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Úvod 

Vizě stratěgickě ho rozvojě Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i byla pr ědstavěna zastupitělstvu mě sta 

Jaromě r ě v u noru roku 2017. Těnto dokuměnt vě svy ch hlavní ch cí lěch zu sta va  sta lě aktua lní  a 

tyto stanověně  cí lě jsou postupně  napln ova ny.  

Bě hěm roku 2019 byl dokonc ěn vy znamny  dotac ní  projěkt „Muzeum v Ziębicích a Muzeum v 

Jaroměři: Partnerská města – partnerská muzea“ a u spě s ně  obha jěna dotac ní  z a dost pro 

projěkt „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“, spojěny  s pla novanou 

rěkonstrukcí  muzěa. Pra vě  vy hlěd na rěkonstrukci jiz  ovlivnil chod muzěa vě druhě  polovině  

roku 2019, kdy byl Wěnkěu v du m od poc a tku r í jna jiz  uzavr ěn věr ějnosti. I pr ěs toto omězění  

vě r í mě, z ě i v rocě 2019 jsmě doka zali uspokojit za jmy vs ěch tr í  hlavní ch cí lovy ch skupin, na 

ktěrě  sě vě svě  pra ci zamě r ujěmě, tědy za jmy jaromě r skě  věr ějnosti, s kolní  mla děz ě a 

„pr ěspolní ch“ turistu .  

Milníky a hlavní ukazatele rozvoje Městského muzea v r. 2019 

 

1) Aktivity smě r ují cí  k infrastrukturní mu rozvoji Mě stskě ho muzěa 

 

a. Mě stskě  muzěum v Jaromě r i, vě spolupra ci s partněrsky m Muzěěm Sprzętu 

Gospodarstwa Domowěgo v Ziębicí ch, zí skalo dotaci z Fondu mikroprojěktu  

Eurorěgionu Glacěnsis, a to na vy robu rěplik intěriě rově ho vybavění  foyěr by valě ho 

obchodní ho domu fy A. Wěnkě a syn. Souc a stí  rěalizacě projěktu jě i pr ěshranic ní  

spolupra cě, spoc í vají cí  vě vza jěmně  propagaci obou muzěí . V ra mci hodnocění  

projěkt „Muzeum v Ziębicích a Muzeum v Jaroměři: Partnerská města – 

partnerská muzea“ zí skal nějvys s í  poc ět bodu  zě vs ěch projěktovy ch za mě ru  

podany ch v daně  vy zvě . Rěalizacě tohoto projěktu byla zda rně  dokonc ěna v u noru 

2019. Byly vypor a da ny věs kěrě  financ ní  za vazky, Mě stu Jaromě r i byla navra cěna 

c a stka zí skana  z dotacě Fondu mikrorěgionu Glacěnsis. Projěkt jě nyní  vě stavu 

udrz itělnosti. 

b. V za r í  2018 byla poda na Mě stěm Jaromě r í  k hodnocění  z a dost o dotaci s na zvěm 

„Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“, a to v ra mci dotac ní ho 

programu Intěrrěg V-A Č ěska  rěpublika – Polsko. Hlavní mi cí li projěktu jsou 

invěstic ní  akcě vě vy s i cca 1 mil. EÚR za kaz dě ho partněra a rozsa hla  pr ěshranic ní  

propagac ní  c innost vs ěch zu c astně ny ch subjěktu  (vc ětně  dotaci něc ěrpají cí ch 

partněru ), spoc í vají cí  napr . v organizaci zhruba 20 r ěměslny ch workshopu  

konany ch na obou strana ch hranicě. 

Dotac ní  z a dost podalo Mě sto Bolěslawiěc, ktěrě  jě vědoucí m partněrěm projěktu (z 

du vodu pr ědchozí ch zkus ěností  a administrativní ho za zěmí ). Dals í m hlavní m 

partněrěm projěktu jě Mě sto Klodsko. Na polskě  straně  sě projěktu v pr í padě  

rěalizacě budě u c astnit ně kolik dals í ch dotaci něc ěrpají cí ch partněru . Na c ěskě  
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straně  jsou dotaci něc ěrpají cí mi partněry projěktu Muzěum vě Dvor ě Kra lově , 

Muzěum Na chodska, Muzěum v Nově m Mě stě  nad Mětují  a Kra lově hraděcky  kraj. 

V procěsu pr í pravy z a dosti o dotaci hra lo Mě stskě  muzěum v Jaromě r i, v u zkě  

spolupra ci s Mě stěm Jaromě r í , roli iniciac ní  a koordinac ní .   

Z a dost o dotaci byla něza visly mi ěxpěrty hodnocěna kladně  a byla doporuc ěna 

k financova ní  v plně  vy s i. Pr ědpokla dany m těrmí něm podpisu smlouvy o 

financova ní  jě prosiněc 2019. Fyzicka  rěalizacě projěktu zapoc ně z poc a tku roku 

2020.  

V ra mci pr í pravy z a dosti o dotaci zadalo Mě sto Jaromě r  vypracova ní  komplětní  

projěktově  dokuměntacě cělkově  rěkonstrukcě soudomí  Mě stskě ho muzěa, vc ětně  

NKP Wěnkěova domu. Tato projěktova  dokuměntacě tvor ila za sadní  souc a st 

projěktově  z a dosti. Projěktova  dokuměntacě byla vyhotověna akaděmicky m 

architěktěm Daviděm Va vrou, vě spolupra ci s projěktantěm Jir í m Hěndrychěm.  

 

2) Aktivity smě r ují cí  k rozvoji ědukac ní  c innosti Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i 

 

Na za kladě  statistiky na vs tě vnosti v rocě 2018 a 2019 lzě konstatovat sětrvaly  za jěm 

na vs tě vnosti animac ní ch a ědukac ní ch programu  zě strany organizovany ch s kolní ch 

vy prav. Mě stskě  muzěum si vělmi va z í  osobní ho nasazění  pědagoz ěk a pědagogu , jakoz  i 

podpory na vs tě v muzěa zě strany r ěditělu  a r ěditělěk s kol.  

Mězi klí c ově  aktivy v tě to oblasti lzě za rok 2019 uvě st: 

 

a. Pr í prava a rěalizacě sta ly ch ědukac ní ch programu . V souc asnosti Mě stskě  muzěum 

nabí zí  c tyr i sta lě  ědukac ní  programy, a to s ohlěděm na pokrytí  hlavní ch 

historicky ch a spěcificky vy znamny ch období  Jaromě r ska. Smyslěm ědukac ní ch 

programu  jě z a ku m „mí stně  ukotvit“ la tku probí ranou v hodina ch „prvouky“ a 

dě jěpisu.  

b. Rěalizacě animac ní ch programu . V rocě 2019 pr ipravilo Mě stskě  muzěum, zějmě na 

pě c í  muzějní  ěduka torky, dva animac ní  programy k vy stava m „Supěrmarkět Svě t“ a 

„Aděptě cěchu Huběrtova“. Tyto programy navs tí vilo takr ka tisí c dě tí . 

c. Zvys ova ní  kvality ědukac ní  c innosti a spolupra cě s pědagogy: V rocě 2018 uzavr ělo 

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i dohodu o spolupra ci s MAS Mězi Ú pou a Mětují , a to 

v ra mci rěalizacě projěktu Místní akční plán rozvoje vzdělání MAP II – ORP 

Jaroměř. Sěmina r ě por a daně  v ra mci tohoto projěktu jsou c asto rěalizova ny pr í mo 

v prostora ch muzěa, a to za aktivní  u c asti ěduka torky muzěa. Tato spolupra cě sě 

u spě s ně  rozví jěla i v rocě 2019.  

 

3) Sbí rkotvorně , vy stavní  a pr ědna s kově  aktivity 

 

a. V rocě 2019 byl kladěn zr ětěl zějmě na na „infrastrukturní “ stra nku pě c ě o sbí rkovy  

fond. Byla prově r ěna moz nost aktualizacě/nahrazění  souc asně ho ělěktronickě ho 
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katalogu DEMÚS jiny m, moděrně js í m systě měm, vc ětně  zavědění  ěviděncě pomocí  

c a rovy ch/QR ko du . Vy slědkěm jě zjis tě ní , z ě souc asna  nabí dka nění  uspokojiva  a 

nělzě zodpově dně  pr ějí t na jiny  systě m. Oběcně  bylo muzěu doporuc ěno vyc kat 

plos ně ho zavědění  ěviděnc ní  platformy „ELVIS“, ktěra  by mě la vzějí t z projěktu MK 

Č R. Pr ědpokla dany  těrmí n moz nosti zavědění  tě to platformy jě cca rok 2022.  

Da lě byla zaha jěna druha  100% invěntura sbí rkově ho fondu, a to z du vodu 

stě hova ní  děpozita r ě do na hradní ch prostor.  

Stran pě c ě o fyzicky  stav sbí rkově ho fondu bylo z dotacě MK Č R por í zěno 15 ks 

plěchovy ch skr í ní  pro děpozita rní  u c ěly.  

Ú rověn  ěxpozic jě nada lě zvys ova na napr . rěalizací  galěrijní ho osvě tlění  vě Sta lě  

historickě  ěxpozici v Josěfově . Těnto projěkt byl podpor ěn z dotac ní ho programu 

Kra lově hraděckě ho krajě.  

b. Nějvě ts í  vy stavní  projěkt v rocě 2019 byla vy stava „Aděptě cěchu Huběrtova“, 

zamě r ěna na oběcnou i rěgiona lně  ukotvěnou historii c ěskě  myslivosti, ktěra  jě 

věděna v sěznamu ÚNESČO jako něhmotně  kulturní  dě dictví . Du raz byl kladěn na 

(nad)rěgiona lní ho vělika na tě to historiě, hrabě tě F. A. Sporcka, c i ěkologii lěsa a 

pě c i o lěs, a to napr . na za kladě  podkladu  laskavě  poskytnuty mi Mě stsky mi lěsy 

Jaromě r . Vy stava mě la bohaty  doprovodny  program, napr . pr ědna s ku o osobě  a dí lě 

F. A. Sporcka a pr ěděvs í m slavnostní  znovuotěvr ění  kaplě sv. Huběrta vě Starě m 

Plěsu (vě spolupra ci s R K farností  v Josěfově ). Tě to slavnosti sě zu c astnilo zhruba 

350 na vs tě vní ku , vc ětně  vělmistra a c lěnu  R a du sv. Huběrta. 

c. Pr ědna s kově  aktivity: I bě hěm roku 2019 pokrac oval u spě s ny  cyklus pr ědna s ěk 

„Mezi řádky“, na jěhoz  organizaci sě pr ibliz ně  rovny m dí lěm spolupodí lí  Na rodní  

pama tkovy  u stav v Josěfově  a Mě stskě  muzěum. V ra mci cyklu bylo v r. 2019 

uskutěc ně no 10 pr ědna s ěk. Na vs tě vnost pr ědna s ěk sě pohybujě mězi 50 – 90 

posluchac i a patr í  tak k nadstandardní .  

 

4) Propagac ní  c innost muzěa 

 

V rocě 2019 byla propagac ní  c innost muzěa (kromě  samostatny ch vy stav a pr ědna s ěk) 

rělativně  utluměna, a to z du vodu nadcha zějí cí  pla novaně  rěkonstrukcě a s ní  spojěny m 

uzavr ění m muzěa.  

Výhled do roku 2020 

 

Provoz koncě roku 2019 a v cělě m rocě 2020 budě maxima lní  mě rou ovlivně na pr í pravny mi 

pracěmi na pla novanou rěkonstrukci. Od r í jna r. 2019 jě pro věr ějnost uzavr ěn Wěnkěu v du m, 

s vy jimkou ohla s ěny ch věr ějny ch akcí  (pr ědna s ky, Advěnt v muzěu, pla novana  věr ějna  

„zaví rac ka“ v u noru 2020). Probí hají  intěnzivní  pra cě na stě hova ní  děpozita r u , vc ětně  cělkově  

invěntury sbí rkově ho fondu. V rocě 2020 budě vytvor ěn na vrh nově  sta lě  ěxpozicě, a to tak, 
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aby mohl by t jiz  koncěm roku 2020, c i poc a tkěm roku 2021, „soutě z ěn“ dodavatěl nově  

ěxpozicě. Rěalizova ny budou workshopy pro věr ějnost, a to jako „mě kka “ c a st vělkě ho 

dotac ní ho projěktu Intěrrěg V-A Č ěska  rěpublika – Polsko. Souc asně  budě da lě zpracova va n 

archivní  fond muzěa a prověděna rěvizě za pisu v Čěntra lní  ěviděnci sbí rěk.  

Pro Sta lou historickou ěxpozici v Josěfově  budě pr ipravěno ně kolik sězo nní ch vy stav, a to jak 

z vlastní ho fondu, tak vy stav zapu jc ěny ch.  

Dotac ní  z a dosti budou smě r ovat do oblasti galěrijní ho vybavění  pro novou ěxpozici vě 

Wěnkěově  domě  (dotac ní  program Kra lově hraděckě ho krajě); rěga lově ho vybavění  děpozita r u  

(program ISO MK Č R, budě li vypsa n); a dals í  digitalizacě fotografickě ho fondu Mě stskě ho 

muzěa. Za sadní  dotac ní  agěndou alě budě u zka  spolupra cě s Mě stěm Jaromě r í  na u spě s ně  

rěalizaci projěktu Intěrrěg V-A Č ěska  rěpublika - Polsko.  

Lzě shrnout, z ě Mě stskě  muzěum v Jaromě r i c ěka  sicě provozně  něobvyklě , alě pr ěsto vělmi 

du lěz itě  období , jěhoz  vy slědky ovlivní  chod tě to institucě na mnoho lět dopr ědu. I pr ěs tuto 

situaci budě dba no o maxima lně  moz ně  naplně ní  rolě vy znamně  mě stskě  kulturní  institucě 

(pr ědna s ky, vy stavy, ědukac ní  programy a podobně ) i v rocě 2020.  

 

Mgr. ět Mgr. Rudolf Havělka, Ph.D. 

r ěditěl Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i 

 

Finanční souhrn 

 

Dotacě na provoz od zr izovatělě 3.111.000 Kc    

Dotacě:  

a) Dotacě MK Č R v programu ISO D, por í zění  15 ks plěchovy ch skr í ní  pro děpozita rní  u c ěly:  

50. 000 Kc . Kofinancova ní  z rozpoc tu MMJ. 

b) Dotacě KHK na podporu c inností  muzěí  a galěrií , por í zění  galěrijní ho osvě tlění  pro Sta lou 

historickou ěxpozici v Josěfově : 127.000 Kc . Kofinancova ní  z rozpoc tu MMJ. 

c) Dotacě Eurorěgionu Glacěnsis (vy roba rěplik pultově ho a rěga lově ho vybavění  foyěr 

Wěnkěova domu a pr ěshranic ní  spolupra cě s polsky m partněrěm): Proplacěna  dotacě 

588.725 Kc .   

d) Doporuc ění  k financova ní  v ra mci dotac ní ho programu Intěrrěg V-A Č ěska  rěpublika – 

Polsko: Pr ědbě z ně  schva lěna  dotacě vě vy s i cca 20.000.000 Kc .  
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Trz by za vlastní  vy kony: 44.000 Kc    

Vy dajě na mzdy: 1.453. 000 Kc   

Vy dajě na socia lní  a zdravotní  pojis tě ní : 494.000 Kc   

Vy dajě na dohody o provědění  pra cě:130.000 Kc  

Koměnta r  k financ ní mu souhrnu: Vzhlěděm k vy s i dotacě na provoz ma  Mě stskě  muzěum vělkě  

rězěrvy v trz ba ch za vlastní  vy kony, ktěrě  by mě ly tvor it alěspon  7-8 % na kladu  (standard 

rělativně  na vs tě vnicky u spě s ny ch rěgiona lní ch muzěí ). Fakt ní zkě  trz by zě vstupně ho lzě 

v jistě m ohlědu obha jit tí m, z ě vu c i jaromě r skě  věr ějnosti (v ra mci pr ědna s ěk a věrnisa z í  

vy stav) a organizovany m s kolní m vy prava m (v ra mci ědukacě) jě u c tova no buď z a dně , něbo 

zcěla symbolickě  vstupně . Sluz ba jaromě r skě  věr ějnosti jě do vělkě  mí ry cha pa na jako 

„pr ědplacěna“ pra vě  v ra mci pr í spě vku na provoz od zr izovatělě. Nicmě ně , po pla novaně m 

zatraktivní  ěxpozic Mě stskě ho muzěa (Wěnkěova domu) lzě oc ěka vat i pomě rně  vělky  na ru st 

na vs tě vnosti z r ad mimojaromě r sky ch turistu . Dosaz ění  trz ěb v uvěděně m něbo i vys s í m 

procěntua lní m rozpě tí  tak nění  vě str ědně době m vy hlědu něrěa lně , zějmě na k pravdě podobně  

nadcha zějí cí  cělkově  rěkonstrukci spojěně  s instalací  novy ch sta ly ch ěxpozic.  

 

 

Personální obsazení 
 

Mgr. et Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D. – r ěditěl Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i, zodpově dny  za 

vědění  muzěa, vc ětně  koncěpcě a r í zění  dals í ho rozvojě (dotac ní  a invěstic ní  c innost, 

propagacě apod.). 

S kolění  absolvovana  v r. 2019:  S kolění  pro z adatělě dotacě Fondu Intěrrěg V-A Č R-PL 

 S kolění  ZOZ Pama tkova  pě c ě a sbí rky muzějní  povahy, 

Institut pro věr ějnou spra vu  

 

David Doubrava – kura tor sbí rěk a knihovní ho fondu, za stupcě r ěditělě, zodpově dny  za 

fyzickou i katalogovou spra vu sbí rkově ho fondu muzěa a spolupra ci pr i pr í pravě  vy stav. 

S kolění  absolvovana  v r. 2019:  Úloz ění  něgativu  a fotomatěria lu  vě sbí rka ch 

Historicky  u stav AV Č R            

              

S kolění  MK Č R pro spra vu ČES  

                                              Sěmina r  pracovní ku  muzějní ch knihověn 
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Jaroslav Cavrnoch – vy stava r , spoluzodpově dny  za na vs tě vnicky  provoz obou ěxpozicí  

(zějmě na ěxpozicě josěfovskě ) a spra vu prostor obou ěxpozic. 

S kolění  absolvovana  v r. 2019:  Workshop o sklě sě zamě r ění m těorěticky i prakticky na 
sklo v architěktur ě z pohlědu pama tkově  pě c ě 

  Pama tkovy  u stav 
 

Excěl pro pokroc ilě  uz ivatělě 

Bc. Monika Joštová – ěduka torka a kura torka sbí rěk, zodpově dna  za pr í pravu a rěalizacě 

ědukac ní ch a animac ní ch programu , spolupra ci na pr í pravě  vy stav a zpracova ní  c a stí  

sbí rkově ho fondu. 

S kolění  absolvovana  v r. 2019:  Sta la  u c ast na odborny ch pědagogicky ch s kolění ch 

por a dany ch v ra mci rěalizacě projěktu Mí stní  akc ní  pla n 

rozvojě vzdě la ní  MAP II – ORP Jaromě r  

Workshop Dva pod jědnou str ěchou: Workshop  
zamě r ěny  na tvorbu ědukac ní ch programu  s 
tě matěm dě jin 20. stol.  

 

Jitka Ambrožová – u c ětní  muzěa,  smluvně  jako OSVČ  

 

Přehled výstavní a přednáškové činnosti muzea 

 

1. Vy stavy 

Supermarket SVĚT 

Intěraktivní  vy stava pod za s titou vizua lní ho umě lcě Pětra Nikla, ktěra  vznikla vě spolupra ci s 

organizací  Na Zěmi; 18. br ězna – 18. dubna 2019. 

30 let literárně dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka 

Vy stava rěalizova na Za kladní  umě lěckou s kolou F. A. S porka;1. dubna – 28. dubna 2019. 

130 let divadelního souboru Vrchlický v Jaroměři 

130 lět divadělní ho souboru Vrchlicky  a 200 lět od první  pí sěmně  zmí nky ochotnickě ho 

divadla v Jaromě r i; 1. dubna – 28. dubna 2019. 

Adepte cechu Hubertova 

Tradicě a souc asnost myslivosti; 2. kvě tna 2019 – 30. za r í  2019. 

Dřevo, které nehoří (loutky a obrazy) 
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Vy stava autorsky ch loutkovy ch scě n a obrazu ; 1. c ěrvna - 29. za r í  2019 vě Sta lě  historickě  

ěxpozici v Josěfově . 

Sametová revoluce v Jaroměři 

Panělova  vy stava; 7. listopadu - 30. listopadu 2019 v pasa z i Jaroslava Z a ka v Jaromě r i. 

 

2. Pr ědna s ky 

(cyklus pořádá Městské muzeum v Jaroměři a Národní památkový ústav, územní odborné 

pracoviště v Josefově) 

Ing. Jiří Balský/Architektura první republiky v královéhradeckém kraji 

Muzeum „historické domácnosti“ v Ziebicích a turistické zajímavosti regionu. (Přednáška 

ředitele partnerského muzea Jaroslawa Žurawského) 

Jana Farská Hajková/Jaroměř a secese 

Eduard Droberjar/Germáni v našem regionu 

Petr Hrudka, Matěj Kubina/Divadelnictví v Jaroměři a architektura divadelních budov 

Jan Luštinec/Harrachovské sklo 

Ing. František Frola/Hrabě Sporck a řád sv. Huberta 

Mgr. Jan Juráček/Východní Čechy v historii Země 

Viktor Blažek/Těm, kteří životy i štěstí rodin svobodě naší obětovali... 

Olga Mertlíková/Listopad 1989 v Jaroměři 

Milan Záliš/Zámek v Ratibořicích trochu jinak  

3. Dals í  kulturní  akcě por a daně  Mě stsky m muzěěm 

14. 3. 2019 Podvěc ěrní  prohlí dka Wěnkova domu (rěplika Goc a rova prodějní ho pultu), pr i 

pr í lěz itosti dokonc ění  nově  c a sti sta lě  ěxpozicě rěalizovaně  v ra mci projěktu Muzěum Sprzętu 

Gospodarstwa Domowěgo v Ziěbicí ch a Mě stskě  muzěum v Jaromě r i. 

6. 4. 2019 Zaha jění  turistickě  sězony 2019 v pěvnostní m mě stě  Josěfově . 

1. 3. - 30. 9. 2019 Josěf Goc a r - Josěf Wěnkě - Josěf Ma s a: architěktonicky  skvost c ěskě  moděrny 

- koměntovaně  prohlí dky obchodní ho domu Wěnkě a syn. 



 

Stra nka 8 

1. 5 - 30. 9. 2019 Galěriě jaromě r sky ch roda ku  J. S í my, O. S paniěla, J. Wagněra. 

1. 9. 2019 Posví cěnska  svatohuběrtska  slavnost na Starě m Plěsě. 

7. - 8. 9. 2019 Dny ěvropskě ho dě dictví  v Mě stskě m muzěu v Jaromě r i a Sta lě  historickě  

ěxpozici v Josěfově . 

14. 11. 2019 Prězěntacě knihy Pavla a Olgy Měrtlí kovy ch: Josěfov, Kapitoly z dě jin pěvnosti a 

mě sta. 

30. 11. 2019 Advěnt v mě stskě m muzěu v Jaromě r i. 

Otevírací doba, vstupné a vývoj návštěvnosti muzea 
 

Sta la  historicka  ěxpozicě v Josěfově  

               
              duběn  

 
 soboty a nědě lě  
 

 
10.00 – 16.00 

               
              kvě těn 

 
 soboty a nědě lě 

 
    10.00 – 16.00 

              c ěrvěn  děnně  mimo pondě lí      10.00 – 16.00 

              c ěrvěněc  děnně  mimo pondě lí  10.00 – 17.00 

              srpěn  děnně  mimo pondě lí  10.00 – 17.00 

              za r í   soboty a nědě lě 10.00 – 16.00 

              r í jěn  otěvr ěno pro pr ěděm objědnaně  
skupiny  

 

 

 

 

 

 

 



 

Stra nka 9 

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i – Wěnkěu v du m 

        lěděn - duběn  u těry  - pa těk                                       9.00 -16.00 

        kvě těn - listopad 
 u těry  - pa těk                                       9.00 -17.00 

 soboty, nědě lě a sva tky                  13.00 -17.00 

        prosiněc 
 u těry  - pa těk                                       9.00 - 16.00 

 soboty, nědě lě, objědnaně  kulturní  por ady 

VSTÚPNE  dospělí snížěné děti do 6 lět 
kombinované 

dospělí 

Kombinovaně  

sní z ěně  

Městské muzěum 

v Jaroměři 
30 Kc  15 Kc  0 Kc  - - 

 

Sta la  historicka  

ěxpozicě v 

Josěfově  

 

 

30 Kc  

 

 

15 Kc  

 

 

0 Kc  

 

 

180 Kc  

 

 

100 Kc  

Sleva na vstupném: 

• drz itěl pru kazu ZTP, ZTP-P 

• Sěnior pas (nově  od roku 2011) 
Vstup volný: 

• drz itělě  pru kazu Asociacě muzěí  a galěrií  Č ěskě  rěpubliky 

• dě ti do 6 lět 

• vstupěnka do Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i, Sta lě  historickě  ěxpozicě v Josěfově  

      z knihy Kladskě  pomězí  – pr i zakoupění  dvou vstupěněk 50% slěva 

 

 

 

 

 

 



 

Stra nka 10 

Návštěvnost Městského muzea v r. 2019, včetně edukačních 

programů 

  

 

 

Čělkěm navs tí vilo k 31. 10. 2019 Mě stskě  muzěum a jěho poboc ku v Josěfově  4 215 
na vs tě vní ku .  

Na vs tě vnost sě v rocě 2019 jěs tě  navy s í  v mě sí cí ch listopad a prosiněc o pr ědna s ky a 
pr ipravovany  Advěnt v muzěu 30. 11. 2019. 

 

 

 

 

 

Porovnaní  na vs tě vnosti 2018 
2019 

k 31. 10. 2019 

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i 3842 2437 

Sta la  historicka  ěxpozicě 
 v Josěfově  

1436 1778 

Pr ědpokla dana  na vs tě vnost 
listopad, prosiněc 2019 ---------- 1000 

Čělkěm 5278 5215 

 



 

Stra nka 11 

 

 

 

I. - XII.   m. Jaroměř 2018 m. Jaroměř 2019 m Josefov 2018 m. Josefov 2019 

LEDEN   90 80 zavřeno 10 

ÚNOR   133 159 zavřeno 10 

BŘEZEN   215 377 zavřeno zavřeno 

DUBEN   340 683 93 199 

KVĚTEN   637 189 165 178 

ČERVEN   342 122 136 240 

ČERVENEC 128 84 498 535 

SRPEN   123 64 307 482 

ZÁŘÍ   285 650 116 82 

ŘÍJEN   201 29 62 42 

LISTOPAD 301 400 59 zavřeno 

PROSINEC 1047 600 zavřeno zavřeno 

celkem    3842 3437 1436 1778 
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Stra nka 12 

 

 

 

 

 

I. - XII. 

2018 2018 2019 2019 

počet dětí počet tříd počet dětí počet tříd 

LEDEN   43 2 19 1 

ÚNOR   41 2 0 0 

BŘEZEN   61 3 233 12 

DUBEN   200 9 250 12 

KVĚTEN   334 17 76 3 

ČERVEN   184 10 35 3 

ČERVENEC   12 1 0 0 

SRPEN   15 1 0 0 

ZÁŘÍ   111 5 312 17 

ŘÍJEN   128 7 25 2 

LISTOPAD   218 13 0 0 

PROSINEC   324 15 0 0 

celkem    1671 85 950 50 

 

Doprovodný program k vy stava m 30. lět litěra rně  dramatickě ho oboru ZÚS  F. A. S porka - J. 

Holasova , Obchodní  du m Wěnkě a syn - D. Doubrava v Mě stskě m muzěu v Jaromě r i. Vy stava 

Dr ěvo, ktěrě  něhor í  (loutky a obrazy) vě Sta lě  historickě  ěxpozici v Josěfově  - J. Čavrnoch, 

cělkova  na vs tě vnost doprovodny ch programu  jě 392 dě tí  - 19 skupin. 
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v roce 2018 a 2019 

2018 2019



 

Stra nka 13 

Sbírkotvorná činnost muzea v roce 2019 
 

Pr ijato do sbí rěk: 204 pr ědmě tu  

Zapsa no do knihovní ho fondu: 281 kusu  

Konzěrvova no a opravěno cělkěm: 5 pr ědmě tu  

Zapu jc ěno z jiny ch institucí : 119 pr ědmě tu  

Institucě, do ktěry ch byly pr ědmě ty zapu jc ěny: 

MKS Jaromě r  – vstupní  ěxpozicě  

ČČ SH Jaromě r   

OS Ravělin XIV. 

Rěgiona lní  muzěum Na chodska 

Muzěum Nově  Mě sto nad Mětují  

Za měk Kostělěc nad Orlicí  – Vy stava pana Úlricha 

 

Badatělskě  na vs tě vy: 10 badatělu  s 15 na vs tě vami 
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