme během krátké doby nechali vytvořit projektovou dokumentaci, která byla
dotažena až ke stavebnímu povolení. Pod vysokým tlakem a hlavně s časem bojoval projektant, který
doslova v předvečer uzávěrky termínu grantů sehnal všechna podstatná vyjádření a razítka. Za to mu
patří poděkování. V přetlaku projektů náš projekt v norských grantech neuspěl, skončil na 36. místě
(v konkurenci více než 200 projektů) – v tuto chvíli máme ale v rukou kompletní dokumentaci a jsme
připraveni stavět. Je tu ovšem pořád jedno ale a tím jsou finance. Spoléháme proto na rok 2015 a na nově
vypsané evropské dotační programy. V závěru roku jsme se dozvěděli, že pro eventuální spolufinancování
evropského grantu jsou v krajském rozpočtu již rezervovány finanční prostředky. Hmatatelně pak náš
zřizovatel přistoupil k uložení sbírkových předmětů ještě jedním způsobem – v prosinci jsme přestěhovali
sbírky uložené v novopackém klášteře do vhodnějších prostor v objektu v Soudné v Jičíně. Za celou
iniciativu kolem uložení sbírkových předmětů a nového depozitáře bych rád poděkoval náměstkovi
hejtmana Královéhradeckého kraje RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, radnímu pro investice Josefu Dvořákovi,
vedoucímu odboru kultury PhDr. Pavlu Mertlíkovi a také projektantovi Jaroslavu Diblíkovi.
Avšak, jak jsem již zmínil výše, nejen depozitářem žilo v roce 2014 naše muzeum. Mám-li se ohlédnout zpět a
zmínit z mého pohledu 4 nejvýznamnější věci, které souvisely s naším muzeem, bude mezi ně patřit zejména:
•
výstavní činnost, z níž za nejvýznamnější považuji zejména sezónní výstavy o dějinách cyklistiky a
dějinách plováren a také výstavu věnovanou galerijní sbírce
•
pokračování v jarním a podzimním přednáškovém cyklu včetně začlenění nového cyklu Setkání
před obrazem
•
několik významných archeologických objevů
•
start spolupráce s Úřadem práce a zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce.
Naše muzeum tvoří především jeho zaměstnanci. Díky jejich zručnosti ale také nápadům je muzeum
skutečně tvůrčí dílnou v nejobecnějším smyslu slova. Za to jim patří největší poděkování. Návštěvníkům
našich akcí pak patří poděkování za to, že našemu muzeu zachovávají přízeň. Přeji Vám, aby se Vám naše
výroční zpráva za rok 2014 četla lehce.
Michal Babík, ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně
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1.2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Regionální muzeum a galerie v Jičíně, příspěvková organizace
Valdštejnovo náměstí 1; 506 01; Jičín
adresa: 		
PhDr. Michal Babík
ředitel muzea:
00084549
IČO: 			
muzeumhry@muzeumhry.cz
e-mail:
www.muzeumhry.cz
www: 			
+420 493 532 204
telefon:
2933541/0100
bankovní spojení:
regionální
působnost muzea:
příspěvková organizace s právní subjektivitou
právní postavení:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje; Pivovarské náměstí 1245; 500 03;
zřizovatel:
Hradec Králové.
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. Aktuální zřizovací listina Regionálního muzea a galerie v Jičíně byla schválena zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje dne 10. září 2009.
Tato zpráva o činnosti za rok 2014 je zpracována v duchu osnovy obsažené ve Směrnici č. 7 Rady
Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem a obchodních společností
založených krajem.
1. 3. INFORMACE O STANDARDIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH ORGANIZACE
Poskytování standardizovaných veřejných služeb organizace ve smyslu zákona č. 483/2004 Sb., kterým
se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
Standard územní dostupnosti
Regionální muzeum a galerie v Jičíně je součástí sítě poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb
ve smyslu zákona.
Standard časové dostupnosti
V roce 2014 byla stanovena tato otevírací doba:
1) Muzeum
leden

denně mimo pondělí 9:00 – 17:00

únor – březen
duben – červen
červenec – srpen

denně mimo pondělí 10:00 – 17:00
denně mimo pondělí 9:00 – 17:00
denně
9:00 – 18:00, pátek 9.00 – 19.00

září – prosinec

denně mimo pondělí 9:00 – 17:00

Během sobot a nedělí je v muzeu stanovena polední přestávka v období od 12:00 do 12:30.
2) Galerie
4
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leden
denně mimo pondělí 9:00 – 17:00
únor - březen
denně mimo pondělí 10:00 – 17:00
duben – červen
denně mimo pondělí 9:00 – 17:00
červenec – srpen
denně
9:00 – 18:00
září – prosinec
denně mimo pondělí 9:00 – 17:00
Během sobot a nedělí je v galerii stanovena polední přestávka v intervalu od 12:00 do 12:30.
Organizace v tomto roce zajišťovala také prohlídky městem Jičínem, které proběhly celkem 12 x a to
v červenci 2014. 12. 8. 2014 proběhla noční prohlídka muzea, 6. a 20. 8. 2014 proběhla speciální
prohlídka muzea pro rodiče s dětmi. Podobně jako v předchozích letech byly zajišťovány také komentované
prohlídky zámku (resp. Valdštejnova paláce). Ty proběhly v měsících červenec a srpen a to celkem 32 x.
V červenci a srpnu bylo muzeum otevřeno vždy až do 19.00 hodin (v návaznosti na projekt města Jičína
„Prodloužené víkendy“). V tuto dobu byla vždy otevřena Přijímací kancelář Albrechta z Valdštejna a konala
se prohlídka muzea vedená Albrechtem z Valdštejna. Také v roce 2014 Regionální muzeum a galerie v
Jičíně uspořádalo řadu programů pro veřejnost – popisujeme je dále.
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydává každoročně výroční zprávu o své činnosti, v 1. pololetí
2014 byla vydána samostatná výroční zpráva za rok 2013, která byla předána zřizovateli a některým
partnerům. Současně byla umístěna na webové stránky organizace.
O programech organizace v příslušném roce je veřejnost informována prostřednictvím vlastních
webových stránek www.muzeumhry.cz a Facebooku a standardně pak v rámci PR samostatnými plakáty
a pozvánkami, jak je pojednáno dále.
Standard ekonomické dostupnosti:
Záměrem organizace je vytvářet s ohledem na aktuální ekonomickou situaci cenovou politiku vstupného
do výstavních prostor a na speciální programy tak, aby umožňovala bezproblémovou dostupnost všem
sociálním vrstvám obyvatelstva, se zvláštním zřetelem na děti a mládež, seniory a osoby se zdravotním
postižením.
Pro rok 2014 platily pro návštěvníky Regionálního muzea a galerie v Jičíně následující ceny vstupného:

muzeum
galerie

dospělí

rodinné

60,- Kč
45,- Kč

130,- Kč
90,- Kč

důchodci,
studenti, děti
40,- Kč
25,- Kč

děti do 6 let

hromadné

0,- Kč
10,- Kč

Sleva 10%
Sleva 10%

Sleva na vstupném:
• držitel průkazu ZTP, ZTP-P
• Zelená karta – pro členy ČSOP
• Benefit program
• Senior pas (nově od roku 2011)
• Rodinný pas (nově od roku 2011)
Vstup volný:
• držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií České republiky
• držitelé průkazu Národního památkového ústavu
• držitelé průkazu ICOM
• doprovod ZTP
• děti do 6 let
5
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vstupenka Český ráj (při nákupu jedné vstupenky druhá zdarma)
držitelé volné vstupenky vydané ředitelem organizace (slouží k marketingovým účelům a
fundraisingovým aktivitám)
Regionální muzeum a galerie v Jičíně v roce 2014 zajišťovala v rámci spolupráce s místními školami i předplatné
pro školy. Cena předplatného byla 30 Kč/žáka. Předplatné využilo celkem 1860 žáků místních škol.
1. 4. PERSONÁLNÍ OBLAST V ROCE 2014
a) Seznam zaměstnanců v roce 2014
PhDr. Michal Babík, ředitel
Mgr. Petra Zíková, zástupce ředitele, přírodovědkyně
Milan Berný, pomocné práce v archeologii
Bc. Gabriela Brokešová, knihovnice
Mgr. Hana Fajstauerová, historička
Ing. Lenka Folprechtová, ekonomka
Mgr. Rudolf Havelka, archeolog
Jarmila Hakenová, galeristka, kurátorka sbírky galerie
Martina Kordíková, uklízečka
Jana Kořínková, kurátorka DH sbírky, průvodkyně
Bc. Jakub Lustig, archeolog, technik
Mgr. Hana Macháčková, etnoložka
Mgr. Radek Novák, archeolog
Miroslav Novohradský, konzervátor kovů
Mgr. Martina Pajerová, edukátor
Kateřina Sedláčková, konzervátorka textilu
Jana Smutná, průvodkyně
Aleš Splítek, konzervátor dřeva
Věra Šejnová, grafička, průvodkyně
Lucie Rusová, úklid a pomocné práce
Miroslav Zavatzký, pomocné práce

Sezónní průvodci, záskoky za průvodce, výpomoci na příslužbách, komentované prohlídky apod: Anna
Hofmanová, Ludmila Mrňáková, Radka Tobolková, Viola Zikmundová, Markéta Zíková, Vendula Zíková.
Ostatní spolupracovníci muzea vč. dobrovolníků a DPČ:
Vladislava Folprechtová, praktikanti, Jiří Holman, Eliška Jelínková, Eliška Linhartová, Lucie Martínková,
Lucie Novotná, Stanislav Živora (IT).
b) Komentář
Organizace měla na konci roku 2014 v evidenčním počtu celkem 22 stálých fyzických zaměstnanců.
Průměrný přepočtený počet roku 2014 byl 18 – z toho je 14 žen a 5 na zkrácený úvazek a 1 zaměstnankyně
na rodičovské dovolené.
Stanovený specifický ukazatel pro rok 2014: 18
průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 18
Skutečný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok: 18
Skutečný fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2014: 22
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Struktura zaměstnanců ke konci roku 2014:
Dle vzdělání:
vysokoškolské magisterské a vyšší
vysokoškolské bakalářské
úplné středoškolské
střední odborné učiliště
základní

9
2
6
5
0

Dle věku:
20 – 30 let
30 – 40 let
40 – 50 let
50 – 60 let
60 a více

2
9
4
5
2

Dle druhu vykonávané práce:
odborná a lektorská
ekonomicko-správní a organizační
technické zabezpečení, restaurátorství
úklid, dozor při výstavách, průvodcovství

10
2
5
5

Dle zdravotního stavu:
se změněnou pracovní schopností

0

Mzdové náklady:
Průměrná platová třída za celý rok
Průměrný platový stupeň za celý rok
Průměrný hrubý měsíční plat
Celkem čerpáno mzdových prostředků
- z toho na platy

9
8
15 743,-- Kč
4 662 882,-- Kč
4 156 158,-- Kč

Přírůstky a úbytky zaměstnanců:
V roce 2014 odešla do důchodu knihovnice paní Jiřina Holá, místo bylo obsazeno po výběrovém řízení
paní Bc. Gabrielou Brokešovou. Na archeologické pracoviště v březnu nastoupil pan Mgr. Rudolf Havelka.
V průběhu roku jsme vytvořili ve spolupráci s Úřadem práce čtyři pracovní místa. Náplní těchto pracovních
pozic jsou pomocné a úklidové práce a pomocné práce v archeologii. V červnu nastoupila slečna Lucie
Rusová, v červenci pan Milan Berný a pan Miroslav Zavatzký, v listopadu pan Bc. Jakub Lustig.
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2. 1. STÁLÁ EXPOZICE MUZEA:
Stálá expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně funguje v aktuální podobě od roku 2002. Nadále je
dělena na sedm tematických bloků:
1. Vlastivědná expozice – sedm místností s reflexí vývoje jičínského regionu od pravěku po
současnost
2. Příroda Jičínska – oddělená expozice na konci vlastivědné expozice reflektující přírodu Jičínska
3. Terče jičínských ostrostřelců – expozice přiléhající k výstavní chodbě
4. Konferenční sál – jediná místnost s dobovým mobiliářem, ve které se uskutečnila v r. 1813
diplomatická jednání
5. Katedrála uprostřed krajiny – s propojením panské oratoře a výhledem do kostela sv. Jakuba
Většího
6. Muzejní herna – samostatná místnost v rámci expozice
7. Obrazárna barokních mistrů – samostatná místnost

V době svého vzniku byla jako vůbec první stálá expozice oceněna prvním místem v soutěži Gloria
Musaealis – soutěže, která je v dnešní době mezi muzejníky v tuzemsku považována za nejprestižnější.
Z vysokého kreditu, který stálá expozice získala, lze zatím těžit, o čemž svědčí především pozitivní reakce
jejich návštěvníků i odborné muzeologické veřejnosti. Přesto je stále více vidět, že v některých momentech
nabízená prezentace silně zaostává moderním trendům – a to především v kvalitě výstavního fundu,
standartech osvětlení, zabezpečení atd. – obecně ale spíše technických než ideových kvalitách. Renovace
a dovybavení stálé expozice je jedním ze střednědobých cílů, který je deklarován i ve strategickém
dokumentu organizace.
2. 2. VÝSTAVNÍ ČINNOST V ROCE 2014
Krátkodobé výstavy v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně se konají ve dvou výstavních prostorech –
výstavní chodbě a galerii. Byl dodržen výstavní plán pro rok 2014, který byl definován v roce předchozím.
Celkově bylo v roce 2014 uspořádáno 15 výstav.
A) VÝSTAVNÍ CHODBA
Výstavní chodba má plochu 47 metrů čtverečních. Konají se zde především výstavy menšího rozsahu.
Tzn. výstavy regionálních autorů, výstavy tvořené exponáty pocházejícími ze sbírek muzea či výstavy,
jejímiž autory jsou odborní pracovníci muzea.
V roce 2014 se ve výstavní chodbě konaly tyto výstavy:
Keltové ve východních Čechách
24. 1. - 2. 3. 2014
Jak žili Keltové v dávných dobách? Na to
odpověděla na začátku roku 2014 výstava
s názvem „Keltové ve východních Čechách“,
která vznikla ve spolupráci občanského
sdružení Boii o. s. s Východočeským
muzeem v Pardubicích a dalšími partnery
v rámci projektu „Historie jinak“.
Návštěvníkům výstava představila svět keltských žen i mužů a ukázala, jak zdatnými zemědělci,
řemeslníky i obchodníky Keltové byli.
Anna Macková - mistryně dřevorytu
8. 3. - 6. 4. 2014
Výstava „Anna Macková – mistryně dřevorytu“ představila to nejlepší z díla jedinečné ženy, která je
8

tolik svázána s naším regionem. Anna Macková je známá jako celoživotní
družka Josefa Váchala. Byla však také jednou z mála umělkyň, která se
věnovala technice dřevorytu, jenž byl spíše doménou mužů. Výstava byla
uspořádána také jako připomínka uplynutí 45 let od úmrtí slavné rodačky
ze Studeňan u Jičína.
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Drátenictví - kdysi a dnes
11. 4. - 1. 6. 2014
Období Velikonoc spojilo Regionální muzeu a galerie v Jičíně se starým
řemeslem, drátenictvím. Výstava představila minulost tohoto tradičního
řemesla, ale také jeho současnost. Vznikla ve spolupráci s Cechem česko
– moravských uměleckých dráteníků a především s cechmistryní
RNDr. Hanou Maříkovou. Návštěvníci na výstavě mohli obdivovat
jak předměty z etnografických sbírek jičínského muzea, tak dnešní
výrobky uměleckých dráteníků.
Rozmarná léta na Jičínsku aneb historie plováren
15. 6. - 14. 9. 2014
K létu neodmyslitelně patří voda. A proto se jedna z letních výstav
jičínského muzea věnovala právě minulosti vodních radovánek.
Texty k výstavě vycházely ze vzpomínek pamětníků, dobových
zpráv a archiválií ze Státního okresního archivu Jičín. Tyto
informace byly pak doplněné dobovými fotografiemi a dámy nepřišly ani o
vývoj módy plavek.
První světová válka v Jičíně
20. 9. - 2. 11. 2014
První podzimní výstava připomenula 100 - leté výročí od vypuknutí 1.
světové války. Výstava ukázala, jak válka zasáhla do veškerých stránek
života obyvatel Jičína a okolí. Jak těžké bylo v tomto neklidném období žít
a vyrovnat se se ztrátou mužských členů rodiny, ať jimi byli otcové, synové
či bratři. Výstava byla doplněna o množství fotografií zachycujících Jičín ve
válečném období, ale také o pohledy a lístky, které přicházely od vojáků
z fronty.
Koření - vůně Vánoc
14. 11. 2014 - 11. 1. 2015
Během vánočního času lákala výstavní chodba jičínského muzea
návštěvníky především skrze jejich
čichové buňky. Avšak vůně nebylo
to jediné, co si mohli návštěvníci
z nové výstavy odnést. Koření,
hlavní téma výstavy, bylo totiž
představeno z různých pohledů
(botanického, historického,
archeologického a etnografického)
a dozvědět se tak bylo možné, odkud jednotlivé druhy koření pochází,
odkdy se používají, o jakou rostlinu se jedná a která z jejích částí se
využívala.
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B) GALERIE
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.
V roce 2014 se v galerii konaly tyto výstavy:
Poklady sbírek - od akademismu k moderně
27. 2. - 30. 3. 2014
Po mnoha letech otevřelo Regionální muzeum a galerie v Jičíně svůj
depozitář výtvarného umění a připravilo pro veřejnost výstavu tvořenou
tím nejlepším, co nabízí. Výstava byla stylově orientována od akademismu
po modernu, tedy od druhé poloviny 19. století po 70. léta století 20.
Na výstavě, i přes velký počet obrazů, byl představen jen vrchol toho, co
depozitáře nabízejí. Vybrána byla jak díla celosvětově známých autorů,
jako je například V. Špála, V. Brožík, O. Kubín, ale také ta, u kterých není
autor znám.
Zdeněk a Michal Thomovi: Manang po třiceti letech - jedna generace v
životě himálajské vesnice
4. 4. - 18. 5. 2014
Krásná krajina a odlišná kultura vždy lákaly a lákají
k návštěvám zemí tisíce kilometrů vzdálených od našich
domovů. Regionální muzeum a galerie v Jičíně pozvalo
skrze svou výstavu „Manang po třiceti letech – jedna
generace v životě himálajské vesnice“ své návštěvníky
na putování do vzdálené himálajské krajiny pod třináctou
nejvyšší horu světa v pohodlí svých prostor. Výstava
představila sérii fotografií otce a syna Thomových, které
srovnávají změnu himálajské vesnice Manang během
třiceti let.
Šlápněte do pedálů
30. 5. - 28. 9. 2014
Letní výstava s názvem „Šlápněte do pedálů“ přiblížila
návštěvníkům zámecké galerie rozvoj cyklistiky v českých
zemích, ale i na Jičínsku, historii klubů velocipedistů,
cyklistických akcí a závodů. Představeni byli velcí výrobci
kol, ale také menší firmy z Jičínska. Texty k výstavě
vycházely z archiválií SOkA Jičín, z dobového tisku, ze
vzpomínek pamětníků, které doplnily dobové snímky ze
sbírky RMaG v Jičíně, pohlednice ze soukromé sbírky
Ing. Karla Čermáka a další sbírky fotografií, písemností
a trojrozměrných předmětů z Národního technického
muzea, muzea v Nové Pace a Hořicích, muzea Škoda
Mladá Boleslav a také od soukromých sběratelů.
Eva Kubínová: Řeč dřeva
11. 10. - 16. 11. 2014
V podzimním čase se v zámecké galerii se svou tvorbou
představila rodačka z Jičína Eva Kubínová, roz. Volfová.
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Její retrospektivní výstava, inspirovaná láskou k přírodě a ke dřevu, se stala oslavou její tvorby, ale také
především významného životního jubilea, a to 90. narozenin. Představeny byly jak barevné a černobílé
dřevořezy této umělkyně a vysokoškolské pedagožky, ale také například její dřevoryty.
Nad Betlémem hvězda svítí…
29. 11. 2014 - 18. 1. 2015
Kouzlo scénického ztvárnění biblického příběhu narození
Ježíše Krista přitahuje generace dětí i dospělých. Proto
si Regionální muzeum a galerie v Jičíně vybralo jako
téma své druhé vánoční výstavy právě betlémy, a to se
zaměřením na Krkonoše, Podkrkonoší a přilehlé oblasti.
Prezentovány byly především betlémy pocházející ze
sbírek muzeí, pouze malá část byla pak zapůjčena od
soukromých osob.
C) PODÍL NA VÝSTAVÁCH MIMO OBJEKT
V roce 2014 uspořádalo naše muzeum celkem 5 výstav mimo budovu muzea a galerie.
Jednalo se o tyto výstavy:

Ondřej Sekora přírodovědcem
30. 1. 2014 – 28. 2. 2014, Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
Po úspěchů v RMaG v roce 2013 byla výstava zobrazující Sekoru jako zkušeného zoologa zapůjčena do
Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
Anna Macková – Jiný pohled
26.4.2014 – 30.9.2014, Portmoneum, Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl
Historické fotografie Kopidlna
20. 6. – 20. 7. 2014, Kulturní a vzdělávací středisko v Kopidlně
Během letních měsíců byla v Kulturním a vzdělávacím středisku v Kopidlně instalována výstava
vycházející ze sbírek fotografií obce Kopidlno.
Josef Váchal– Magie hledání
15.10. 2014 – 4.1.2015, Galerie hlavního města Prahy
Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal.
15.10.2014 – 1.1.2015, Západočeská galerie v Plzni.
Šlápněte do pedálů
14. 11. 2014 – 31. 12. 2014, Městské muzeum v Hořicích
Letní výstava jičínského muzea „Šlápněte do pedálů“ slavila velký úspěch. Po drobných úpravách byla
výstava nainstalována v naší spolupráci taktéž v Městském muzeu v Hořicích.
Ve spolupráci s ZO ČSOP Křižánky:
6. - 8. 6. 2014: Ptačí a savčí budky – akce Česká květnice firmy Planta Naturalis, Markvartice
11. - 13. 9. 2014: Ptačí a savčí budky – zámecký park v Jičíně, festival Jičín – město pohádky
2. 3. OSTATNÍ PREZENTAČNÍ ČINNOST:
Mimo výstav, které organizace i nadále považuje za jeden z hlavních prostředků prezentace své činnosti
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směrem k veřejnosti, vyvíjeli jednotliví odborní pracovníci prezentační činnost i dalšími způsoby. Jednalo
se především o přednáškovou činnost, práci se školami, bylo uspořádáno také několik tvůrčích dílen
či akcí, jejichž cílovou skupinou byla nejširší veřejnost. Regionální muzeum a galerie v Jičíně se také
programově orientuje na specifické cílové skupiny, jako jsou handicapovaní, nevidomí, senioři či děti
předškolního věku. Právě pro naše nejmenší návštěvníky probíhal pod vedením edukátorského pracoviště
strukturovaný vzdělávací program pro mateřské školky „Cesty človíčka do minulosti“.
A) PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY: 219/5322
Seznam uskutečněných přednášek pro školy:
z oboru archeologie (Mgr. Radek Novák): 2/50
• 14. 10. 2014: Pravěk a současný svět, IV. ZŠ (22 plus 1 učitel)
• 13. 11. 2014: Numismatická sbírka RMaG, Lepařovo gymnázium 3. ročník (26 plus 1 učitel)
z oboru etnografie (Mgr. Hana Macháčková): 14/546
• 1. - 30. 3. 2014 - Komentovaná prohlídka k výstavě Poklady sbírek (65 dětí plus 3 učitelé)
• 3. - 5. 12. 2014 - Dílny k výstavě „Nad Betlémem hvězda svítí“ (180 plus 10 učitelů)
• 1. - 18. 12. 2014 - Komentované prohlídky k výstavě Nad Betlémem svítí hvězda - (241 plus 13
učitelů)
• 19. 12. 2014 - Mgr. Hana Macháčková: Vánoční zvyky na Jičínsku – Libuň, základní škola (42 dětí
plus 4 učitelé)
• z oboru přírodověda (Mgr. Petra Zíková): 34/773
• 24. - 25. 4. 2014 – Naši obojživelníci – biologie a ochrana, Mgr. Petra Zíková (12/ 284 dětí I. a II.
stupně ZŠ Nová Paka plus 14 dospělých)
• 10. - 12. 9. 2014 - Festival JMP: Mgr. Petra Zíková: Jak zvířátka bydlí – povídání pro 4. třídy ZŠ (8/176
dětí plus 9 dospělých)
• 14. 11. - 31. 12. 2014 - Koření – vůně Vánoc, komentovaná prohlídka výstavy, Mgr. Petra Zíková (14/
273 dětí I. a II. stupně ZŠ plus 17 učitelů)
z oboru historie (Mgr. Hana Fajstauerová) 22/497
• 21. 5. 2014 - Prusko – rakouské válka 1866 (22 dětí plus 1 učitel)
• 1. 6. – 28. 6. 2014 - Komentované prohlídky k výstavě „Rozmarná léta na Jičínsku“, (106 dětí plus
5 učitelů)
• 20. 9. - 2. 11. 2014 - Komentované prohlídky k výstavě „První světová válka v Jičíně“, Mgr. Hana
Fajstauerová (337 dětí I. a II. Stupně ZŠ, 15 studentů SPOŠ plus 16 učitelů)
z oboru historie (Jana Kořínková) 5/107
• 18. 6. a 25. 6. 2014 – Komentované prohlídky k výstavě „Šlápněte do pedálů“, Jana Kořínková
(107dětí plus 5 učitelů)
přednášky a akce pro školy v rámci edukátorského pracoviště (Mgr. Martina Pajerová, Mgr. Hana
Fajstauerová): 142/3349
• edukační program „Cesty Človíčka do minulosti“ (123/2951)
• 1. - 30. 3. 2014 - Komentovaná prohlídka k výstavě Poklady sbírek I, (25 dětí plus 1 učitel)
• 24. 1. - 2. 3. 2014 – Komentovaná prohlídka k výstavě Keltové ve východních Čechách, (187 dětí
ZŠ a Lepařovo gymnázium plus 11 učitelů)
• 11. 4. - 1. 6. 2014 - Komentovaná prohlídka k výstavě Drátenictví – kdysi a dnes, (80 plus 4 učitelé)
• 1. 6. – 28. 6. 2014 - Komentované prohlídky k výstavě „Rozmarná léta na Jičínsku“, ( 43 dětí plus 2
učitelé)
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• 18. 6. a 25. 6. 2014 – Komentované prohlídky k výstavě „Šlápněte do pedálů“, (43 dětí plus 2 učitelé)
• 27. 2. a 9. 5. 2014 - Komentovaná prohlídka expozice – Mgr. Martina Pajerová (42 dětí plus 2 učitelé)
B) DALŠÍ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 16/1375
edukátor: 4/191
6. a 12. 8. 2014 - Komentovaná prohlídka expozice pro rodiče a děti – edukační program „Človíček (2/119)
květen až červenec 2014 - Vycházky s JMP: Po stopách Keltů (2/67 dětí I. stupeň ZŠ plus 5 dospělých)
z oboru přírodověda: 13/1162
• březen 2014 – Exkurze na lokalitu záchranných transferů obojživelníků, Mgr. Petra Zíková (3/18)
• 26. 3. 2014 - Biologická olympiáda – okresní kolo kategorie skup. C, Mgr. Petra Zíková účast
v odborné komisi (18 dětí)
• 8. 4. 2014 - Biologická olympiáda – okresní kolo kategorie skup. D, Mgr. Petra Zíková účast
v odborné komisi (22 dětí)
• květen až červenec 2014 - Vycházky s JMP: Zvířátka Prachovských skal (4/165 dětí MŠ a I. stupeň
ZŠ plus 9 dospělých)
• 13. 9. 2014 – Jak zvířátka bydlí: kvíz pro rodiče s dětmi v rámci festivalu Jičín – město pohádky (130)
• 11. - 13. 9.2 014 – Dílna pro rodiče s dětmi v rámci festivalu JMP „Domeček pro včelky samotářky“ (4/800)
z oboru historie: 1/22
• 28. 11. 2014 – Komentovaná prohlídka městem, Mgr. Hana Fajstauerová (21 plus 1 učitel)
c/ PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST A TERÉNNÍ EXKURZE (POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ): 31/ 786
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21. 1. 2014 – Ladakh – Malý Tibet, RNDr. Petr Rybář (27)
28. 1. 2014 – Paleolit – čas lovců, Mgr. Martina Pajerová (23)
11. 2. 2014 – Doba laténská ve východních Čechách, Mgr. Tomáš Mangel (18)
18. 2. 2014 – Houbařův rok, Bc. Tereza Tejklová (32)
25. 2. 2014 – Slavné psychiatrické případy, Tomáš Adam (13)
4. 3. 2014 – Král dinosaurů Tyrannosarus Rex, Mgr. Vladimír Socha (13)
11. 3. 2014 – Nemovitosti na mapě dříve a dnes, Ing. Pavel Ježek (9)
18. 3. 2014 – Vznik a vývoj člověka pohledem 21. století, Mgr. Vladimír Socha (22)
25. 3. 2014 – Šamanismus v minulosti a současnosti, Mgr. Rudolf Havelka (19)
27. 3. 2014 - Anna Macková a Josef Váchal, beseda (25)
15. 4. 2014 – Drátenictví, RNDr. Hana Maříková (32)
11. 5. 2014 – Vítání ptačího zpěvu, RNDr. Zdeněk Mrkáček (35)
15. 5. 2014 – komentovaná prohlídka výstavy Manang, J. Thoma (37)
7. 6. 2014 – Ptačí a savčí budky a jejich použití v zahradách – přednáška v rámci akce Česká květnice
v Markvarticích, Mgr. Petra Zíková (16)
12. 8. 2014 – APROPO Jičín - komentovaná prohlídka výstavy „Šlápněte do pedálů“ (16), Jana Kořínková
6. 9. 2014 – Netopýří noc (ve spolupráci s ZO ČSOP Jizerské hory), (110), Mgr. Petra Zíková
23.9.2014 – Albrecht z Valdštejna pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Hana Fajstauerová (9)
14. 10. 2014 - 1. světová válka a Jičín, přednáška pro veřejnost, Mgr. Hana Fajstauerová (20)
21. 10. 2014 – Nemoci našich předků, RNDr. Vítězslav Kuželka (13)
29. 10. 2014 – Setkání před obrazem: Václav Brožík, Max Pirner, Mgr. Lenka Patková (7)
4. 11. 2014 – Theodora Němcová, Tomáš Adam (45)
11. 11. 2014 – Srí Lanka, RNDr. K. Bezděčková, Pavel Bezděčka (25)
12. 11. 2014 – Setkání před obrazem: J. Mařák, A. Chittussi, Mgr. Lenka Patková (21)
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• 18. 11. 2014 – Smírčí kříže s otazníky, František Mikule (32)
• 26. 11. 2014 – Setkání před obrazem: Kaván, Hudeček,Kalvoda, Mgr. Lenka Patková (21)
• 28. 11. 2014 - Sobotecké Malé náměstí, Mgr. Radek Novák, PhDr. Karol Bílek, Městské kulturní
středisko, (53)
• 2. 12. 2014 – Východní Afrika s batohem na zádech, Mgr. Jiří Smítka (27)
• 9. 12. 2014 – Betlémy z Krkonoš a Podkrkonoší, Mgr. Hana Macháčková (13)
• 10. 12. 2014 – Setkání před obrazem: sdruž. SURSUM, J. Váchal, Mgr. Lenka Patková (23)
• 11. 12. 2014 - Mgr. Hana Macháčková: Vánoční zvyky na Jičínsku – Libuň, důchodci (50)
• 10. 12. 2014 – Tyflocentrum (Svaz nevidomých a slabozrakých) – komentovaná prohlídka výstavy
„Koření – vůně Vánoc“ (17)
D) OSTATNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST: 60/1026
Sezónní nabídka pro veřejnost
Mimo rozšířené otevírací doby jsme nabídli letním návštěvníkům Jičína i tyto další možnosti získání
informací:
• Komentované noční prohlídky muzea (1 /80 osob)
• Komentované prohlídky zámku (32/329 osob)
• Komentované prohlídky expozice s Valdštejnem (6/50 osob)
• Komentované prohlídky města (12/54 osob)

Čaj o páté
25. 11. 2014
Pro velký zájem veřejnosti se konalo obnovené setkání nad fotografiemi Jičína pod vedením kurátorky
sbírky fotografií Mgr. Hany Fajstauerové a Jany Kořínkové. Tématem tohoto setkání byl jičínský fotograf
Antonín Brožek. Kurátorky představily návštěvníkům přefocené skleněné negativy tohoto autora. Akci
navštívilo 120 zájemců.
Muzejní noc
7. 6. 2013
Muzejní noc byla v tomto roce zaměřena na právě probíhající výstavy a zároveň jsme se poku-sili zaujmout
i nejmenší návštěvníky. Celkem se v průběhu Muzejní noci konalo 7 akcí:
Vernisáž výstavy „Rozmarná léta na Jičínsku aneb historie plováren“
Komentovaná prohlídka výstavy „Šlápněte do pedálů“
Spanilá jízda po Jičíně za účasti jezdce na historickém vysokém kole
Divadelní představení pro děti (2x – O kohoutkovi a slepičce a O čertech)
Taneční vystoupení skupiny „Mužoreti“
Noční hudební prohlídka expozice
Zvláště poslední z akcí, noční prohlídka expozic doprovázená jen velmi krátkým slovním doprovodem
průvodkyně, ale o to delším hudebním doprovodem manželů Koláčných a V. Vildmanové, byla přijata
návštěvníky s velkým nadšením. Manželé Koláční si pečlivě připravili hudební doprovod i kostýmy tak, aby
vše odpovídalo historické době v dané části expozice. Akci navštívilo na 300 návštěvníků.
Setkání kronikářů Jičínska
3. 12. 2014
Tradiční setkání kronikářů Jičínska bylo tentokrát doplněno zajímavými přednáškami kurátorek dvou
stěžejních letních výstav našeho muzea. Mgr. Hana Fajstauerová seznámila kronikáře s výsledky svého
bádání v oblasti plováren a plovárenství na Jičínsku, Jana Kořínková v oblasti vývoje cyklistiky na Jičínsku.
Akce se zúčastnilo 30 osob.
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Pro odborníky: 2/63
• 17. – 18. 2. 2014 – Závěrečná porada semináře OPVK, pořadatel Východočeské muzeum Hradec
Králové (45)
• 22. 5. 2014 - Nový občanský zákoník a činnost muzeí, Dvůr Králové nad Labem, pořadatel RMaG
v Jičíně (18)
Celkem proběhlo 329 akcí, kterých se zúčastnilo 8656 návštěvníků.
E) EDIČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST:
Regionální muzeum a galerie v Jičíně v roce 2014 vydalo tyto tituly:
Hurá muzeum 1/2014
Hurá muzeum 2/2014
Hurá muzeum 3/2014
Hurá muzeum 4/2014
náklad 500 ks (4x), registrováno MK ČR pod číslem E21762.
FAJSTAUEROVÁ, Hana. Rozmarná léta aneb plovárny na Jičínsku. Vyd. 1. Jičín: Regionální muzeum a
galerie v Jičíně, 2014. 122 s. ISBN 987-80-87486-04-7.
Tematicky zaměřená publikace Regionálního muzea a galerie v Jičíně představuje historii plováren a
koupališť na Jičínsku, Hořicku, Libáňsku a Kopidlensku, Novopacku a Sobotecku. Kniha nás provází
prostředím plováren konce 19. století, přes období první republiky, 50. let až po současnost a je plná
dobových fotografií, které vyzařují atmosféru dob minulých.

Muzejní noviny: Jičíněves. Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2014, č. 35.
V roce 2014 bylo z finančních důvodů opět vydáno pouze jediné číslo Muzejních novin, které si financovala
dotčená obec. Číslo se tradičně zaměřilo na jednu z obcí bývalého jičínského okresu a to na Jičíněves.
Celá obec je zpracována po stránce archeologické, historické, etnologické, představeny jsou památky,
významné osobnosti i příroda. Menší část čísla je poté věnována jiným tématům z Jičína i celého regionu.
Autory tohoto čísla byli pracovníci organizace, ale také pamětníci a obyvatelé obce. Redakční práce
zajistily Mgr. Hana Macháčková a Jana Kořínková, graficky pak Muzejní noviny upravila Věra Šejnová.
Muzejní noviny vyšly v nákladu 500 ks a byly prodávány za cenu 30,- Kč.
F) ČINNOST EDUKÁTORSKÉHO PRACOVIŠTĚ:
Edukátorské pracoviště RMaG vyvíjí činnost především pro aktivizaci návštěvníků krátkodobých výstav,
stálé expozice nebo doprovodných akcí RMaG.
Ke krátkodobým výstavám pracoviště garantovalo realizaci (příp. se podílelo) na vzniku doprovodných aktivit
především k autorským výstavám RMaG a k vánočním a velikonočním výstavám: komentované prohlídky, pracovní
listy, metodické motivační listy pro učitele a dílny (např. Koření – vůně vánoc, Podmalby na sklo, Drátenictví, I.
světová válka v Jičíně,…). Edukátorka vytvořila dále interaktivního pohádkového průvodce výstavou „Rozmarná
léta na Jičínsku“, který byl k dispozici nejmenším návštěvníkům muzea v průběhu letní sezóny.
Pracoviště se dále podílelo na realizaci dalších akcí pro veřejnost: Muzejní noc; v rámci festivalu „Jičín –
město pohádky“ – kvíz pro veřejnost „Jak zvířátka bydlí“ a výlety s JMP.
Mgr. Martina Pajerová, která nastoupila jako zástup za rodičovskou dovolenou na místo MgA. Aleny Anny
Kyselo nepokračuje v edukačních programem „Muzejní prvouka“ a „Procházky do minulosti“, ale vytvořila
si vlastní edukační program „Cesty Človíčka do minulosti“. Toho se nyní účastní žáci jičínských mateřských
škol i základních škol I. stupně. Jedná se vždy o cyklus osmi návštěv v muzeu. V roce 2014 se těchto cyklů
programu zúčastnilo celkem 369 dětí z MŠ Fügnerova, Máj, 17. listopadu, J. Š. Kubína, Větrov, a dále 1.,
2. a 3. třídy ze ZŠ Železnická a ZŠ Husova v Jičíně.
Pracoviště je mj. garantem služby předplatného pro školy. Službu využívají všechny jičínské základní školy.
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Organizace čtvrtým rokem naplňovala předsevzetí, která si stanovila ve Strategickém plánu rozvoje
Regionálního muzea a galerie v Jičíně na léta 2011-2015. Jedním z nejvýraznějších úkolů managementu
organizace bylo v roce 2014 řešení nevhodného uložení sbírkových předmětů a s tím související hledání
nového prostoru pro depozitář. Ještě na konci roku 2013 byla zadána studie novostavby depozitáře
v Robousích u Jičína, která také v průběhu prvních měsíců roku vznikla. V prvním kvartálu roku 2014
byly vypsány také tzv. norské fondy – po poradě s naším zřizovatelem – Královéhradeckým krajem, bylo
rozhodnuto, že se naše organizace pokusí využít této situace a požádá s projektem novostavby depozitáře
o dotaci. Žádost o dotaci byla nakonec vypracována a včas odevzdána. Oficiálním žadatelem byl
Královéhradecký kraj. Naše organizace kompletně administrovala vypracování projektové dokumentace
a získala stavební povolení (formou veřejnoprávní smlouvy). Do norských fondů bylo v rámci celé ČR
podáno na více než 200 žádostí o podporu nejrůznějších aktivit. Naše žádost nakonec skončila jako
neúspěšná na 36. místě (podpořeno bylo pouze 26 projektů). Vypracování projektové dokumentace do
jisté míry zatížilo rozpočet naší organizace. Na konci roku 2014 byly sondovány možnosti jiné finanční
podpory projektu novostavby depozitáře – v konzultacích se zřizovatelem je především v době přípravy
tohoto dokumentu spoléháno na připravovaný program IROP. Královéhradecký kraj si dokonce ve svém
rozpočtu rezervoval částku na kofinancování projektu, v případě, že bude vypsáno vhodné grantové
schéma a žádost připravena.
Co se týká depozitáře, na konci roku 2014 bylo také po konzultacích se zřizovatelem rozhodnuto opustit
depozitář v Nové Pace a přemístit tuto část sbírky do budovy v Soudné u Jičína.
Management organizace se pak dlouhodobě zabýval především řešením smluvních vztahů a nejrůznějších
situací vzniklých na úseku archeologie.
Co se týká personálních změn v organizaci, v březnu došlo ke změně na pozici knihovnice – Mgr. Jiřinu
Holou, která odešla do důchodu, vystřídala Bc. Gabriela Brokešová. Na konci roku 2014 bylo vypsáno
výběrové řízení na pozici kunsthistorika. Organizace v roce 2014 také intenzivně spolupracovala
s Úřadem práce na zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce – ti byli zaměstnáni především na
úseku archeologie.
3. 2. MARKETING A PR
Webové stránky organizace:
Nadále byly spravovány webové stránky muzea umístěné na www.muzeumhry.cz s anglickou a polskou
jazykovou mutací. Stránky byly pravidelně aktualizovány. Nadále byla sledována statistika návštěvnosti
a rozbor návštěvníků webových stránek. Webové stránky navštívilo za celý rok 17.054 uživatelů (což
představuje pokles oproti roku předchozímu). V roce 2014 začaly také přípravy na nových webových
stránkách organizace. Pro webovou propagaci bylo natočeno také krátké promo-video, které bylo
umístěno na webových stránkách, kanálu youtube.com, facebooku a jinde. Video bylo přihlášeno také na
festival muzejních filmů, MUSAIONFILM 2015, kde se bude ucházet o cenu.
Tiskové zprávy:
Zavedený systém tiskových zpráv byl uplatňován i nadále. V tiskových zprávách se objevují také hlubší
informace, jako jsou názory odborníků apod. Je dodržován také pravidelný „rytmus“ vydávání tiskových
zpráv. Zároveň jsou veškeré tiskové zprávy archivovány na webových stránkách organizace.
Tištěné propagační materiály:
Částečně lze za tištěný propagační materiál považovat také Muzejní noviny, o kterých byla ve výroční zprávě
zmínka již na jiném místě. Ačkoliv se stále více uplatňuje rozesílání elektronických verzí pozvánek pomocí
e-mailové pošty, mají tištěné materiály v propagaci (vzhledem k definici cílových skupin návštěvníků)
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nadále své nezastupitelné místo. Organizace kromě plakátů a pozvánek ke všem výstavám vytvořila také
pozvánky a plakáty na akce jako byla Muzejní noc, Čaj o páté, Setkání kronikářů apod.
Muzejní čtvrtletník s názvem HURÁ MUZEUM! byl vydán v roce 2014 ve čtyřech vydáních, s tím, že
v průběhu roku byla změněna jeho grafická podoba. Byl distribuován návštěvníkům muzea a také do
všech informačních center v okolí. Na jeho financování se podílelo také město Jičín.

Dopady PR:
O Regionálním muzeu a galerii v Jičíně se v roce 2014 objevilo mnoho zpráv v různých typech médií.
Kromě novin místního charakteru jako je Jičínský deník, Nové Noviny, Týdeník 5 + 2, se jednalo i o krajské
mutace Práva, MF Dnes atd. Za klíčovou považujeme pokračující spolupráci s Jičínským deníkem, kde se
po celý rok jednou týdně objevoval článek související se sbírkou našeho muzea z pera všech odborných
pracovníků. Podobná spolupráce funguje i v rámci měsíčníku Jičínský zpravodaj. Do něj pravidelně
přispívají dvě pracovnice muzea, a to do rubrik Jičín před sto lety a dnes a Kultura a společnost. Novináři
byly pravidelně navštěvovány jak vernisáže výstav, tak i jejich předchozí instalace.
Dostali jsme se také do několika televizních pořadů, nejvýrazněji pravděpodobně do pořadu Receptář
Prima nápadů (předvánoční díl se natáčel v prostorách našeho muzea). Několikrát se objevily i reportáže
z našich výstav ve vysílání Události v regionech České televize.
Z rozhlasových medií jsme byli pravidelně v kontaktu s Českým rozhlasem Hradec Králové. V hradecké a
pražské redakci Českého rozhlasu bylo natočeno také několik rozhovorů s odbornými pracovníky našeho
muzea. Avšak pravidelné upozornění na akce či výzvy muzea se objevovaly i v rádiích Frekvence 1, Černá
Hora, Proglas, Rádio Jizera atd.
V pravidelném kontaktu jsme také s Českou tiskovou kanceláří. Ta přebírá naše tiskové zprávy do svých
internetových novin ceskenoviny.cz a také doplňuje fotografie z našich výstav do své fotobanky.
Informace o činnosti muzea se objevují i na různých webových portálech, a to ať novin či rádií, ale také
na místních zpravodajských webech: www.mojejicinsko.cz, www.zpravyceskyraj.cz, http://www.zpravycesky-raj.cz/, www.jicin.org či turistických portálech: www.kudyznudy.cz, www.kralovehradeckyregion.cz/,
www.jedtesdetmi.cz/.
Zprávy o naší činnosti se pravidelně objevovaly také ve Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR.
3. 3. FUNDRAISING
V roce 2014 bylo nadále pokračováno ve fundraisingových aktivitách našeho muzea. Organizace, jakkoliv je krajskou příspěvkovou organizaci, se ekonomicky chová obdobným způsobem jako nezisková
organizace.
Stejně jako kterákoliv jiná nezisková organizace se také musí pokoušet získávat finanční zdroje z řad
sponzorů, přátel muzea, nadací či vypsaných grantových řízení v rámci České republiky či Evropy.
Sponzorské dary a příspěvky:
V roce 2014 obdrželo Regionální muzeum a galerie sponzorský dar ve výši 60 000,--Kč na rozšíření
vybavenosti muzea.
Účast na grantech:
V roce 2014 se Regionální muzeum a galerie v Jičíně účastnilo celkem 17 projektů v těchto dotačních
titulech :
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Název projektu: „ Instalační prvky dvou sezónních výstav
RMaG v Jičíně“ –režim de minimis. Projekt realizován i ukončen v roce 2014.
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Název projektu: „Zlepšení propagace Regionálního muzea a
galerie v Jičíně“. Projekt neschválen a nerealizován.
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Název projektu: „Webový portál muzeí Královéhradeckého
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kraje“. Projekt neschválen a nerealizován.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Název projektu: „Náš soused strom“. Projekt schválen a
částečně realizován, ukončení projektu bude v roce 2015.
Město Jičín – Název projektu: Vydání publikace „Rozmarná léta aneb plovárny na Jičínsku“. Projekt
realizován i ukončen v roce 2014.
Město Jičín – Název projektu: Vydání publikace „Z Českého ráje a Podkrkonoší“, vlastivědná ročenka.
Projekt realizován i ukončen v roce 2014.
Město Jičín – Název projektu: „Instalační prvky sezónních výstav Šlápněte do pedálů a Rozmarná
léta“. Projekt realizován i ukončen v roce 2014.
Město Jičín – Název projektu: Vydání dvou čísel Muzejního čtvrtletníku – zpravodaje RMaG v Jičíně.
Projekt realizován i ukončen v roce 2014.
Město Jičín – Název projektu: „Muzejní noc 2014“. Projekt realizován i ukončen v roce 2014.
Město Jičín – Název projektu: „Prodloužené víkendy 2014“. Projekt realizován i ukončen v roce 2014.
Město Jičín – Název projektu: „Start partnerství jičínského muzea a Balatoni muzea Keszthely
(Maďarsko) – výměna edukátorů“ – režim de minimis“. Projekt realizován i ukončen v roce 2014.
Město Jičín – Název projektu: „Tradiční vánoční dílny RMaG v Jičíně“. Projekt realizován i ukončen
v roce 2014.
Město Jičín – Název projektu: „Výstava Krakovské betlémy“. Od žádosti odstoupeno, projekt nerealizován.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Název projektu: „Muzejní rukodělné dílny“. Projekt realizován
i ukončen v roce 2014.
Ministerstvo kultury ČR – Název projektu: „Zpřístupnění on-line katalogu knihovny RMaG v Jičíně“
(program VISK3). Projekt realizován a ukončen v roce 2014.
Ministerstvo kultury ČR – Název projektu: „Prezentace vybraných částí sbírky Regionálního muzea a
galerie v Jičíně na portálu eSbírky“. Projekt realizován a ukončen.
Ministerstvo kultury ČR – Název projektu: „Restaurování obrazu „Křest Krista“. Projekt realizován a
ukončen v roce 2014.
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Návštěvnost Regionálního muzea a galerie v Jičíně se oproti roku 2014 snížila. Stálou expozici a výstavy
v muzeu a galerii navštívilo celkem 19 165 návštěvníků (19 322 v roce 2013).
V uvedeném čísle není započten počet účastníků přednášek pro školy, přednášek pro veřejnost a ostatních
akcí souvisejících s kulturní a vzdělávací činností. Počet těchto účastníků bylo 8 593. Sečteme-li počet
návštěvníků stálé expozice a výstav a počet návštěvníků, kteří byli „zasaženi“ ostatní prezentační činností
muzea, dospějeme k číslu 27 758. To je také maximální počet činností muzea přímo „zasažených“
obyvatel.
Od roku 2010 je návštěvnost muzea a galerie sledována zvlášť a takto i analyzována.

Návštěvnost muzea
Měsícem, ve kterém přišlo do muzea nejvíce návštěvníků, byl srpen, kdy přišlo celkem 1 996 návštěvníků
(z toho 56 návštěvníků se zúčastnilo speciálních komentovaných prohlídek zámku a 80 návštěvníků
se zúčastnilo noční prohlídky). V přepočtu to je 62 návštěvníků muzea/den při průměrné denní tržbě
2.540,- Kč. Dle rozboru návštěvníků nejsou v hlavní turistické sezóně důvodem návštěvy ani tak dočasné
výstavy, jako spíše stálá expozice.
Měsícem, ve kterém přišlo do muzea návštěvníků nejméně, byl listopad. V tomto měsíci přišlo celkem
427 návštěvníků. V přepočtu to je 14 návštěvníků muzea/den při průměrné denní tržbě 328,- Kč.
Návštěvnost galerie
Měsícem, ve kterém přišlo do galerie nejvíce návštěvníků, byl prosinec, kdy přišlo celkem 2002
návštěvníků. V přepočtu to je 65 návštěvníků galerie/den při denní tržbě 815,- Kč.
Měsícem, ve kterém přišlo do galerie nejméně návštěvníků, byl říjen, kdy přišlo celkem 180 návštěvníků.
V přepočtu je to cca 6 návštěvníků galerie/den při průměrné denní tržbě 55,- Kč.
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Nezbytným předpokladem prezentační činnosti organizace 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. Regionální muzeum a galerie v Jičíně je nadále zapojeno do projektu www.esbirky.cz, jehož
garantem je Národní muzeum v Praze a pravidelně aktualizuje údaje v této databázi.
Rozšiřování sbírky:
V roce 2014 organizace zaznamenala 473 evidenčních čísel nových přírůstků. Vzhledem k finanční
situaci organizace byla v roce 2014 realizována akvizice prostřednictvím nákupů sbírkových předmětů jen
minimálně. Největší část přírůstků se do muzea dostávala prostřednictvím vlastního sběru, pozůstalostí
a darů.
Evidence sbírkových předmětů:
Aktuální stav sbírek Regionálního muzea a galerie v Jičíně je 122 274 evidenčních čísel. Počet evidenčních
čísel zapsaných za rok 2014 činil 473 ev. č., což odpovídá 748 kusům, z toho 569 ks přírůstková kniha
centrální a 179 ks sbírka knihovny. Z tohoto množství 353 ks tvořily dary, 80 ks stará sbírka, 35 ks vlastní
sběr a 5 ks nákup. Za rok 2014 bylo zpracováno do II. stupně systému BACH celkem 294 přírůstkových
čísel (získaly čísla inventární), 179 evidenčních čísel bylo zpracováno do knihovnického programu Verbis.
Dále bylo do programů BACH, Verbis a do relační databáze archeologie zapsáno 7098 evidenčních
čísel (jednalo se o sbírky archeologie, numismatika, faleristika, etnografie – porcelán, textil, knihovna a
hlavní přírůstková kniha muzea). Jedná se o předměty již zpracované, ale pouze na původních, tištěných
kartách, či v přírůstkové knize. Jejich postupné převedení do IT programů výrazně zjednodušuje a
urychluje práci s vyhledáváním předmětů a informací o nich. Zdigitalizováno, t.j. převedeno do digitální
podoby skenováním či fotografováním, bylo 1135 sbírkových předmětů, z toho 520 ks sbírky pozitivů,
137 ks sbírky etnografie a 484 ks (paleontologie a geologie – 26 ks, zoologie – 77 ks, archeologie – 197
ks, keramika a porcelán – 57 ks, sklo – 65 ks, výtvarné umění – 52 ks) bylo digitalizováno za účelem
vložení na portál e-sbírky.
Nutno bohužel dodat, že evidenci předmětů do jisté míry omezovaly vnější faktory (nutnost účasti
pracovníků na přípravě výstav a edukačních projektech aj.). I nadále v této oblasti citelně chybí pracovník,
jehož úkolem by byla komplexní správa sbírek, včetně jejich digitalizace, a přepisu záznamů ze starých
karet do počítačového systému.
Inventarizace:
Inventarizace probíhala podle Plánu revize sbírkových předmětů na období 2009-2019 ze dne 9. června
2009 v návaznosti na posun z roku 2012, který byl způsoben proběhlými i plánovanými změnami na
postech archeologa a knihovnice. Podle plánu jsme tedy provedli inventarizaci sbírky galerie (2467 i.č.),
která obsahuje fondy obrazy, plastiky, grafiky a kresby. Dále byla provedena inventarizace sbírky botaniky
(herbář – 3995 i.č.) a to herbářové položky začínající písmeny A a B, mechy a sběry z ciziny, Lomnicka,
Novopacka, Sobotecka a z polí firmy Planta Naturalis.
Celkem bylo v roce 2014 inventarizováno 6471 inv. čísel, což představuje cca 5,2 % z celkového počtu
sbírkových předmětů. Povinnost inventarizace dle zákona 122/2000 Sb. byla naplněna.
Restaurování, konzervace a preparace:
V roce 2014 bylo konzervováno a restaurováno celkem 135 předmětů, z toho 85 kovových předmětů
(konzervátor kovu) a 44 ks textilních předmětů (konzervátorka textilu). Konzervátor dřeva zrestauroval
6 předmětů (2 stoly a 4 židle). Naší nevýhodou je to, že konzervátoři jsou zároveň důležitým technickým
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personálem, podílejícím se na realizaci výstav. Dále byl odbornou firmou vytvořen jeden makropreparát
obratlovce pro zoologickou sbírku našeho muzea.
Zápůjčky sbírkových předmětů jiným organizacím:
V roce 2014 poskytlo naše muzeum jiným institucím celkem 658 sbírkových předmětů převážně k
výstavním účelům.
Na základě dlouhodobé zápůjčky mají sbírkové předměty pro své stálé expozice zapůjčeny tyto instituce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zámek Humprecht, Město Sobotka
Muzeum českého amatérského divadla, o. s., Miletín
Hrad Pecka, Městys Pecka
Městské muzeum v Nové Pace
Hrad a zámek Staré Hrady
Hrad Kost, Giovanni Kinský dal Borgo, Kinský dal Borgo, a.s.
Knihovna Václava Čtvrtka, Jičín
Město Lázně Bělohrad
Krkonošské muzeum v Jilemnici

Výpůjčky sbírkových předmětů od jiných organizací:
V roce 2014 si Regionální muzeum a galerie vypůjčilo celkem 1302 sbírkových předmětů. Nejvíce
předmětů bylo vypůjčeno z důvodu vystavení a to na výstavu betlémů „Nad Betlémem hvězda svítí…“.
Ostatní:
V roce 2014 byly sbírky ošetřeny odbornou firmou proti hmyzu a plísním pouze jednou a to z důvodu
podzimního stěhování etnografických sbírek do nového depozitáře.

21

BADATELÉ
A VĚDECKÁ ČINNOST
6. Badatelé a vědecká činnost

VI

Badatelé:
Regionální muzeum a galerie v Jičíně evidovalo v roce 2014 celkem 332 badatelských dotazů vyřizovaných
osobně, či v podobě rešerší pomocí e-mailu a telefonu. Badatelé navštěvující muzeum tvoří z větší části
studenti pátrající po informacích pro své ročníkové, seminární či závěrečné práce, dále pracovníci městské
správy (památkáři), kronikáři (informace o obcích) a odborníci z jiných pracovišť (muzeí, univerzit atd.).
Přírodovědné oddělení (Mgr. Petra Zíková) zaznamenalo 16 badatelských návštěv a dotazů. Nejčastěji
pochází pokládané dotazy z oblasti legislativy ochrany přírody a krajiny. Dva dotazy se týkaly Kablíkovy
sbírky ptactva, další čtyři pak výskytu některých rodů či druhů rostlin na Jičínsku. V těchto případech
se jednalo o studenty botaniky, kteří zpracovávají téma výskytu určitého rostlinného druhu v diplomové
práci. Jeden z dotazů určených pro vysokoškolskou seminární práci se týkal i zámeckého parku v Jičíně a
to jeho vývoje po stránce architektonické i dendrologické.
Etnologické oddělení (Mgr. Hana Macháčková) zaznamenalo 34 badatelských návštěv, telefonických a
elektronických dotazů s širokým záběrem témat.    Z nejzajímavějších můžeme uvést téma historických
klavírů ve sbírkách RMaG, zvykosloví na Novopacku, velikonočních zvyků, nebo téma života Romů na
Jičínsku.
Historické oddělení (Mgr. Hana Fajstauerová, Jana Kořínková) celkem 54 dotazů a návštěv, z toho z oboru
historie 8, ze sbírky pozitivů a negativů 46. Za všechny můžeme uvést například: listiny a písemnosti
k roku 1968, jezuité na Jičínsku, snímky sochy Pelíška pro její obnovení, snímky jičínské synagogy a
židovského hřbitova pro slavnosti věnované této tematice ve Valašském Meziříčí, snímky pracovny J.
Váchala pro Galerii hl. města Prahy, nebo staré snímky zahrady bývalého učitelského ústavu pro přípravu
projektu revitalizace zahrady.
Archeologické oddělení (Mgr. Radek Novák) zaznamenalo 91 badatelských dotazů, z toho 23 osobních
návštěv týkajících se nálezů na Jičínsku. Nálezy byly studovány především za účelem publikací. 68
badatelských dotazů bylo zaměřeno zejména na pomístní a místní jména v regionu, identifikaci artefaktů
a potenciálu sbírkového fondu archeologické sbírky RMaG. Dotazy byly položeny formou e-mailu nebo
telefonicky a směřovaly převážně z řad vysokoškolských studentů (Univerzita v Hradci Králové, Univerzita
Karlov a v Praze).
Oddělení knihovny (Bc. Gabriela Brokešová) zaznamenalo 20 badatelských dotazů a výpůjčku 137
knihovních jednotek. Nejčastějšími badatelskými tématy byly již tradičně informace související s jičínskou
historií, osobnostmi Jičínska.
Oddělení galerijních sbírek (Jarmila Hakenová)
Celkem devět dotazů zaznamenalo oddělení spravující sbírky galerie. Jednalo se např. o dílo Václava Špály
(účel vydaní publikace), dílo Františka Procházky (projekt NAKI UMPRUM Praha), obraz Jana Spíchala
(vydání katalogu) či dílo Frant. Antonína Jelínka pro soukromé účely.
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Vědecká činnost pracovníků
Plnění dlouhodobých vědeckých úkolů: (lomeno počtem výstupů)

VI

V roce 2014 odborní pracovníci Regionálního muzea a galerie v Jičíně pracovali na celkem 291 vědeckých
úkolech, přičemž největší podíl z celkového množství tvoří záchranný archeologický výzkum.
Mgr. Hana Fajstauerová: 5/15
Historie plováren na Jičínsku - na základě archivního materiálu, vzpomínek pamětníků, dobových fotografií
a pohlednic byla zpracovávána historie plováren a míst, kde se lidé na Jičínsku koupali. Výstupem byla
výstava plus katalog k výstavě.
První světová válka a Jičín - na základě archivního materiálu byla podrobně zpracována historie města
Jičína v době 1. světové války. Zpracování proběhlo jak podle jednotlivých let, tak podle tematických celků
(hospodářský život, lékařská péče, kulturní podniky, rekvizice zvonů apod.) Vedle archivních materiálů
byly využity i dobové fotografie a pohlednice ze sbírky RMaG v Jičíně a soukromých sběratelů., výstupem
byla výstava.
Historie obce Jičíněves - historie obec byla zpracována na základě archivních materiálů od první písemné
zmínky do roku 1945 pro další číslo Muzejních novin.
Historické fotografie Jičína - postupně zpracovávána sbírka, podrobné popisy snímků, vytváření srovnávacích fotografií. Výstupem v roce 2014 byly články do Hurá muzea a Městského čtvrtletníku.
Odsun Němců na Novopacku, rozpracováno - bylo dokončeno zpracování archivního materiálu, rozčlenění
do kapitol a zhotovení srovnávacích tabulek. Závěrečné zpracování odloženo pro přípravu dalších
aktuálních výstav.
Jana Kořínková: 3/3
Zvony a zvonice na Jičínsku. Cílem výzkumu je publikace, která by měla zachytit osud zvonů na území
bývalého okresu Jičín. Výzkum pokračoval přípravou jednotlivých témat pro konečný text, který zachytí
osud zvonů v jednotlivých obcích (v období před první a druhou rekvizicí v letech 1916-1917, v období
mezi válkami, při rekvizici ve 2. sv. válce, obnovu zvonového fondu po r. 1945). Tato fáze výzkumu odkryla
další možná témata (osud jednotlivých zvoniček a jejich obnova, osoba zvoníka v obci, zvonaři a zvonařské
dílny a jejich zvony zde zastoupené atd.), výstup plánován na rok 2015.
Osobnost obce Jičíněves – článek do Muzejních novin.
Cyklistika obecně a na Jičínsku – výstup výstava Šlápněte do pedálů, 2 x instalace.
Mgr. Hana Macháčková: 5/3
Betlémy Krkonoš a Podkrkonoší – výstava a přednáška.
Jičíněves – lidové stavby, sakrální památky – článek do Muzejních novin.
Lidové zvyky Novopacka. In: Kuchyně a zvyky v severovýchodních Čechách a Dolním Slezsku. Výstup:
článek, Nová Paka 2014. Vydáno v rámci projektu „Kultura a sport v polsko-českých barvách.“
Mgr. Radek Novák: 274/274
Jičíněves - archeologie - článek do Muzejních novin.
Záchranné archeologické výzkumy
Archeologické oddělení realizovalo 273 záchranných archeologických výzkumů (ZAV) a podílelo se na
1 badatelském archeologickém výzkumu společně se Západočeskou univerzitou v Plzni (tzv. Pařezská
brána v blízkosti hradu Pařez v k.ú. Zámostí, okr. Jičín)
• ZAV s negativním výsledkem: 246 akcí
• ZAV s archeologickými nálezy: 27 akcí
• badatelský archeologický výzkum: 1 akce (společně se Západočeskou univerzitou v Plzni)
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Nálezové zprávy odevzdané do archivu Archeologického ústavu AV ČR v Praze, v.v.i.
2012 Staré Místo „Vodovod Staré Místo - vodojem“
2012 Chyjice „Novostavba polní cesty C. 2. 4. „K vodárně“ v k. ú. Chyjice“
ZAV s archeologickými nálezy
ZAV 2014-42 Kopidlno - RD Knížek
ZAV 2014-45 Budčeves, přístavba objektu Aveflor a.s
ZAV 2014-49 Jičín čp. 2 - K-klub, MěÚ Jičín
ZAV 2014-50 Jičín, zámek čp. 1 - socha, MěÚ Jičín
ZAV 2014-63 Sobotka, Šafranice 14 - stání pro auto Král
ZAV 2014-72 Samšina - RD Krausová
ZAV 2014-80 Ostroměř, hradiště - Ing. Miloslav Valenta
ZAV 2014-81 Pecka, kostel sv. Bartoloměje - odvlhčení zdiva
ZAV 2014-84 Jičín - oprava hradební zdi
ZAV 2014-85 Bartoušov-Bouchner, expozice loutek, parkoviště
ZAV 2014-115 Hořice, Maixnerova-plynovod Plynospol
ZAV 2014-116 Železnice - VTL, výměna části přípojky, RWE
ZAV 2014-118 Sběř, Velešice-plynofikace RD Lojda
ZAV 2014-125 Jičín, ul. B. Němcové, špalíček- dr. Partl
ZAV 2014-141 Slatiny - teplovod, Agro Slatiny
ZAV 2014-150 Kopidlno, U Nádraží - Jantuliková, výkop pro jezírko
ZAV 2014-151 Chomutice, Chomutičky – kanalizace
ZAV 2014-152 Radim - RD Pozdníček
ZAV 2014-161 hrad Pecka - oprava zdiva
ZAV 2014-162 Jičín, Sedličky, V.Loggie - sonda, Ing. Starý
ZAV 2014-181 Úlibice, Obecní úřad - přípojka NN
ZAV 2014-182 Lázně Bělohrad-knn Sherydan, Matex
ZAV 2014-202 Rakov u Markvartic – RD
ZAV 2014-206 Bukvice - plot p. Konůtek
ZAV 2014-220 Podhradí, Šlikova Ves, Čejkovice - vodovod
ZAV 2014-245 Veliš - oprava kostela sv. Václava
ZAV 2014-254 Holovousy - Ovocnářský výzkumný institut

Mgr. Petra Zíková: 4/4Sledování vlivu povětrnostních podmínek na jarní tah obojživelníků. Dlouhodobý
projekt ve spolupráci se ZO ČSOP Křižánky – Jičín. Záchranný transfer obojživelníků na lokalitách
Slavhostice a Vysoké Veselí. 40 x návštěva lokality, přeneseno 6333 jedinců v 8 druzích; denní záznamy
druhů a počtů, spolupráce se IV. ZŠ v Jičíně. Projekt podpořen MŽP ČR v rámci grantu ČSOP na ochranu
biodiverzity. Výsledky poskytknuty MěÚ Jičín a AOPK Hradec Králové pro stavební projekty oprav silnic
Slavhostice – Chroustov a Vysoké Veselí - Smidary.
Monitoring rorýse obecného (Apus apus) v katastrálním území Hořice a Sobotka, výsledky předány MěÚ
Jičín – Referát životního prostředí a Stavební úřad a vloženy na web: www.rorysi.cz. Cílem projektu je
zmapovat hnízdiště pro případné určení podmínek při provádění zateplování domů a při opravách střech.
Jičíněves - příroda – článek do Muzejních novin.
Koření – výstava. Fenomén Koření z hlediska botanického, historického, chemického i etnografického.
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Publikační činnost:
• BABÍK, Michal: Úvodník. Hurá muzeum!, 1/2014, s. 1.
• BABÍK, Michal: Hledání nového depozitáře našeho muzea. Hurá muzeum!, 1/2014, s. 1.
• BABÍK, Michal: Bez grantů to nejde. Hurá muzeum!, 3/2014, s. 7.
• BABÍK, Michal: Kutilové, hlaste se v jičínském muzeu. Hurá muzeum!, 4/2014, s. 6.
• BABÍK, Michal: články pro Věstník Asociace muzeí a galerií ČR.
• BROKEŠOVÁ, Gabriela: Díky Jičínu se Irma Geisslová naučila radovat ze života. Jičínský deník, 20. 5.
2014, s. 2.
• BROKEŠOVÁ, Gabriela: Lev utekl – jediná Čtvrtkova kniha psaná na objednávku. Jičínský deník, 24. 9.
2014, s. 2.
• BROKEŠOVÁ, Gabriela: Knihovna z pozůstalosti Josefa Váchala v jičínském muzeu. Jičínský deník,
25. 11. 2014, s. 2.
• BROKEŠOVÁ, Gabriela: Stalo se před sto lety – léto 1914. Hurá muzeum!, 3/2014, s. 6.
• BROKEŠOVÁ, Gabriela: Stalo se před sto lety – podzim 1914. Hurá muzeum!, 4/2014, s. 6.
• BROKEŠOVÁ, Gabriela: Z pověstí. Muzejní noviny, 2014, č. 35, s. 17-18.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Rozmarná léta aneb plovárny na Jičínsku. RMaG v Jičíně, 2014, 122 s.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Dějiny obce Jičíněves. Muzejní noviny, 2014, č. 35, s. 1-13.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Fotografie jsou jako okna do minulosti. Jičínský deník, 5. 2. 2013, s. 3.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Pekaři a jejich role za první světové války v Jičíně. Jičínský deník 14. 10.
2014, s. 2.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Každá Masarykova návštěva Jičína vzbudila emoce. Jičínský deník, 29. 4.
2014, s. 2.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jaroslav Fric: Člen divadelního spolku J. K. Tyl. Jičínský deník, 28. 3. 2014, s. 2.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Příběh pamětní desky čs. legionáře Josefa Kroupy. Jičínský deník, 11. 2.
2014, s. 2.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jaroslav Wagner: Restaurátor památek a jičínský rodák. Jičínský deník, 16.
12. 2014, s. 2.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jan Maria Sidon. Hurá muzeum!, 1/2014.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín včera a dnes. Příběh domu čp. 3 za války 1866. Hurá muzeum!,
1/2014, s. 4.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Pozvánka na výstavu: Rozmarná léta na Jičínsku. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 4.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: František Cyril Kampelík. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 4-5.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Výročí zavraždění Albrecht z Valdštejna. Hurá muzeum!, 2/2014.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín včera a dnes. Dům čp. 94. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 7.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Staré jičínské domy: Domy čp. 52 a 45. Hurá muzeum!, 3/2014, s. 7.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Staré jičínské domy: Jičínská sokolovna. Hurá muzeum!, 4/2014, s. 7.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Jižní strana Valdštejnova náměstí (1884 – 1894).
Jičínský zpravodaj, 1/2014.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Domek čp. 95. Jičínský zpravodaj, 2/2014.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Škola na Komenského náměstí. Jičínský zpravodaj,
3/2014.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Pomník J. V. Stalina a dům čp. 82. Jičínský
zpravodaj, 4/2014.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Žižkovo náměstí po roce 1912. Jičínský zpravodaj,
5/2014.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Ulice na Tobolce. Jičínský zpravodaj, 6/2014.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Hostinec V Ráji v Kollárově (dříve Boleslavské) ulici,
1928. Jičínský zpravodaj, 7/2014.
• FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Palackého ulice (Panská ulice). Jičínský zpravodaj,
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8/2014.
FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Jižní strana Husovy ulice. Jičínský zpravodaj,
9/2014.
FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Pomník vojína na jičínském hřbitově. Jičínský
zpravodaj, 10/2014.
FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Hostinec Na Letné a pomník rakouských a saských
vojínů padlých v bitvě u Jičína. Jičínský zpravodaj, 11/2014
FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičín před sto lety a dnes: Konec Husovky. Jičínský zpravodaj, 12/2014.
FAJSTAUEROVÁ, Hana: Rozmarná léta na Jičínsku představí nová výstava v jičínském muzeu. Nové
Noviny, 13. 6. 2014, č. 23, s. 6.
FAJSTAUEROVÁ, Hana: Jičínská plovárna na rybníku Kníže. Lázeňský obzor: příloha časopisu
Bazén&sauna, červen 2014, č. 5-6, s. 1-3.
FAJSTAUEROVÁ, Hana: Život v Jičíně během první světové války. Nové Noviny, 19. 9. 2014, č. 36, s. 6.
FAJSTAUEROVÁ, Hana: Začátek války v Jičíně. Jičínský deník, 28. 6. 2014.
FAJSTAUEROVÁ, Hana: Lékařská praxe ve světové válce. Jičínský deník, 11. 7. 2014.
FAJSTAUEROVÁ, Hana: Zavedení potravinových lístků, zásobování potravinami – 1915. Jičínský
deník, 18. 7. 2014.
HAKENOVÁ, Jarmila: František Max, výtvarník špachtlí. Jičínský deník, 28. 5. 2014.
HAKENOVÁ, Jarmila: Zveme Vás na výstavu: Manang po třiceti letech. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 1-2.
HAKENOVÁ, Jarmila: Drátenictví v minulosti. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 2.
HAKENOVÁ, Jarmila: Osobnosti: František Max. Hurá muzeum!, 2/2013, s. 5.
HAVELKA, Rudolf: Nález neolitických objektů na k.ú. Třebovětice. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 7-8.
KOŘÍNKOVÁ, Jana: Historie Masarykovy obchodní akademie. Jičínský deník, 18. 2. 2014.
KOŘÍNKOVÁ, Jana: 1915 – 1921: Období nedostatku a potravinových lístků. Jičínský deník, 25. 3.2014.
KOŘÍNKOVÁ, Jana: Počátky firmy Laurin & Klement. Jičínský deník, 13. 5. 2014.
KOŘÍNKOVÁ, Jana: Šlápněte do pedálů aneb přehledné dějiny vývoje kola. Jičínský deník, 17. 9. 2014.
KOŘÍNKOVÁ, Jana: Občanská záložna v Jičíně vznikla v roce 1861. Jičínský deník, 4. 11. 2014.
KOŘÍNKOVÁ, Jana: Závod míru se jel poprvé v roce 1948. Jičínský deník, 1. 7. 2014.
KOŘÍNKOVÁ, Jana: Pozvánka na výstavu: Šlápněte do pedálů. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 3.
KOŘÍNKOVÁ, Jana: Nové přírůstky: Plakát Laurin & Klement. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 5.
KOŘÍNKOVÁ, Jana: Osobnosti obce Jičíněves. Muzejní noviny, 2014, č. 35, s. 24-25.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Výroba oplatek má v jičínském regionu dlouhou tradici. Jičínský deník, 4. 3. 2014.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Příběh (ne)obyčejného drátu aneb historie drátenictví. Jičínský deník, 8. 4. 2014.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Barokní socha svaté Kateřiny z dílny J. J. Jelínka. Jičínský deník, 10. 6. 2014.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Hmoždíř: chlouba kuchyně i nástroj válečné propagandy. Jičínský deník, 1. 10. 2014.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Ze sbírek: Svatý Jan Nepomucký. Hurá muzeum!, 1/2014, s. 2.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Pozvánka na výstavu: Drátenictví včera a dnes. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 3.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Oxalátování. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 5.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Ze sbírek: František Max – Mandele před bouří, Hurá muzeum!, 3/2014, str. 5.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Osobnost: Čeněk Musil. Hurá muzeum!, 4/2014, s. 5.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Nové přírůstky: Kazeta s rýsovacími potřebami Ing. Arch. Č. Musila. Hurá
muzeum!, 4/2014, s. 5.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Památky Jičíněvse. Muzejní noviny, 2014, č. 35, s. 19-21.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Lidová architektura Jičíněvse. Muzejní noviny, 2014, č. 35, s. 22-24.
NOVÁK, Radek: Pravěk Kopidlenska. In Kopidlno – Drahoraz, Ledkov, Mlýnec, Pševes. Nymburk: Jan
Řehounek – Kaplanka, 2014, s. 6-9, ISBN 978-80-87523-08-7.
NOVÁK, Radek: Archeologie obce Jičíněves. Muzejní noviny, 2014, č. 35, s. 14-17.
NOVÁK, Radek: Keltové ve východních Čechách. Hurá muzeum!, 1/2014, s. 1.
NOVÁK, Radek: Keltská svatyně nebo opevněný dvorec u Markvartic. Hurá muzeum!, 1/2014, s. 4.
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NOVÁK, Radek: Kostěný hřeben mladého muže ze žárového hrobu u Žeretic. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 6.
NOVÁK, Radek: Pozoruhodné nálezy v Budčevsi. Hurá muzeum!, 3/2014, s. 4-5.
NOVÁK, Radek: Středověká hrnčířská pec z Hořic. Hurá muzeum!, 3/2014, s. 4.
Hledači pokladů s detektory kovů. Rozhovor s novinářem na téma archeologie a detektory kovů
(Tomáš Kučera: Agfmedia), časopis 5plus2, únor 2014, s. 1-2.
Srdce starého Jičína tepalo pod Velišem. Rozhovor s novinářem na téma nejstarší středověké osídlení
Jičína (Tomáš Kučera: Agfmedia), publikováno v časopise 5plus2 Jičínsko, č. 15, roč. 3, 18. 4. 2014
- Staré Místo, s. 1 a 4.
Archeologický výzkum Malého náměstí v Sobotce. Rozhovor s novinářem (Tomáš Kučera: Agfmedia),
publikováno v časopise 5plus2 Jičínsko, č. 46, roč. 3, 5. 12. 2014.
MATĚJKOVÁ, K. – NOVÁK, R. Soubor keramiky z raného a vrcholného středověku ze Starého Místa u
Jičína. In Archeologie ve středních Čechách, 2014, č. 18, s. 319-349.
PROSTŘEDNÍK, J. – NOVÁK, R. – NOVÁK, J.: Archeologický výzkum v areálu dvora Václava Vejrycha
z Gemsenfelsu v Jilemnici. In Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědná ročenka. Semily – Turnov –
Jičín: Státní okresní archiv Semily, Muzeum Českého Ráje v Turnově, Regionální muzeum a galerie
v Jičíně, 2014, roč. 27, s. 200-235. ISBN 978-80-86254-30-2.
PAJEROVÁ, Martina: Mamuti ve starší době kamenné žili i na území Jičína. Jičínský deník, 6. 5. 2014.
PAJEROVÁ, Martina: Vyráběli Keltové švartnové náramky na Jičínsku? Jičínský deník, 4. 2. 2014.
PAJEROVÁ, Martina: Zdobení pomocí vpichů bylo moderní po pět set let. Jičínský deník, 11. 3. 2014.
PAJEROVÁ, Martina: Jak byl v roce 1907 hrob skrčence v Rožďalovicích vykopán. Jičínský deník, 17. 6. 2014.
PAJEROVÁ, Martina: Unikátní nález v Hořicích. Jičínský deník, 6. 9. 2014.
PAJEROVÁ, Martina: Na návrší u obce Vitíněves byla žárová pohřebiště. Jičínský deník. 10. 9. 2014.
PAJEROVÁ, Martina: Kamínku otloukej se, aneb výroba štípaných nástrojů. Jičínský deník, 21. 10. 2014.
PAJEROVÁ, Martina: Kamenné sekeromlaty jako doklady pravěkého osídlení? Jičínský deník, 2. 12. 2014.
PAJEROVÁ, Martina: Chřestítka: hračky, hudební nástroje či rituální předměty? Jičínský deník, 9. 12. 2014.
PAJEROVÁ, Martina: Muzejní noc 2014. Hurá muzeum!, 3/2014, s. 3.
PAJEROVÁ, Martina: Šlápněte do pedálů. Hurá muzeum!, 3/2014, s. 1.
PAJEROVÁ, Martina: Rozmarná léta na Jičínsku. Hurá muzeum!, 3/2014, s. 2.
PAJEROVÁ, Martina: Eva Kubínová – Řeč dřeva. Hurá muzeum!, 3/2014, s. 3.
PAJEROVÁ, Martina: Cesty človíčka 2. Hurá muzeum!, 4/2014, s. 7.
PAJEROVÁ, Martina: Muzejní noc 2014, Hurá muzeum!, 3/2014, s. 3.
ZÍKOVÁ, Petra: Čemeřice zelená je jedním z prvních zvěstovatelů jara. Jičínský deník, 25. 2. 2014.
ZÍKOVÁ, Petra: Z muzejního herbáře: Osívka jarní. Jičínský deník, 1. 4. 2014.
ZÍKOVÁ, Petra: Z herbářových sbírek: Ocún jesení. Jičínský deník, 11. 9. 2013, s. 3.
ZÍKOVÁ, Petra: Labutě v zimě nepřikrmujte. Jičínský deník, 3. 6. 2014.
ZÍKOVÁ, Petra: Ne každý had, kterého potkáte, je zmijí. Jičínský deník, 29. 7. 2014.
ZÍKOVÁ, Petra: Holubi ve sbírce regionálního muzea v Jičíně. Jičínský deník, 3. 10. 2014.
ZÍKOVÁ, Petra: Kmín jako součást naší kuchyně i léčivo. Jičínský deník, 11. 11. 2014
ZÍKOVÁ, Petra: Osobnost: Profesor František Sitenský. Hurá muzeum!, 2/2014, s. 6-7.
ZÍKOVÁ, Petra: Nové přírůstky: Hnízdo myšky drobné. Hurá muzeum!, 3/2014, s. 6.
ZÍKOVÁ, Petra: Koření vánoc. Hurá muzeum!, 4/2013, s. 3
ZÍKOVÁ, Petra: Příroda obce Jičíněves. Muzejní noviny, 2014, č. 35, s. 27-28.
ZÍKOVÁ, Petra: Kablíkova sbírka ptactva: Sluka lesní. Muzejní noviny, 2014, č. 35, s. 25.
ZÍKOVÁ, Petra: Natura 2000 a zámek v Jičíněvsi. Muzejní noviny, 2014, č. 35, s. 26-27.
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Účast zaměstnanců na konferencích, sympoziích, seminářích, školeních atd.:

VI

PhDr. Michal Babík
17.– 18. 2. 2014 – Závěrečná porada semináře OPVK, pořadatel Muzeum východních Čech v Hradci Králové
21.–23. 5. 2014 – Veletrh muzeí České republiky, Muzeum Vysočiny Třebíč
25. 2. 2014 – Liberec - Z bazénu před obrazy (Nové výstavní prostory s nejmodernějším LED osvětlením)
14. 10. 2014 – Konference Paměťové instituce a legislativa – Praha, Národní archiv
5.–6. 11. 2014 – Muzeum a proměny společnosti. VIII. kolokvium AMG ČR, Brno
19.–22. 6. 2014 – Maďarsko, Budapešť: exkurze Budapešťská muzejní noc
27.–30. 10. 2014 – Maďarsko, Keszthely, workshop + návštěva partnerského muzea
4.–7. 11. 2014 – Organizace návštěvy partnerského muzea z Keszthely (plus účast na workshopu)
Bc. Gabriela Brokešová
17.–18. 2. 2014 – Závěrečná porada semináře OPVK, pořadatel Muzeum východních Čech v Hradci Králové
21.–23. 5. 2014 – Veletrh muzeí České republiky, Muzeum Vysočiny Třebíč
2.–4. 9. 2014 – 38. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
25.11. 2014 – Krajská knihovnická konference, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
únor – prosinec 2014 –Rekvalifikační knihovnický kurz, Národní knihovna ČR Praha
listopad 2014 – Jičín, RMaG (workshop)
19.–22. 6. 2014 – Maďarsko, Budapešť: exkurze Budapešťská muzejní noc
27.–30. 10. 2014 – Maďarsko, Keszthely, workshop + návštěva partnerského muzea
4.–7. 11. 2014 – Organizace návštěvy partnerského muzea z Keszthely (plus účast na workshopu)
Mgr. Hana Fajstauerová
17.–18.2. 2014 – Závěrečná porada semináře OPVK, pořadatel Muzeum východních Čech v Hradci Králové
19.–22. 6.2014 – Maďarsko, Budapešť: exkurze Budapešťská muzejní noc
4.–7. 11. 2014 – Organizace návštěvy partnerského muzea z Keszthely (plus účast na workshopu)
Ing. Lenka Folprechtová
22.5.2014 – Nový občanský zákoník a činnost muzeí, Dvůr Králové nad Labem, pořadatel RMaG v Jičíně
5.12.2014 – Mzdové aktuality, pořadatel AJAK Jičín
9.12.2014 – DPH neziskových organizací a veřejnoprávních subjektů ve světle novely zákona 2015,
pořadatel Svaz účetních Pardubice
Jarmila Hakenová
Nástavbový kurz Školy muzejní propedeutiky – 2. ročník
19.–22. 6. 2014 – Maďarsko, Budapešť: exkurze Budapešťská muzejní noc
Jana Kořínková
17.–18.2.2014 – Závěrečná porada semináře OPVK, pořadatel Muzeum východních Čech v Hradci Králové
5. 4. 2014 – Čeština pro Čechy, jazykové centrum Correct, Praha
19.–22. 6. 2014 – Maďarsko, Budapešť: exkurze Budapešťská muzejní noc
Mgr. Hana Macháčková
17.–18. 2. 2014 – Závěrečná porada semináře OPVK, pořadatel Muzeum východních Čech v Hradci Králové
25. 2. 2014 – Liberec - Z bazénu před obrazy (Nové výstavní prostory s nejmodernějším LED osvětlením)
5.–7. 6. 2014 – Broumov – Odborná konference Lidová architektura – Broumovsko 2014
25. 4. 2014 – Seminář Čeština pro Čechy – Praha (účast s Janou Kořínkovou)
14. 10. 2014 – Konference Paměťové instituce a legislativa – Praha
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22.5.2014 – Nový občanský zákoník a činnost muzeí, Dvůr Králové nad Labem, pořadatel RMaG v Jičíně
4.–7. 11. 2014 – Organizace návštěvy partnerského muzea z Keszthely (plus účast na workshopu)

Mgr. Radek Novák
17.–18.2. 2014 – Závěrečná porada semináře OPVK, pořadatel Muzeum východních Čech v Hradci
Králové
19.–22. 6. 2014– Maďarsko, Budapešť: exkurze Budapešťská muzejní noc
27.–30. 10. 2014 – Maďarsko, Keszthely, workshop + návštěva partnerského muzea
4.–7. 11. 2014 – Organizace návštěvy partnerského muzea z Keszthely (plus účast na workshopu)
Mgr. Martina Pajerová
17.–18.2. 2014 – Závěrečná porada semináře OPVK, pořadatel Muzeum východních Čech v Hradci Králové
28.4.2014 - Hodinka s Erasmem plus, pořadatel: Dům zahraniční spolupráce, Národní agentura pro
evropské vzdělávací programy, místo: Krajský úřad HK
26.5.2014 - „Jak a proč co nejlépe zpřístupnit muzejní obsah“, pořadatel: Metodické centrum muzejní
pedagogiky Brno, místo: Moravské zemské muzeum Brno
2.9.2014 - Úvod do natáčení videa, pořadatel: IMPULS, centrum podpory uměleckých aktivit, místo:
Hradec Králové
11.–12.9.2014 - Seminář Muzeum a digitalizace, pořadatel: Metodické centrum pro informační
technologie v muzeu, místo: Brno
29. 9. 2014 – 15. 6. 2015 - Kurz Základní muzejní pedagogiky, pořadatel: Metodické centrum muzejní
pedagogiky Brno, místo: Brno
19.–22. 6. 2014 – Maďarsko, Budapešť: exkurze Budapešťská muzejní noc
4.–7. 11. 2014 – Organizace návštěvy partnerského muzea z Keszthely (plus účast na workshopu)
Kateřina Sedláčková
Nástavbový kurz Školy muzejní propedeutiky – 2. ročník
19.–22. 6. 2014 – Maďarsko, Budapešť: exkurze Budapešťská muzejní noc
Mgr. Petra Zíková
17.–18. 2. 2014 – Závěrečná porada semináře OPVK, pořadatel Muzeum východních Čech v Hradci Králové
14. 3. 2014 – metodický seminář „Ochrana obojživelníků při jarních migracích“, pořadatel Naturservis
22. 5. 2014 - Nový občanský zákoník a činnost muzeí, Dvůr Králové nad Labem, pořadatel RMaG v Jičíně
17.–19. 9. 2014 – Setkání muzejních zoologů, Chřiby (zoologická sekce AMG)
6. 11. 2014 – metodický seminář „Záchrana ohrožených netopýřích kolonií“ (ČESON)
4.–7. 11. 2014: Organizace návštěvy partnerského muzea z Keszthely (plus účast na workshopu)
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Účast zaměstnanců v komisích, spolcích aj.

VI

PhDr. Michal Babík
• člen poradního orgánu náměstkyně MK ČR pro legislativní práci v oblasti movitého kulturního
dědictví (jako vyslanec AMG ČR)
• předseda Královéhradecké krajské sekce Asociace muzeí a galerií České republiky
• člen výboru Komise pro muzejní management Asociace muzeí a galerií
• člen redakční rady Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR
• člen odborného poradního sboru pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
• člen výboru Pekařovy společnosti Českého ráje
• člen redakční rady Z Českého ráje a Podkrkonoší
• předseda letopisecké komise MěÚ Jičín
• člen komise pro cestovní ruch MěÚ Jičín
• člen komise pro kulturu MěÚ Jičín
Věra Šejnová
• členka o. s. Lodžie
• členka o. s. Bohemia Rosa
Mgr. Radek Novák
• člen Východočeské regionální archeologické komise
• člen Vlastivědného kroužku Krkonoš a Podkrkonoší
• člen České archeologické společnosti
• člen European Association of Archaeologists
Mgr. Petra Zíková
• statutární zástupce ZO ČSOP Křižánky – Jičín
• členka Zoologické komise Asociace muzeí a galerií České republiky
Mgr. Hana Macháčková
• členka Národopisné společnosti ČR
• členka Odborné komise pro Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje
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HOSPODAŘENÍ

Rozbor hospodaření Regionálního muzea a galerie v Jičíně je zobrazen v přiložené tabulce.
V roce 2014 organizace hospodařila se ziskem ve výši 31 161,65 Kč.
Finanční majetek
Oblast finančního majetku
K 31. 12. 2014 má organizace:
na běžném účtu		
82 160,46 Kč
FKSP				
85 504,03 Kč
Pokladna			
30 931,-- Kč
val. Pokladna			
41,59 Kč
pokladna vstup muzea		
1 759,-- Kč
pokladna vstup galerie		
8 061,-- Kč
ceniny – stravenky		
0,- Kč
ceniny – známky
0,-- Kč
Investice
V roce 2014 bylo investováno do projektů:
•
Stavební plány ke stavbě depozitáře v Robousích. Profinancováno 375 100,--Kč.
7. 1. AUTOPROVOZ

Regionální muzeum a galerie v Jičíně vlastnilo počátkem roku 2 osobní automobily: Citroen Berlingo (rok
výroby 2006) a Renault Clio 1,2 (rok výroby 1998). Poslední jmenovaný automobil byl zakoupen v roce
2008 pro potřeby archeologa, kterým je téměř výlučně používán. Z důvodů neustálých a finančně nákladných oprav byl tento automobil odstaven v podzimních měsících a po nabídce ostatním organizacím
zřizovaným Královéhradeckým krajem prodán. 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 organizace ve svém majetku eviduje valníkový přívěs
s plachtou SPZ 4H09079. V únoru 2014 organizace obdržela od zřizovatele Královéhradeckého kraje
terénní automobil Suzuki Grand Vitara, SPZ 1H4 4441 rok výroby 2003. Automobil je určen pouze pro
potřeby archeologického pracoviště. V říjnu 2014 organizace dostala od svého zřizovatele Královéhradeckého kraje osobní automobil Škoda Octavia II Elegance, SPZ 2H5 9612, rok výroby 2005. Automobil
je používán všemi zaměstnanci, především však ředitelem RMaG v Jičíně.
Citroen Berlingo, SPZ: 2H 93968
ujeté km za rok 2014: 					
náklady na spotřebovanou naftu: 			
normovaná spotřeba dle technického průkazu:
Náklady PHM na 1 km 		
		

18 077 km
31 436,40 Kč
5, 6 l / 100 km
1,74 Kč

Renault Clio 1,2 SPZ: 2H42455
ujeté km za rok 2014: 			
		
náklady na spotřebovaný benzín: 			
normovaná spotřeba dle technického průkazu:
Náklady PHM na 1 km

9 348 km
18 039,- Kč
6, 0 l / 100 km
1,93 Kč
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Suzuki Grand Vitara SPZ 1H4 4441
Ujeté kilometry za rok 2014				
Náklady na spotřebovaný benzín		
Normovaná spotřeba dle technického průkazu		
Náklady PHM na 1 km 			

9 560
km
30 335,80 Kč
8 l/100 km
3,17
Kč

Škoda Octavia II Elegance, SPZ 2H5 9612
Ujeté kilometry za rok 2014				
Náklady na spotřebovaný benzín			
Normovaná spotřeba dle technického průkazu		
Náklady PHM na 1 km 				

4 480
km
9 709,22 Kč
7 l/100 km
2,17
Kč

Opravy:
V roce 2014 organizace investovala do oprav automobilu: Renault Clio 5 769,74 Kč; Citroen Berlingo 6
247,96 Kč; Suzuki Grand Vitara 6 860,-Kč; Škoda Octavia 3 752,28 Kč. Ve všech případech se jednalo o
běžné provozní opravy. Také se investovalo do pořízení tažného zařízení na nově nabyté vozy.
7.2. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Nedokončená investice z fondu reprodukce majetku:
Stavební projekt na nový depozitář Robousy		
375 100,--Kč
Dlouhodobý hmotný majetek
V tomto roce organizaci převedl zřizovatel:
Terénní automobil Suzuki Grand Vitara			
Osobní automobil Škoda Elegance 			

600 000,--Kč
586 190,--Kč

Drobný hmotný majetek:
V roce 2014 nakoupila naše organizace tento drobný hmotný majetek z provozních nákladů:
Notebook HP ProBook					
18 470,-- Kč
Monitor LG 22” LED					
2 990,-- Kč
Vysavač NAREX 9 					
491,-- Kč
Mobilní telefon Nokia Lumia				
3 840,-- Kč
Podkrkonošský kolovrat				
3 300,-- Kč
Střešní box S-line					
6 383,86 Kč
GPS NUVI 2497					
4 640,-- Kč
Digitální fotoaparát SONY				
5 990,-- Kč
Digitální zrcadlovka Nikon				
11 990,-- Kč
Notebook HP ProBook				
21 181,23 Kč
Odvlhčovač FRAL FDNF					
21 495,-- Kč
Odvlhčovač FRAL FDNF					
21 495,-- Kč
DDHM pořízený celkem
131 266,09 Kč
Nehmotný majetek pořízený v roce 2014:
Knihovní software Verbis				

32 452,-- Kč
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7. 3. TVORBA A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
Fond k 31. 12. 2014		
Fond rezervní			
Fond reprodukce		
Fond odměn			
FKSP				
Ostatní fondy			

VII

zůstatek
282 090,72 Kč
183 796,21 Kč
129 510,90 Kč
87 262,03 Kč
132 000,-- Kč

Fond reprodukce je tvořen z účetních odpisů hmotného majetku.
Fond rezervní je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, popřípadě z darů.
Fond odměn nebyl čerpán.
Fond FKSP je tvořen 1% ročního objemu zúčtovaných platů a jejich náhrad. V průběhu roku byl čerpán
dle vnitřních směrnic na kulturní, rekreační a sportovní činnost zaměstnanců.
7. 4. KONTROLNÍ ČINNOST
Plán a vyhodnocení kontrolní činnosti:
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, ekonomka jako správkyně rozpočtu odpovědná 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.
Kontrola majetku, pohledávek a závazků se provádí jejich inventarizací, a to jednou ročně k 31. 12.
Mimořádné inventarizace jsou prováděny dle potřeby.
Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• kontrolu oprávněnosti zaměstnanců provádět specializované činnosti (řízení vozidla, sváření, elektrotechnické práce apod.) průběžně zajišťuje pověřený pracovník BOZP.
• došlo k pravidelnému proškolení zaměstnanců o dodržování BOZP a požární ochrany
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• kontrola požární ochrany: kontrolu celého objektu jednou za rok provádí požární technik RMaG v
Jičíně.

Kontrola termínů revizí technických zařízení
Revize hasících přístrojů, zabezpečovacího zařízení elektroinstalace – zajišťují průběžně pracovníci
pověření BOZP a PO.
Kontrola elektronického zabezpečení se provádí průběžně. Smluvně je zabezpečena celková revize 1x
ročně firmou FIDES.
Kontrola vykonávané práce, kvality a rozsahu poskytovaných služeb veřejnosti: provádí průběžně vedoucí
oddělení a ředitel.
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 1důvodu 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.
7. 5. INVENTARIZACE
Řádná inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2014.
Předmětem inventarizace byl následující majetek, pohledávky a závazky na účtech:
nehmotný majetek
pozemky
stavby (depozitář Robousy)
samostatné movité věci
drobný hmotný majetek
umělecké dílo
nedokončený hmotný majetek
– stavební plány „Depozitář Robousy“
materiál na skladě
zboží na skladě
pohledávky - odběratelé
poskytnuté zálohy (energie)
pokladna
ceniny
běžný účet
FKSP
závazky - dodavatelé
přijaté zálohy

102 080,75
961 565,48
10 742 215,20
3 789 014,30
1 868 331,37
129 002,-375 100,-76 670,86
809 780,26
112 239,64
173 112,36
40 792,59
0,-82 160,46
85 504,03
69 681,00
19 328,--

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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zaměstnanci
ostatní závazky vůči zaměstnancům
pohledávky za zaměstnanci
povinné pojištění
daně
výdaje příštího období
výnosy příštích období

343 246,-0,-0,-174 957,-121 070,-0,-30 906,--

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

VII

Způsob provedení inventarizace :
Fyzická kontrola zásob, peněžních prostředků v hotovosti, cenin a drobného hmotného majetku. Dokladová inventura ostatního majetku, pohledávek a závazků. Dokladová inventura budov a pozemků.
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VIII

VÝHLED NA ROK 2015

Plán činnosti naší organizace na rok 2015 ve své obecné části vychází především ze Strategického plánu
rozvoje Regionálního muzea a galerie v Jičíně pro rok 2011 – 2015, který je dostupný např. na webových
stránkách organizace. Většinu informací o naší činnosti je možné sledovat na našich webových stránkách
a také na Facebooku.
Výstav, které jsou nejviditelnější činností naší organizace, plánujeme na rok 2015 celkem 15. Stěžejními
výstavami by měla být výstava Udělej si sám II. o kutilských výtvorech z období normalizace, plánovaná
na hlavní turistickou sezónu, a také výstava, která by měla představit vrch Zebín průřezově z pohledu
vědních disciplín zastoupených v muzeu. V muzeu bude také na jarní a podzimní období připraven rozsáhlý přednáškový cyklus vztahující se částečně také k právě probíhajícím výstavám.
V roce 2015 bychom chtěli nadále pokračovat s využitím dobrovolnické práce v našem muzeu.
V otázce fundraisingu se v roce 2015 ucházíme o několik dotací z MK ČR a také z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Předpokládáme, že se budeme ucházet také o dotace, které vypisuje Město Jičín.
Rozšiřování sbírky plánujeme v roce 2015 opět pouze na základě darů, sběrů a odúmrti. Evidence
sbírkových předmětů by měla probíhat standartním způsobem, dle časových možností kompetentních
zaměstnanců.
Plán inventarizace sbírky pro rok 2015 bude uskutečňován v souladu s dlouhodobým plánem inventarizace sbírky muzea.
Co se týká sbírek, rádi bychom v roce 2015 pokračovali v řešení jejich vhodného uložení – s tím souvisí otázka hledání nového depozitáře. Uložení sbírek je leitmotivem činnosti managementu organizace.
Hlavní očekávanou věcí v této souvislosti je vypsání nového evropského programu IROP, který očekáváme
v polovině roku.
Ve sbírkové činnosti bude důležitým prvkem také pokračování v evidenci sbírek z bývalého muzea v Kopidlně.
Nadále bychom rádi pokračovali v digitalizaci sbírkových předmětů – především v souvislosti s účastí na
projektu e-sbírky.
Jak již bylo zmíněno, aktuální informace o naší činnosti lze získat na webových stránkách www.muzeumhry.cz.
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IX

PŘÍLOHA č. 1 - EKONOMIKA
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