MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE JULIE W. MEZEROVÉ
ÚPICE
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013
I. ČINNOST
Otevírací doba muzea byla upravena na celoroční provoz v režimu út - so 10 - 12; 13 - 17,
ne 13 - 16. Otevřeno je zpravidla také o svátcích. Pondělky jsou vyhrazeny badatelským
návštěvám. Prokazatelná návštěvnost za rok 2013 činí 3341 návštěvníků (číslo nezahrnuje
badatelské a další specifické návštěvy).
I. 1 VÝSTAVNÍ ČINNOST
V muzeu proběhlo celkem 8 výstav, jednu výstavu jsme spolupořádali s Galerií moderního
umění v Hradci Králové a Společností Topičova salonu v Topičově salonu v Praze.
Vzpomínky na Julii Winterovou - Mezerovou (22. 1. - 28. 2. 2013)
charakteristika: galerijní výstava obrazů JWM
počet návštěvníků: 321 (dospělí 35/ senioři, studenti 125/ děti 66/ neplatící 94)
Velikonoční výstava (12. 3. - 31. 3. 2013)
charakteristika: prezentace tvorby žáků mateřských a základních škol z Úpice a okolí
počet návštěvníků: 366 (dospělí 18/ senioři, studenti 46/ děti 252/neplatící 50)
Výstava fotografií studentů maturitních ročníků (9. 4. - 26. 4. 2013)
charakteristika: prezentace fotografií studentů úpického gymnázia a SOŠ. Expozice byla
doplněna obrazy JWM
počet návštěvníků: 205 (dospělí 5 / senioři, studenti 78 / děti 102 / neplatící 20)
Radosti kolem nás. Výstava fotografií Jany Grécové a Jany Jaklové (7. 5. - 31. 5. 2013)
charakteristika: prezentace prací účastnic regionálních fotografických soutěží a ateliérů
počet návštěvníků: 214 (dospělí 21 / senioři, studenti 137 / děti 11 / neplatící 45)
Vilém Pokorný In Memoriam (11. 6. - 30. 8. 2013)
charakteristika: galerijní výstava průřezem tvorby významného výtvarníka z Úpicka.
Představeno bylo více než 200 obrazů ze soukromých sbírek.
počet návštěvníků: 721 (dospělí 205 / senioři, studenti 315 / děti 129 / neplatící 72)
Dědeček automobil (13. 9. - 18. 10. 2013)
charakteristika: muzejní technická výstava s interaktivními exponáty (pohyblivé modely řezu
motory, převodovkami, výkyvnou polonápravou a dalšími součástmi automobilu), částí
věnovanou automobilismu na Úpicku cca do r 1950 a zážitkovou instalací (garáž)
počet návštěvníků: 601 (dospělí 141 / senioři, studenti 139 / děti 184 / neplatící 137)
Hledání zmizelé Úpice (1. - 22. 11. 2013)
charakteristika: interaktivní výstava fotografií z muzejního depozitáře, v jejímž rámci
návštěvníci mohli umisťovat popisky k jednotlivým záběrům nebo pomocí oscanování
vlastních starých fotografií přímo obohatit expozici i muzejní sbírky. Výstava byla vybavena
monitorem, na němž byla promítána smyčka fotografií.
počet návštěvníků: 527 (dospělí 116 / senioři, studenti 226 / děti 80 / neplatící 105)

...ustroj se, učeš se, je Štědrý den (29. 11. 2013 - 10. 1. 2014)
charakteristika: monotematická vánoční výstava věnovaná historii vánočních ozdob. V rámci
výstavy měli návštěvníci možnost zakoupit si ozdoby od firmy Ozdoba.cz Dvůr Králové.
počet návštěvníků: 386 (dospělí 112 / senioři, studenti 94 / děti 109 / neplatící 71)
Julie Winterová Mezerová Potřetí. Výstava obrazů JWM v Topičově salonu v Praze (10. 12.
2013 - 10. 1. 2014) - ve spolupráci se Společností Topičova salonu a Galerií moderního umění
v Hradci Králové.
I. 2. DOPROVODNÉ PROGRAMY
Pro veřejnost
Pořad Vzpomínky na Julii Winterovou Mezerovou 22. 1. 2013
Muzejní noc fotografická 18. 5. 2013
Letní soirée s paní Lidou Jeck - Morawetz 29. 7. 2013
První adventní ozdůbková dílnička 7. 12. 2013
Druhá adventní ozdůbková dílnička 14. 12. 2013
Pro školy
Historické lekce
Ve spolupráci s úpickými školami realizovalo muzeum 16 historických lekcí, z toho
13 v muzeu (témata: nejstarší dějiny Úpice, povodně v úpických dějinách, holocaust na
Úpicku, život našich předků, dějiny automobilismu, návštěva prezidenta T. G. Masaryka
v Úpici, vánoční zvyky).
Doprovodné programy
Kromě komentovaných prohlídek výstav a expozic nabídlo muzeum pro návštěvnické
skupiny "Předvánoční tvoření" v posledním adventním týdnu. Tvůrčí doprovodný program
k výstavě o vánočních ozdobách využilo pět školních skupin.
Projekty
Projekt Příběhy bezpráví
Se ZŠ Bratří Čapků (Dr. Kafková) byl v rámci projektu Příběhy bezpráví připraven program
téma sport v totalitě (promítání dokumentárního filmu o československém hokeji a následná
beseda s úpickým pamětníkem p. Zdeňkem Pitašem).
I. 3. SBÍRKY A AKVIZIČNÍ ČINNOST
Ve sbírce muzea je k 31. 12. 2013 zařazeno celkem 2 582 sbírkových předmětů.
V roce 2013 muzeum získalo celkem 26 sbírkových jednotek, z toho 3 soubory fotografií,
1 soubor dokumentů soukromé povahy, 1 soubor denního tisku, jednu rukopisnou knihu.
Mimo to muzeum přijalo řadu předmětů etnografického charakteru, o jejichž zařazení do
sbírek bude teprve rozhodnuto. Zpracováno a zapsáno bylo celkem 10 sbírkových předmětů.
Revize sbírkových předmětů
Při předání proběhla plná revize všech sbírkových předmětů podle protokolu z revize
vykonané na konci roku 2012. Vzhledem k jeho existenci nový protokol zpracován nebyl.Ve
druhém pololetí bylo zahájeno systematické zpracování podsbírky Numismatika a fondu
starých tisků uložených v muzeu. Obě práce budou pokračovat i v roce 2014.
II. DALŠÍ AKTIVITY
II.1 Badatelé a spolupráce s muzei, galeriemi a dalšími institucemi.

V průběhu roku bylo zpracováno 38 badatelských dotazů a zajištěn stejný počet badatelských
návštěv.
V roce 2013 se muzeum podílelo zápůjčkou ze svých sbírek na šesti výstavách (Muzeum
Podkrkonoší v Trutnově, Topičův salon, Město Trutnov, Muzeum Českého ráje Turnov, KHV
Choceň). Při realizaci vlastních projektů spolupracovalo s čtrnácti muzei a dalšími institucemi
(Krkonošské muzeum v Jilemnici, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Škoda Muzeum Mladá
Boleslav, Mateřské školy Úpice, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Úpice Lány, Městské gymnázium
aSOŠ Úpice, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, Historic Car Museum Kuks,
KHV Police nad Metují Veteran Car Club Dvůr Králové n/L, Rautis a. s. Poniklá, Ozdoba.cz.
Dvůr Králové n/L, s. r. o.) a řadou soukromých sběratelů.
Od září 2013 zajišťuje muzeum Společnosti přátel bratří Čapků a města Úpice prostor pro
konání literárního kroužku pro mládež, který se schází pravidelně ve čtvrtek.
II.2 Studentské praxe
V roce 2013 začalo muzeum nabízet středoškolským a vysokoškolským studentům možnost
praktické stáže. Středoškolské praxe byly nabídnuty zatím jen studentům úpické střední školy
(v roce 2013 praxi v muzeu absolvovalo 5 studentek). Vysokoškolskou muzejní praxi zajistilo
muzeum v uplynulém roce jedné studentce (Univerzita Pardubice).
III. PROPAGACE A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
III.1. Propagace
Standardně muzeum propaguje svoji činnost pomocí tištěných plakátů. Výlep probíhá v Úpici
na plakátových plochách, na MěÚ, v knihovně, na školách a školkách a u některých
soukromých podnikatelů (Pekařství Karel Nývlt, Cukrárna U Vitochů, firma Melichar.cz).
Dále vylepujeme v okolních obcích. Z tradičních médií využívá muzeum k propagaci Úpické
noviny, Přehled akcí Turistického informačního centra Úpice a Trutnovinky (zde záleží na
výběru editora, naše možnost ovlivnit zařazení našich akcí do přehledu v tištěných
Trutnovinkách je zatím minimální).
Navázána byla spolupráce s periodikem Náchodský swing. Muzeum pravidelně informuje
o nabízených akcích také ČRo Hradec Králové, (zařazení upoutávky zde záleží opět na
výběru editora rubriky). Díky realizaci výstavy v Topičově salonu se podařilo navázat kontakt
s kulturní redakcí ČRo 3 Vltava.
Tradičně se činnost muzea propaguje pomocí internetového portálu jestrebihory.net, od roku
2013 nově v kulturním kalendáři na webových stránkám Městského kulturního střediska.
Vprůběhu druhého pololetí roku 2013 byly připraveny webové stránky, jejich zprovoznění
proběhlo na počátku roku 2014. Za účelem využití možností nových médií byl zprovozněn
profil muzea na Facebooku a účet na Google+. Navázána byla spolupráce s internetovými
turistickými portály Naše Česko (www.nasecesko.cz) a Atlas Česka (www.atlasceska.cz), ta
je zatím v přípravné fázi. Muzeum je rozpočtem limitováno pouze na neplacené propagační
možnosti.
III. 2 Publikační činnost
S výjimkou pravidelných příspěvků v Úpických novinách muzeum nevydalo v roce 2013
žádnou samostatnou publikaci. V rámci přípravných prací pro výstavu Dědeček automobil
byla zpracována část podkladů k historii úpických silnic.
IV. MAJETEK, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A JEHO VYUŽITÍ
V roce 2013 byl zakoupen nový scanner, využit byl při přímém sběru fotografií v rámci
výstavy Hledání zmizelé Úpice. Kromě standardních upgradů programového vybavení byla
zakoupena licence inventarizačního programu Bach, aby bylo možno zajistit postupné
převedení inventárních a přírůstových knih do elektronické podoby.

V. EKONOMICKÉ ÚDAJE
V.1 Personální záležitosti
V r. 2013 pracovali v muzeu v průměru dva zaměstnanci v HPP, z nich jeden na částečný
úvazek pro MKS.
Ke 30. 3. 2013 došlo k personální změně na pracovním místě průvodce-kurátor sbírkových a
mobiliárních fondů z důvodu odchodu do důchodu. K 1. 4. 2013 převzala vedení muzea
současná ředitelka Mgr. Jana Nešněrová od odstupující ředitelky Mgr. Marcely Strachotové.
Mgr. Strachotová odešla do důchodu k 31. 5. 2013, v dubnu a květnu 2013 byli tudíž v muzeu
zaměstnáni tři zaměstnanci v HPP. Protože zaměstnanci pracujícímu na pozici průvodce kurátor sbírkových a mobiliárních fondů byl pracovní poměr zrušen ve zkušební době ke
30. 6. 2013, byl v muzeu po dobu tří měsíců zaměstnán v HPP pouze jeden zaměstnanec
(ředitelka). Na základě výběrového řízení byla pozice druhého zaměstnance v muzeu
obsazena k 1. 10. 2013.
Muzeum mělo v roce 2013 uzavřeny tři dohody o pracovní činnosti - se dvěma
průvodkyněmi, které zajišťují zpravidla víkendový provoz, a s paní účetní. V letních měsících
byly uzavřeny dvě dohody o provedení práce se studenty, kteří plnili průvodcovské činnosti a
další úkoly a kompenzovali dočasný výpadek na pozici druhého stálého zaměstnance muzea.
IV.2 Rozbor hospodaření MKS za rok 2013
NÁKLADY
plánováno v tis. Kč
501 materiál
75
502 energie
166
518 služby
88
521 mzdové náklady
600
524 zákon. pojištění
195
525 jiné soc. pojišťění
527 zákonné soc. náklady
1
528 jiné sociální náklady
16
558 náklady DDHM
9

skutečně čerpáno v Kč
48 163
162 356
94 029,34
600 000
176 026
1 449,93
5 180
7 790
8 512

NÁKLADY CELKEM

1 150

1 103 506,27

PŘÍJMY
602 výnosy z prodeje služeb
662 ostatní výnosy ( úroky)
672 dotace zřizovatele

30
1 120

53 944
485,23
1 120 000

VÝNOSY CELKEM

1 150

1 174 429,23

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

V Úpici, 26. 3. 2014, Jana Nešněrová

+70 922,96

