
Zpráva o činnosti Muzea Bakovska v roce 2022 

 

Sídlo muzea: Mírové náměstí 84, Bakov nad Jizerou 

 

Kontakt: Taťána Dvořáková 

 tel.: 326 781 179 

 mob.: +420 607 027 093 

 e-mail: knihovna@bakovnj.cz 

 

Zřizovatel: Město Bakov n. J. Mírové náměstí 208, Bakov n. J. 

 

Personální obsazení: Taťána Dvořáková, vedoucí Městské knihovny 

 Bc. Eva Chládková, knihovnice 

 Josef Řezanka, průvodce 

 Rudolf Kaucký, průvodce 

 

Metodická pomoc: Mgr. Pavel Sosnovec 

 

Poradenství v oblasti historie: PhDr. Vladimír Bednář 

 Mgr. Vojtěch Dvořák  

 Mgr. Filip Krásný 

 

Evidence sbírek: Taťána Dvořáková 

 

Fotodokumentace: Bc. Eva Chládková  

 Taťána Dvořáková 

 

Výzkumná činnost: Mgr. Vojtěch Dvořák 

 BcA. Vojtěch Novák, archeolog a 3D grafik  

 Mgr. Martin Šanda, historik umění 

 

Dobrovolná výpomoc: Mgr. Václav Čech 

 Jan Turek 

 

Otvírací doba: duben – říjen, SO – NE  10.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

 v jinou dobu po telefonické domluvě 

Výstavní činnost:  

Spektrum - výstava obrazů mladoboleslavské Univerzity třetího věku a vzdělávání seniorů, 

výstava byla zahájena recitálem písničkáře Miroslava Palečka. 

Krajiny země - výstava prací žáků ZUŠ Bakov nad Jizerou, výstava byla zahájena kytarovým 

recitálem Davida Vondráčka a hrou na saxofon Emmy Linkové, žáků ZUŠ V Bakově nad 

Jizerou.  

Fotoateliér Antonína Rakušana - výstava fotografií bakovského rodáka, který působil 

v Bělé pod Bezdězem. Výstavu nám zapůjčilo Muzeum Podbezdězí. Zahájena byla 

recitálem písničkáře Michala Vaňka.  



Výstava obrazů bakovských výtvarníků – výstava obrazů, které jsou umístěné v depozitáři 

muzea.  

Návštěvnost muzea a historické hry 

V Muzeu Bakovska probíhal již třetí ročník hry Velmistrova šifra, kterou, stejně jako v roce 

2021, připravil Mgr. Vojtěch Dvořák. Úkolem hráčů bylo i tentokrát objevit deset symbolů 

na budovách a sochách města, odpovědět na otázky a rozluštit tajný kód, který jim ukáže 

cestu k pokladu. Otázky i způsob rozluštění kódu byl jiný, než v předešlém roce.  

Hry se zúčastnilo celkem 632 hráčů s doprovodem. Mezi návštěvníky patřily rodiny 

s dětmi, příměstské tábory i žáci z bakovské Základní školy. Většina z účastníků hry si 

následně po vyluštění šifry prohlédla expozice muzea.  

Návštěvnost Muzea Bakovska v roce 2023 činila 1246 občanů.  

200 občanů se zúčastnilo výstav v muzeu,  

120 dětí odborných programů, 

150 dospělých přednášek a koncertů,  

776 občanů se zúčastnilo samotné prohlídky, z toho 632 si zároveň zahrálo hru 

Velmistrova šifra.   

Sbírkotvorná činnost 

Nadále trvá evidence sbírkových předmětů do programu Bach. Probíhá postupné 

skenování fotografií umístěných v depozitáři, jejich popis a evidence do programu. Byly 

abecedně seřazeny osobnosti Bakovska a provedena fyzická i elektronická evidence 

informací o těchto osobnostech.    

Nové expozice 

Zvon z Kostela sv. Bartoloměje  

V roce 2021 byly v kostele sv. Bartoloměje instalované tři nové zvony a současně byl 

sejmut zvon, který zde byl umístěn od roku 1949. Tento původní zvon darovala 

Římskokatolická farnost našemu městu. Jedná se o zvon z roku 1608 zhotovený zvonařem 

Martinem Weiglem. Zvon byl před instalací zrestaurován ve zvonařské dílně Petra Rudolfa 

Manouška a vzhledem k váze (383 kg) byl umístěn v přízemí budovy muzea. 

Popisné tabule 

Byla upravena čelní stěna v expozici osobností a spolků a vytvořeny 4 nové tabule 

mapující významné osobnosti v našem městě. Vznikl tak průřez významnými osobnostmi 

regionu, kde jsou zastoupeni umělci, spisovatelé, vědci a pedagogové ale také ostatní, 

kteří měli vliv na rozvoj Bakovska.  

Tabule byly slavnostně odhaleny Mgr. Vojtěchem Dvořákem za přítomnosti vedení města.  

Kulturní programy, přednášky a koncerty  

 Bylo uspořádáno 6 pohádek pro děti (podrobně uvedeno ve statistice městské knihovny), 

besedy pro žáky ZŠ o řemeslech a orobincové výrobě, 3 kulturní akce pro dospělé a 

vánoční koncert.  



 

Záměr pro rok 2023 

Stále rozšiřovat propagaci muzea, pořádat výstavy a besedy, které zaujmou děti i 

dospělé návštěvníky, rozvíjet programy pro děti a mládež. Uspořádat čtvrtý ročník hry 

Velmistrova šifra, zakoupit do muzea 3D brýle, které poutavou formou návštěvníky 

seznámí s tím, jak naše město vypadalo před mnoha desítkami let.  

Spolupracovat s týmem Turistického informačního centra Zvířetice.  

 

Zpracovala: Taťána Dvořáková  


