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1. HLAVNÍ ÚKOLY A PRIORITY ORGANIZACE PRO ROK 2016
Muzeum Českého ráje v Turnově
MČR Turnov je zřízeno jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Krajský
úřad v Liberci. Hlavním úkolem pro vedení organizace bude v roce 2016 zajistit plynulý chod organizace,
prezentaci všech jejích činností, vytvořit podmínky pro vědeckovýzkumnou práci odborných pracovníků,
zabezpečit provoz expozic a komerčních zařízení muzea, jako základní podmínky pro naplnění návštěvní
sezóny. Prioritou pro rok 2016 je realizace projektu nové stálé expozice Pro horolezce neexistují hranice,
akce ke120. výročí založení o Muzea Českého ráje a 300 let Dlaskova statku v Dolánkách.
Hlavní úkoly pracovníků odborného oddělení a oddělení provozu budou projednávány na pravidelných
měsíčních poradách. Prioritou práce odborného oddělení v součinnosti s ostatními pracovníky organizace
bude v roce 2016 naplnění plánu výstav a dalších kulturně výchovných akcí muzea, plnění Vládního
nařízení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, zajištění vědeckovýzkumné činnosti muzea,
práce na projektu nové stálé expozice Horolezectví v Českém ráji, katalogizace sbírek, zejména sbírky J. V.
Scheybala. Vedlejší činnost muzea budou v roce 2016 zajišťovat 2 pracovníci na plný úvazek a v hlavní
návštěvní sezóně další pracovníci na částečný pracovní úvazek (na dohody o pracovní činnosti).
Kontrolní činnost vedení muzea
V roce 2016 se zaměří na:
kontrolu plnění plánu a čerpání rozpočtu
kontrolu využití fondu pracovní doby
kontrolu výsledků odborné práce odborných pracovníků muzea
kontrolu plnění čtvrtletních pracovních úkolů
kontrolu provozované obchodní činnosti, její efektivnosti a výsledků inventur zboží
kontrolu dodržování předpisů v oblasti odměňování
kontrolu dodržování organizačního a pracovně provozního řádu
kontrolu dodržování vnitropodnikových norem při práci se sbírkami a dalších předpisů
kontrolu hospodárného nakládání s majetkem muzea

2. SPRÁVA OBJEKTŮ – PROVOZ, ÚDRŽBA, OPRAVY
Provoz, údržba, rekonstrukce objektů muzea
Koncepce v tomto bodě vychází ze skutečnosti, že navrhovaný rozpočet MČR Turnov počítá s příspěvkem
zřizovatele na pokrytí nákladů na mzdy a zákonné pojištění, elektrickou energii, vodu a plyn. S ohledem na
stanovený příspěvek zřizovatel musí MČR Turnov všechny ostatní náklady spojené s provozem a činností
organizace zajistit z vlastních příjmů, a to včetně údržby a oprav budov. Z investičního fondu budou
uvolněny prostředky na nákup služebního užitkového vozidla.
Budova čp. 70 – Dům u Bažanta
Po dokončené rekonstrukci objektu bude v roce 2014 v této budově provozována pokladna a prodejna
a badatelna, návštěvnické centrum s veřejným internetem, konzervátorská dílna a kanceláře pracovníků
muzea. Ve všech prostorách objektu bude prováděna pouze běžná údržba. V případě zajištění vlastních
příjmů muzea nad plánovaný rámec zajistí MČR Turnov položení dlažby ve dvoře u čp. 70. Materiál pro
plánovanou akci poskytne Město Turnov MČR Turnov bezplatně.
Hlavní budova čp. 71 a galerie
V objektu čp. 71 proběhne kromě běžné údržby dokončení opravy elektroinstalace v expozici mineralogie a
Národopisu středního Pojizeří (výměna stávajících svítidel za nízkoenergetické zdroje).
Budova čp. 72
MČR Turnov získalo v roce 2015 na základě usnesení zastupitelstva Libereckého kraje právo hospodaření
k nemovité věci - p. p. č. 537 o výměře 332 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
v obci Turnov, č. p. 72, občanská vybavenost, nacházející se v katastrálním území Turnov, obec Turnov.
V souladu s usnesením rady libereckého kraje uvedenou nemovitost MČR v roce 2015 pronajímá Městu
Turnov. V roce 2015 náklady spojené s údržbou a provozem tohoto objektu bude hradit nájemce.
Depozitáře muzea
Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2009 dokončilo přístavbu depozitářů MČR Turnov. Nové prostory
byly vybaveny mobiliářem pro adekvátní uložení sbírkových předmětů. V roce 2016 budou v těchto
prostorách uloženy sbírky umění, uměleckého řemesla, starých tisků, historie, odborné knihovny a
Scheybalova sbírka. V prostorách depozitářů MČR bude prováděna oddělením provozu běžná údržba.
Pracovníky odborného oddělení budou prováděny pravidelné kontroly a měření teplot a vlhkosti.
Dlaskův statek v Dolankách
Na Dlaskově statku v Dolánkách, jehož je MČR uživatelem na základě nájemní smlouvy, uzavřené v roce
1994, budou v roce 2016 zajištěny práce spojené s přípravou hlavní sezóny 2016, tj. běžná údržba objektu
a jeho okolí. Parkoviště bude pronajato firmě SAN DISK. Provoz na Dlaskově statku bude zahájen v březnu
2016 a ukončen v prosinci 2016 s měsíční přestávkou v měsíci listopadu.
Pokladna muzea
Provoz pokladny a prodejny MČR Turnov bude v roce 2016 probíhat ve snaze navýšit vlastní příjmy muzea
tak, aby z nich mohly být hrazeny plánované úkoly, jejichž finanční pokrytí není možné zajistit z příspěvku
zřizovatele. Vedlejší činnost organizace zajišťuje v oblasti nákupu a prodeje zboží a v oblasti přípravných
prací pro stavby v souvislosti s prováděnými archeologickými výzkumy. Pravidelně bude prováděn průzkum
poptávky a nabídky, výběr zboží bude zaměřen především na sbírkové kameny, kamenářskou bižuterii,
dárkové zboží a tiskoviny regionálního charakteru. Prodej veškerého zboží v prodejně muzea bude nadále
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probíhat pomocí software v souladu s interními instrukcemi muzea. Velká pozornost bude věnována práci s
návštěvníkem a ostraze expozic a výstav. Provoz prodejny a pokladny bude zajištěn od ledna 2016 do
prosince 2016 denně mimo pondělí. Od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016 bude provozní doba prodloužena do
17 hodin. Provoz zlatnické dílny bude zahájen nájemcem dílny 2. 1. 2016 v souladu s nájemní smlouvou.
Kontrolní činnost úseku pokladny a vedlejší hospodářské činnosti
V roce 2016 se kontrolní činnost tohoto úseku zaměří na:
kontrolu odvodu tržeb v návaznosti na inventuru zboží, kontrolu odvodu vstupného, kontrolu odvodu
tržeb za zboží předané na Dlaskův statek, kontrolu odvodu tržeb za akce pořádané muzeem
kontrolu dodržování norem pro prodej drahých kovů
kontrolu odvodu DPH
kontrolu stálých expozic – denně
Kontrolní činnost ostatních pracovníků provozu
dodržování předpisů BOZP a požární ochrany (p. Jiránek)
pravidelná kontrola provozu výtahu (p. Jiránek)
kontrola preventivních opatření ochrany muzea (p. Jiránek)
dodržování předpisů BOZP při archeologickém výzkumu (J. Prostředník)
kontrola čerpání elektrické energie a plynu, vodného a stočného (p. Jiránek)
kontrola technického stavu objektů muzea a všech prostranství v jejich okolí (p. Jiránek)
pravidelná kontrola technického stavu vozidel a spotřeby pohonných hmot (p. Hartman – Renault Kangoo)
p. Horenský – (Mitsubishi, Logan)
kontrola depozitářů a uložení sbírek (Mgr. Kulíšková, R. Noska, J. Prostředník)
Hlavní úkoly ekonomického úseku
V roce 2016 bude zpracováváno účetnictví MČR prostřednictvím programu JASU a OK MZDY.
O hlavní a vedlejší činnosti je účtováno odděleně. Kontrolní činnost vedení MČR a ekonomického úseku v roce
2016 zaměří na:
kontrolu provádění účetních operací
kontrolu odvodu daně z příjmu
kontrolu odvodu DPH
kontrolu čerpání rozpočtu muzea
kontrolu provádění pokladních operací
kontrolu odvodu sociálního pojištění
kontrolu odvodu zdravotního pojištění
kontrolu odvodu zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti
kontrolu čerpání finančních prostředků z grantových řízení, zajištění jejich řádného vyúčtování
kontrolu zůstatku pokladen
kontrolu knihy docházky

3. PÉČE O SBÍRKY
Doplňování sbírek
V souladu se specializací muzea budou doplňovány především sbírkové fondy šperkařství a mineralogie,
a to vlastními sběry z tuzemských i zahraničních lokalit, popř. nákupy vzácných a výjimečných předmětů
pro expozici mineralogie a Historie zlatnictví a šperkařství. S ohledem na omezené finanční prostředky
budou ostatní obory doplňovány především sběry a případnými dary.
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Evidence a dokumentace sbírek
V souladu s obecně platnými předpisy a vnitropodnikovými normami budou odborní pracovníci pokračovat v
evidenci I. a II. stupně. Pro evidenci I. a II. stupně bude nadále využíván všemi pracovníky program Sbírky,
Přírůstky od firmy Bach Olomouc tak, aby evidence byla jednotná. Pro evidenci knih, starých tisků a
regionální literatury bude využíván program Clavius. Všechny nové přírůstky budou řádně zaevidovány do
přírůstkové knihy (na PC) a přihlášeny do CES v daných termínech. U oborů archeologie a mineralogie bude
důsledně vedena registrace sběrů. V případě získání grantu MKČR bude v roce 2016 pokračováno ve
zpracování sbírky J. V. Scheybala.
Vybavení pracovišťě
nottebook, skener (archeologie)
inventář (badatelna)
mikroskop, fotoaparát, ultrazvuk (mineralogie)
skříně, tiskárna (etnografie)
fotoaparát – Kamenářský dům

Hlavní úkoly na rok 2016:
Zápis do I. a II. stupně evidence - nálezy z arch. výzkumů z roku 2014
Konzervace kovů - Mašov - Trevos, Karlovice - Čertova ruka
Uspořádání archeologické sbírky v centrálním depozitáři
Evidence sbírky etnografie, umění, uměleckého řemesla – I. stupeň nové přírůstky, II. stupeň staré fondy
Digitalizace vybraných sbírkových předmětů sbírky etnografie a uměleckého řemesla
Předávací inventura sbírkových fondů mineralogie, geologie, drahé kameny, paleontologie
Evidence mineralogie, II. stupeň 400 př. č., zápis sbírky J. Šolce do CES I. a II. stupeň
Evidence II. stupně sbírkového fondu umění (aktualizace a doplnění záznamů o rozměry, popisy a fotografie
předmětů z fondu výtvarných umění)
Evidence II. stupně sbírkového fondu kamenářské technologie, mj. výsledky z 24. sympozia a nové akvizice.
Sbírka starých tisků - pokračování v projektu retro konverze a retro katalogizace starých tisků (v případě
získání finanční dotace)
Zpracování archivních fondů: osobní a fotografický fond Jiří Šolc - zpracování nových přírůstků,
evidence I. stupně, osobní fond Jan Prousek - evidence II. stupně
Scheybalova sbírka, sbírková část, materiály k místopisu
Úkoly pověřeného pracoviště pro dokumentaci TLK Libereckého kraje
V roce 2016 organizace zajistí práce spojené s plněním vládního nařízení Koncepce účinnější podpory
o tradiční lidovou kulturu. Muzeum Českého ráje jako pověřené pracoviště zajistí zpracování návrhu
nominací dalších řemeslníků na titul Mistr rukodělné výroby libereckého kraje a jevů na Krajský seznam
nemateriálního kulturního dědictví. V rámci toho budou dokumentovány jednotlivé projevy především práce
řemeslníků, lidové obřady a obyčeje, apod. V případě získání grantu MKČR bude provedena dokumentace
výroby skleněných perliček a natočení dokumentu o této výrobě jako podklad pro zpracování nominace na
Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Pracoviště dále zajistí práce spojené s vydáním
publikace Lidová architektura Libereckého kraje a Historie Dlaskova statku.
Knihovna
Nová mezinárodně platná katalogizační pravidla RDA
zahájení katalogizace dle RDA
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příprava a zahájení prací vedoucích k dokončení inventarizace knihovního fondu (do pol. roku 2017)
Ochrana a zabezpečení sbírek
Všemi pracovníky budou důsledně dodržovány vnitropodnikové normy v zájmu zajištění evidence a ochrany
sbírkových fondů v souladu s Plánem prevence a ochrany MČR Turnov. Vedoucí týdenních směn budou
pravidelně kontrolovat expozice při otevírání a zamykání expozic – denně. Důsledně bude pokračováno
v dokumentaci sbírkových fondů prostřednictvím PC a za využití digitální techniky (scanner, foto) – viz
systém digitalizace sbírkových fondů MČR Turnov. Prioritním úkolem oddělení historie a knihovny bude
evidence nezpracovaných fondů, u ostatních odborných pracovníků fond Scheybalovy sbírky a předměty
z nálezů a sběrů MČR. V návaznosti na tyto práce budou odborní pracovníci doplňovat lokační seznamy v
depozitářích, pravidelně kontrolovat stav uložení sbírkových fondů – měření teploty, vlhkosti, zajištění
větrání. V souvislosti s finančními možnostmi budou jednotlivé depozitáře vybaveny potřebným mobiliářem.
Inventarizace sbírek
V roce 2016 proběhnou periodické inventarizace sbírek v souladu s Plánem inventarizací na období 2014 až
2023. Inventarizace proběhnou v souladu s platnými normami a interní směrnicí Režim zacházení se
sbírkou.
Inventarizovány budou sbírkové fondy:
podsbírka numizmatická v celkovém počtu sbírkových předmětů
podsbírka šperkařství a zpracování drahokamů v celkovém počtu sbírkových předmětů
Konzervování a restaurování sbírkových fondů
V případě získání finančních prostředků z grantových řízení proběhne II fáze projektu restaurování obrazu
G. de Lairesse Nechte maličkých přijíti ke mně (inv. č. U 49), kolaudace a zpracování závěrečné zprávy pro
MKČR. Drobné opravy sbírkových předmětů oboru národopisu, zejména zemědělského nářadí, nádobí,
náčiní a textilu budou provedeny konzervátorem muzea v zimních měsících. Dodavatelsky bude zajištěna
konzervace kovů – Mašov (Trevos), Karlovice - Čertova ruka. Běžné ošetření sbírkových předmětů bude
zajišťovat konzervátor ve spolupráci s oddělením provozu a modelářem výstavních modelů pod odborným
vedením kurátorů sbírek (textilie, drobné nářadí a náčiní, šperky, archeologický materiál, geologický
materiál apod.). Veškeré zásahy na předmětech budou dokumentovány na konzervačních kartách.

4. STÁLÉ EXPOZICE MUZEA
V roce 2016 budou v MČR Turnov zpřístupněny všechny stálé expozice muzea celoročně. V objektu
Kamenářského domu bude zpřístupněna na počátku roku expozice Horské boudy západních Krkonoš a
Jizerských hor, na kterou naváže výstava prací frekventantů Výtvarného salonu, dále výstava 100 let
turnovského skautingu a výstava kramářských písní ze sbírky J a J. V. Scheybalových. Vedle toho bude
muzeum efektivně zpřístupňovat generacemi nashromážděné hodnoty a kreativní formou zprostředkuje
veřejnosti kontakt s rozmanitým světem přírodního a kulturního bohatství oblasti Českého ráje a Pojizeří,
zejména drahých kamenů.
Prioritou pro MČR Turnov je zřízení nové expozice Pro horolezce neexistují hranice. V roce 2015 MČR
Turnov zajistilo scénář a projektovou přípravu této expozice. Pro realizaci získalo partnera město Bad
Shandau. Krajský úřad Libereckého kraje inicioval vznik projektové skupiny, která průběžně připravuje
podklady pro podání žádosti o dotaci v programu Evropské unie Cíl 3, který je určen na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v lednu 2016. V případě, že
žádost bude schválena, zahájí v druhém pololetí roku 2016 MČR Turnov a Liberecký kraj, který bude
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investorem a hlavním partnerem projektu, práce spojené s realizací. Na realizaci se kromě projektového
týmu budou podílet odborní pracovníci muzea, především z oddělení historických sbírek. Využijí navázané
spolupráce Národním muzeem v Praze, s místními pamětníky a aktivními horolezci i kontaktů
mezinárodních (Sasko).
Dlaskův statek v Dolánkách
Dlaskův statek v Dolánkách si v roce 2016 připomene 300. Výročí svého založení. S ohledem na
skutečnost, že tato národní kulturní památka není jen významnou součástí stavební kultury, ale jako
málokterý objekt lidového stavitelství je doložen i množstvím historických materiálů, které vypovídají o
lidech, kteří zde žili a kteří se o objekt zajímali (písmák Dlask, Jan Prousek, souvislost s NVČ 1895) se
muzeum rozhodlo při příležitosti 300. výročí založení objektu vytvořit novou expozici, která by revokovala
události spojené se životem v objektu na základě studia Dlaskových pamětí a archivního materiálu a
přiblížila tak návštěvníkovi život v bohaté zemědělské usedlosti v 19. století, se zřetelem na hmotnou,
sociální i duchovní kulturu. Expozice bude zpřístupněna od dubna do konce roku 2016 a program akcí,
které budou v areálu objektu probíhat v průběhu roku, bude reflektovat obsahovou náplň expozice –
animační programy, workshopy, ukázky tesařské práce, kulturní program v podání folklórních souborů.
V souvislosti s přípravou expozice proběhne dokumentace a studium historických pramenů, jejichž
výstupem bude publikace o historii objektu a jeho držitelích.
Realizace: PhDr. V. Jakouběová, Mgr. Kulíšková, Mgr. Marek, realizace exponátů I. Hanušová,
T. Štefánek

5. VÝSTAVY POŘÁDANÉ MUZEEM
Galerie muzea
5. 11. 2015 – 31.1.2016
Kapr, sumec, štika (výstava z roku 2015)
25. 2. 2016 – 1.5.2016
Akad. sochař Valerian Karoušek a akad. malíř Ladislav Karoušek
Příprava a realizace: PhDr. M.Cogan
19. 5. – 6. 11.2016
Výstava k 130. výročí založení muzea. Vývoj, činnost a výsledky na poli výzkumů, popularizace vědy a péče o
naše kulturní dědictví
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan, Mgr, Kulíšková, Mgr. Marek, PhDr. Jakouběová, PhDr. J. Prostředník
24. 11. 2016 – 31. 1.2017
Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce – Obřady a obyčeje v proměnách času
Příprava a realizace: PhDr. Jakouběová, PhDr. J. Prostředník, Mgr. L.Tuláčková, Mgr. J.Sajbt
Výstavní sál
4. 2. – 6. 3. 2016
Česko – polský dětský výtvarný salón
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan a Lada Capoušková
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12. 3. – 24. 4. 2016
Scénické ozvěny - Jan Jüngling a přátelé, sdružení výtvarníků: scénografie, malba, plastika, grafika
Příprava a realizace. PhDr. M.Cogan
18. 5. – 19. 6. 2016
Symposion 2016, vlastní tvorba účastníků 24. mezinárodního sympozia šperkařů a prezentace nových prací
vytvořených v Turnově
Příprava a realizace: PhDr. M.Cogan
30. 6. – 30. 10. 2016
Hrad a zámek Hrubý Rohozec, svědek příběhů Českého ráje. Ve spolupráci s NPÚ a státními zámky Hrubý
Rohozec a Frýdlant
Příprava a realizace: PhDr. M.Cogan, PhDr. Jan Prostředník, PhD., Mgr. Jiří Sajbt, Mgr. David Marek
24. 11. 2016 – 31. 1. 2017
Zkameněliny – archiv života
Příprava a realizace: Mgr. Jan Bubal a kolektiv
Kamenářský dům
16. 1. – 28. 2.2016
Horské boudy západních Krkonoš a Jizerských hor
Příprava a realizace: PhDr. M.Cogan
10. 3. – 30. 5. 2016
Výstava prací frekventantů Výtvarný Salon 2015
Příprava a realizace: Mgr. V. Gocová
28.5.2016 – 28.8.2016
100 let turnovských skatutů
8. 9. 2016 – 31. 12. 2016
Kramářské písně ze Scheybalovy sbírky
Příprava a realizace: Mgr. A.Kulíšková
Klenotnice
Stálá expozice ze sbírek SUPŠ Turnov
Dům „U Bažanta“
Renovace expozice „Středověké Turnovsko v archeologických nálezech“ v historickém sklepení
v domě „U Bažanta“
Příprava a realizace: PhDr. J. Prostředník PhD.
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Výstavy mimo MČR
Renovace expozice „Pravěká těžba v Jizerských horách“ na Krásné v Kittelově muzeu

6. VÝZNAMNÉ AKCE V MUZEU ČESKÉHO RÁJE
Přednášky a konference
Akce
18. 5. 2016
Mezinárodní den Muzeí – Den otevřených dveří

20. 5. 2016
Muzejní noc – 130 let Muzea Českého ráje
Program:
Při příležitosti zahájení výstavy uspořádá Spolek přátel Muzea Českého ráje Muzejní noc, která obě tyto
významné kulturní instituce na území města představí s důrazem na současnost jako živé a nezastupitelné
fenomény místní i regionální kultury s mezinárodními přesahy v některých aktivitách a projektech.
Program Muzejní noci:
Zahájení výstavy ke 130. výročí založení muzea
Uvedení nové publikace Lidové stavby libereckého kraje
Koncert: Luděk Vele
Happening spojený s prohlídkou dílen Mezinárodního šperkařského symposia (KD)
Komentované prohlídky – expozice a výstavy muzea a Dlaskova statku
Ukázka řemeslných technik
Příprava a realizace: kolektiv MČR
28. 5. – 29.5. 2016
XXII. ročník Staročeských řemeslnických trhů Turnov 2016
Příprava a realizace: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu
11. 9. – 18. 9.
EHD – den otevřených dveří
Příprava a realizace: kolektiv MČR
prosinec
Vánoční trhy Turnov – Akce pořádaná ve spolupráci s Městem Turnov a KCT Turnov
Advent v muzeu – tvůrčí dílny, prodej vánočních dekorací, adventní koncert
Akce na Dlaskově statku
30. 1. 2016
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Masopust na Dlaskově statku
Tradiční masopustní veselice s vystoupením folklórních souborů, připraveno je tradiční občerstvení
a dílna masopustních masek.
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu
26. 3. 2016
Velikonoce na Dlaskově statku
Již tradiční součástí tohoto pořadu je vystoupení několika folklórních souborů, program pro děti, dílna
velikonočních dekorací.
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu
23. 4. 2016
300 let Dlaskova statku
Slavnostní otevření nové stálé expozice reflektující události spojené se životem
v objektu.
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová, I. Hanušová, T. Štefánek, odd. provozu
24. 9. 2016
Posvícení na Dlaskově statku
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, I. Hanušová, T. Štefánek, odd. provozu

7. EDUKATIVNÍ PROGRAMY
Edukativní program Kamenářský dům a Dlaskův statek
Programy v objektu Kamenářského domu jsou určeny zejména pro žáky a studenty škol, část těchto programů je
určena po veřejnost. Dílny budou probíhat v týdnu, vybrané programy o víkendech. Některé programy jsou
propojeny s probíhajícími výstavami a akcemi na Dlaskově statku v Dolánkách.
Leden
Příprava, koncepce a obsah Výtvarného salonu VII.
Příprava dílen
30. 1.
Masopust na Dlaskově statku – dílna (tvorba masopustních klobouků, malování na obličej – masky)
Únor
Zahájení Výtvarného salonu VII. (každý čtvrtek)
Příprava Velikonočních dílen
Březen
Výtvarný salon VII.(každý čtvrtek)
Velikonoční dílna pro školy (3 – 4 týdny)
Velikonoční dílna na Dlaskově statku 26.3.2016)
Duben
Výtvarný salon (každý čtvrtek).
Animační program k výstavě (Scénické ozvěny nebo Ladislav a Valerián Karouškovi)
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Květen
17. – 27. 5. šperkařské sympozium - SYMPOSION 2016
Červen
Tematická dílna k výstavě Kramářské písně ze Scheybalovy sbírky
Červenec
Prázdninové dílny
Srpen
Příprava, koncepce a obsah Výtvarného salonu VIII.
Prázdninové dílny
Září
Zahájení Výtvarného salonu VIII. (každý čtvrtek)
Posvícení na Dlaskově statku (tematická dílna)
Tematická dílna k výstavě Kramářské písně ze Scheybalovy sbírky
Říjen
Výtvarný salon VIII. (každý čtvrtek)
Listopad
Výtvarný salon VIII. (každý čtvrtek)
Příprava vánočních dílen – návaznost na výstavu Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce – obřady a
obyčeje v proměnách času
Prosinec
Vánoční dílny k výstavě Advent, zimní slunovrat, chanuka a vánoce – obřady a obyčeje v proměnách času
Strom splněných přání
Dílna k adventním trhům

7. SPOLUPRÁCE S TUZEMSKÝMI SE ZAHRANIČNÍMI ORGANIZACEMI
Pro činnost MČR Turnov bude v roce 2016 prioritní spolupráce s Pekařovou společností Českého ráje a
Spolkem přátel Muzea Českého ráje v Turnově, Městem Turnov, Městem Bad Shandau, Regionálním muzeem
v Jaworu, městem Idar Oberstein Obecně prospěšnou společností Geopark Český ráj o.p.s., a dalšími subjekty
v ČR i v zahraničí.

8. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST MUZEA
Dílčí úkoly jednotlivých pracovníků v rámci výzkumné činnosti MČR Turnov
archeologické oddělení
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Plošná archeologická památková péče (výzkumy formou dohledu, předstihové a a záchranné výzkumy na
sledovaném území)
Pokračování terénního výzkumu pravěkých dobývek na Jistebsku (okr. Jablonec n. Nisou) ve spolupráci s
Univerzitami v Hradci Králové a Hamburku
Pokračování projektu "Využití pseudokrasových skalních dutin v pravěku a středověku v oblasti Českého
ráje" (povrchová prospekce, drobné zjišťovací sondáže ve vytypovaných lokalitách, detektorový průzkum)
publikace výsledků archeologických výzkumů v roce 2015 a jejich prezentace na konferencích
výtvarné umění a kamenářství (Dr. Cogan)
Drobné kamenické památky v Pojizeří, doplnění terénního výzkumu o okrajové části zkoumané oblasti
Pojizeří: záp. část Jičínska, sz. Českodubska,Tanvaldsko. Rozšíření archivního průzkumu, vedle SOkA
Jičín, SOkA Semily, SOkA Jablonec n. Nisou, diecézní archiv v Litoměřicích.
Pokračování výzkumu k restaurovanému obrazu G. Lairesse Nechte maličkých přijíti ke mně:
konzultace a dohled nad probíhajícími postupy, korespondence se zahraničními institucemi, v jejích
sbírkách je Lairesse zastoupen
archiv, historie, knihovna (Mgr. Kulíšková, Mgr, Marek, Petrušková)
Expozice horolezectví – libreto – průběžná práce na přípravě projektu Horolezectví v Českém ráji –
pramenný výzkum, orální výzkum mezi pamětníky, shánění exponátů, podání žádosti o dotaci na projekt v
dotačním Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko (Ziel3 – Cíl3); oblast podpory: Podpora cestovního ruchu. V rámci toho úkolu bude zpracováno:
úprava libreta dle nových potřeb a poznatků (zejména v souvislosti ve spolupráci s německým partnerem),
výběr a doplnění exponátů
Příprava publikace 300 let Dlaskova statku: pramenný výzkum, orální výzkum mezi pamětníky, zpracování
textů, výběr fotografií
Příprava výstavy Hrad a zámek Hrubý Rohozec, svědek příběhů Českého ráje: pramenný výzkum
etnologie (PhDr. Jakouběová, Mgr. L. Tuláčková)
Výzkum a dokumentace výroby skleněných perliček na území ČR - výstup podklady pro nominaci
Lidové obyčeje v Pojizeří – dokumentace průběžná
Mistr tradiční rukodělné výroby pro rok 2016 – zpracování a shromáždění nominací
Zpracování nominací na Krajský seznam nemateriálních kulturních statků
Historie objektu Dlaskův statek v Dolánkách – výstup edice a nová stálá expozice
geologie, mineralogie, gemologie (Mgr. Bubal)
Práce v terénu
činné lomy v oblasti Českého ráje a Podkrkonoší:
Smrčí, Bezděčín, Doubravice, Studenec, Želechovské údolí (Košťálov), Kozákov
Orlické hory:
Litice nad Orlicí (činný lom), Běloves u Náchoda (zajímavá Cu mineralizace; letos jsme na starých vzorcích
objevili nové minerály pro ČR)
Mineralogické lokality Slavkovského lesa:
Horní Slavkov – Krásno, Smrkovec, Podhorní vrch, Michalovy Hory
Mineralogické lokality severní Moravy:
Sobotín (Smrčina), Maršíkov (Střelecký důl), Petrov nad Desnou, Nová Ves u Rýmařova, Hynčice pod
Sušinou
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9. EDIČNÍ ČINNOST
Muzejní čtvrtletník – redakce Mgr. A Kulíšková
300 let Dlaskova statku v Dolánkách - kniha představí historii i současnost Dlaskova statku, bude určena
široké veřejnosti a doplněná bohatým obrazovým materiálem. Věnovat se bude nejen architektuře statku a
jejímu vývoji, historii jeho vlastníků, životu, který se v něm odehrával, i současnému využití ve správě MČR
(realizace kolektiv PhDr. V. Jakouběová, Mgr. A. Kulíšková. Mgr. D. Marek)
Lidová architektura Libereckého kraje - připravovaná publikace Lidové stavby Libereckého kraje je dalším
příspěvkem k historii lidového stavitelství v severních a severovýchodních Čechách. Podnět pro její vydání
dal Liberecký kraj. Publikace vychází z poznatků získaných v terénu, s odkazem na historické prameny.
Přináší především ucelený pohled na bohatý a různorodý památkový fond lidového stavitelství na území
Libereckého kraje, seznámit s jeho charakteristickými rysy v jednotlivých částech regionu a upozornit na
nejzajímavější a nejcennější dochované stavby i jejich soubory.
(redakce: PhDr. Vladimíra Jakouběová a Mgr. Lenka Tuláčková, autoři: PhDr. Pavel Bureš, Mgr. Lucie
Čiháková, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Mgr. Tomáš Kesner, Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Tereza
Konvalinková, PhDr. Kamil Podroužek, PhD., Mgr. Lenka Tuláčková)
Spolupráce na přípravě sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší s SOkA Semily

10. PROPAGACE MUZEA
V roce 2016 se MČR Turnov zaměří na účinnou propagaci v denním tisku, celostátním tisku a dalších médiích
a na plakátovacích plochách v celém regionu. Průběžně budou aktualizovány webové stránky MČR Turnov. Pro
propagaci jednotlivých aktivit bude snaha získat mediální partnery, grantové prostředky a sponzorskou podporu.
V zájmu zajištění zlepšení práce na úseku propagace činnosti instituce a tím i navýšení návštěvnosti a potažmo
příjmů muzea bude v roce 2016 pracovník propagace navazovat další kontakty s cestovními kancelářemi,
informačními středisky, hotely apod. V průběhu roku budou vybrány dvě akce pro širší mediální kampaň.
Dvakrát do roka zajistí přípravu a realizaci tiskové konference, na které budou prezentovány programy muzea
na příslušné období. Muzeum se zúčastní v rámci kooperace s dalšími organizacemi veletrhů cestovního ruchu,
veletrhu muzeí a dalších akcí s cílem navýšit návštěvnost stálých expozic, výstav a akcí pořádaných muzeem.
V průběhu roku 2016 doplní MČR Turnov nabídku propagačních materiálů.
Příloha: Návrh rozpočtu na rok 2016
Komentář ke stanovenému příspěvku zřizovatele
Příspěvek zřizovatele na rok 2016 ve výši 9. 450.000,- Kč pokrývá MČR Turnov: osobní náklady organizace
a zákonné pojištění, náklady na pronájmy prostor (Dlaskův statek v Dolánkách a depozitáře), plánované odpisy
majetku, náklady na daně a poplatky. Veškeré ostatní nutné náklady – tj. náklady na pojištění majetku
zřizovatele (budovy a sbírky), ostrahu budov ve správě muzea, opravy a provoz budov, musí organizace hradit
z vlastních příjmů.
K tomu přistupují další náklady, které musí organizace zajistit s ohledem na činnosti dané zřizovací listinou,
a to náklady na realizaci výstav, náklady na činnost pověřeného regionálního pracoviště pro dokumentaci
tradiční lidové kultury, náklady na konzervování a restaurování sbírek, náklady na materiál a služby.
Přestože MČR Turnov je nejnavštěvovanějším muzeem a galerií Libereckého kraje, potýká se dlouhodobě
s podceněním potřebných finančních prostředků pro svůj každodenní chod. Zaměstnává omezený počet
pracovníků – každé odborné oddělení má pouze 1 odborného pracovníka, pro některá oddělení pracovník chybí
a je suplován pracovníkem v kumulované funkci. Dalších profese jsou obsazeny také jedním pracovníkem - 1
konzervátor, 1 knihovnice, 1 účetní, 1 lektorka. Ředitelka organizace je zároveň kurátorkou dvou odborných
oddělení a zajišťuje činnost pověřeného regionálního pracoviště.
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Muzeum Českého ráje má ve své správě 6 objektů, které jí jsou svěřeny do správy zřizovatelem, z toho jsou tři
objekty památkové o celkové ploše budov 7.491m2 a zahrad 16.500m2, vyžadující vyšší nároky na údržbu. Tu
zajišťuje 1 údržbář a 1 uklízečka (v tomto souhrnu není nový objekt čp. 72, náklady s ním spojené bude hradit
pronajímatel).
Organizace je tak značně omezena ve svých činnostech, pro které byla zřízena, tj. péče o sbírky, výstavní
a expoziční činnost, vědeckovýzkumná práce. Některé z těchto činností se snaží organizace hradit z vlastních
příjmů, z dotací úřadu práce a z grantů. To však není systémové řešení, které by pracovníkům organizace
umožnilo systémové řízení a plnění úkolů. Navíc - vyjma příjmů ze vstupného, které nejsou zatíženy dalšími
náklady, ostatní příjmy, jako např. příjmy z archeologických výzkumů jsou ve výši cca 75% zatíženy
nákladovými položkami. Granty jsou zatíženy cca 50% podílem. Proto je využitelnost těchto příjmů například
na údržbu budov nebo na záchranu a restaurování sbírek značně omezená.
PhDr. V.Jakouběová, ředitelka MČR Turnov
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