
MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ MALÉ SVATOŇOVICE 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019 

 

 

I. ČINNOST 

Stálá otevírací doba muzea je v sezonním provozu od května do října stejná jako v roce 

2018. A listopad – duben: zavřeno (otevřeno pouze po předchozí telefonické dohodě, pro 

skupiny o min. počtu 10-ti osob lze domluvit návštěvu muzea i mimo uvedené dny a 

hodiny). Pondělky jsou vyhrazeny ohlášeným, badatelským a specifickým návštěvám. 

Návštěvnost muzea za rok 2019 činí 3.497 návštěvníků. Číslo nezahrnuje badatelské a 

další specifické návštěvy, vernisáže, návštěvníky přednášek a návštěvníky Turistického 

informačního centra, které je součástí Muzea bratří Čapků.  U těchto případů je 

návštěvnost 6.744 návštěvníků a 118 návštěvníků je ze zahraničí, kteří obcí projíždějí jako 

turisté v zájezdové dopravě a navštíví Turistické informační centrum pro různé 

informační letáčky.  

1. Výstavní činnost  

V roce 2019 v prostorách muzea proběhla jedna obrazová výstava s názvem KRAJINY 

MÉ DUŠE (1. 6. 2019 – 26. 6. 2019). Obrazy malíře Kazimíra Prellera  s tematickým 

zaměřením na krajinu našeho regionu. Pan Preller je členem Společnosti 

Podkrkonošských výtvarníků Červená Třemešná Úpice, proto byla umožněna tato 

regionální prezentace v Malých Svatoňovicích. (foto v obrazové příloze) 

2. Sbírky a akviziční činnost  

V přírůstkové knize je k 31. 12. 2019 zapsáno celkem 492 předmětů sborníkového 

fondu Muzea bratří Čapků.   

Revize předmětů proběhla za rok 2019 v rámci inventarizace a nedostatky zjištěny 

nebyly.  Od října 2018 dále pracujeme na elektronické digitalizaci všech předmětů 

sborníkového fondu, díky které se následně aktualizuje a provede zápis sbírkových 

předmětů do Centrální evidence sbírek (tato aktualizace a zápis nebyl doposud 

proveden). 

3. Doprovodné programy  

Kromě komentovaných prohlídek expozic pro veřejnost nabízí muzeum pro školní 

skupiny již nepostradatelné pracovní listy. Novým doplňujícím prvkem je vytvořená 

zábavně naučná křížovka, která úzce souvisí s výkladem.   Výklad pro školní skupiny je 

koncipován od 80 minut až po 120 minut, vždy na základě dohody s vyučujícími. Nově 

se na nás obrátili školní skupiny, zda by bylo možné v expozici také promítnout 

tematické prezentace či ukázky z filmů apod.  Pro první stupeň základních škol jsou 

nově připraveny k řešení úkoly zaměřené na pohádkové knihy bratří Čapků a zábavné 

čtení formou tzv. „okoklamů“ v textu. (ukázka v obrazové příloze)  

 

 

 



4. Projekty  

1. Projekt ČAPEK  

S o.p.s. Kladské pomezí byla v roce 2018 v rámci projektu Čapek připravena mapa 

„cestujte s námi na místa, kde Karel, Josef a Helena žili a tvořili“ – muzeum 

poskytlo fotografie, dílčí odborné informace o pobytech sourozenců 

v Královéhradeckém kraji a mapa je stále v distribuci a projekt je stále aktivní a 

aktuální.  

5. Ocenění   

1. Cena Anděl pro lepší svět – dětská Mírová cena   

Dětská Mírová cena Anděl pro lepší svět byla Muzeu bratří Čapků udělena pro 

bratry in memoriam za jejich otevřený boj proti válce.  „Anděl proti válce“ byl 

předán v MBČ 9. Září 2019 od žáků ze Školičky základů umělecké práce pro děti 

z Malé Morávky při Galerii U Šťastných Bobtailů. (foto v obrazové příloze) 

 

II. DALŠÍ AKTIVITY  

1. Badatelé a spolupráce s muzeí, galeriemi a dalšími institucemi  

V průběhu roku 2019 bylo zpracováno třicet dva badatelských dotazů, což je téměř o 

polovinu více než v loňském roce 2018.  Zajištěno bylo sedm badatelských návštěv a 

dvě badatelské návštěvy ze zahraničí.  Celkem tedy devět badatelských  návštěv.  

Opět i toto navýšení badatelů napovídá o zvýšení zájmu k osobnostem Karla a Josefa 

Čapka.  

Během roku 2019 muzeum jednou poskytlo prostor pro střední školu k výukové 

hodině českého jazyky v expozici Karla Čapka.  

 

Spolupráce se Společností bratří Čapků Malé Svatoňovice: 
• Čapkiana 13. ročník – příprava propagačního materiálu a propagace samotná, 

pořízení fotografií  

• Pietní setkání u sousoší k 81. výročí úmrtí Karla Čapka – propagace  
 
Spolupráce se Společností bratří Čapků Hronov:  
• Poezie ve Mlýně I. a II. – zapůjčení rodinných fotografií k doprovodné výstavě ve 

Mlýně a ukázky rukopisů a publikační činnosti Karla Čapka   
 
Nadační fond 8smička Humpolec:  
• Josef Čapek - Pracoval jsem mnoho - díl první: Kresba – poskytnutí fotografií 

požadovaných kreseb a knižních obálek Josefa Čapka 
                           
                             Úřad městské části Praha 10  

• Ing.arch. Jan Vašek – vedoucí oddělení památkové péče a správy kulturních 
objektů MČ Praha 10 - případná budoucí zápůjčka postele z domu Karla Čapka  
 

2. Studentské praxe 

V roce 2019 praxi v muzeu absolvovali, tři studenti ze středních škol. V květnu 2019 

jedna ze studentek střední školy se zaměřením na cestovní ruch absolvovala 

praktickou část maturitní zkoušky právě v Muzeu bratří Čapků.   

 

 



 

 

3. Další aktivity  

V průběhu roku 2019 muzeum spolupracovalo s Českým rozhlasem na pořadu Josef 

Čapek. Toto zpracování bylo určeno také pro média v zahraničí, kdy překlady byly 

zajištěny přes Český rozhlas. Odkaz https://www.radio.cz/ru/rubrika/bogema/jozef-

chapek-master-kisti-pera-i-politicheskoj-karikatury .  

V září 2019 muzeum poskytlo prostor a zajistilo výklad (pověřená osoba Vladimíra 

Odrobiňáková) pro polskou studentku a badatelku Mgr. Katarzynu Urbańczyk. Její 

textové zpracování návštěvy shrnula do jednoho článku Zážitky z čapkovského 

rodného kraje, tento text byl zveřejněn v říjnovém vydání publikace Rodným krajem.  

 (ukázka textu v obrazové příloze) 

 

Muzeum se pravidelně účastní na jednáních regionálního kolegia muzeí kraje Aloise 

Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků.  Muzeum bratří Čapků je členem AMG 

(Asociace muzeí a galerií). 

Součástí muzea je také Turistické informační centrum, které se taktéž účastní 

pravidelných setkání pro cestovní ruch a zapojuje se do projektů a propagační 

činnosti v Kladském pomezí. Je také řádným členem této destinační společnosti a 

spolupracuje v redakční radě vydávaných tiskovin pro propagaci tohoto regionu, a to 

s názvem Kladské pomezí letní a zimní vydání, kde pravidelně přispívá a prezentuje 

nejen MBČ a TIC, ale také obec Malé Svatoňovice jako celek.   

Turistické informační centrum bylo v roce 2019 certifikováno a svou kategorii „C“ má 

opět platnou od prosince 2019 na dva roky.  

 

III. PROPAGACE A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

1. Propagace 

Muzeum standardně propaguje svou činnost pomocí tištěných plakátů. Výlepy 

probíhají především v regionu Kladského pomezí. Dále pomocí vlastních vydaných 

letáčků – brožur, které slouží především pro propagaci na různých veletrzích a akcích, 

kde se, ve spolupráci s o.p.s. Kladské pomezí, muzeum propaguje.  Pravidelně svou 

činnost prezentuje v obecním zpravodaji Studánka a zasílá své aktivity také do 

regionálních novin. Dále využíváme k prezentaci webové portály HK kraj, Kladské 

pomezí, obec Malé Svatoňovice, facebookový profil obce a aplikaci obce Malé 

Svatoňovice CityApp, která je již běžně a aktuálně využívána také pro prezentaci akcí 

v obci.  Jsme uváděni na mnoha turistických portálech, které si volně naše informace 

přebírají ovšem, zde řešíme neustálé neaktuální informace, jak z hlediska muzea, tak 

zároveň z hlediska aktuálnosti zpráv pro turisty. Využíváme především neplacených 

propagačních možností. V roce 2019 jsme opět zrealizovali nové propagační 

možnosti. Tematické záložky do knih, panoramatické zpracování turistických cílů 

v Malých Svatoňovicích a tematická vykrajovátka s motivem Dášeňky na pečení.    

(foto v obrazové příloze)  

Fotografická spolupráce na vydání PEXESA za Euroglacensis. 

Spolupráce MBČ na knize Cestovní kniha  – poskytnuto k jedné vstupence zakoupené 

druhé vstupné zdarma. (foto v obrazové příloze) 



2. Publikační činnost  

Příspěvky do obecního zpravodaje Studánka, dílčí články o osobnostech Karla Čapka a 

Josefa Čapka. Muzeum poskytuje fotografie do různých tištěných i elektronických 

médií s podmínkou vždy uvádět autora  Muzeum bratří Čapků a tak dostát 

prezentace muzea.  

Spolupráce na info tabuli u hornického památníku Bergamt – příprava historických 

textů a fotografií z archivu MBČ. (foto v obrazové příloze) 

Během roku 2019 jsme spolupracovali na textech a přípravě stolního kalendáře pro 

obec Malé Svatoňovice 2020. (foto v obrazové příloze).   

V roce 2019 jsme spolupracovali na přípravách výstavy Karel Čapek ve fotografii 

s Muzeem Boženy Němcové v České Skalici – zápůjčkou archívních fotografií a 

artefaktů, které nejsou součástí stálé expozice MBČ.  

 

IV. MAJETEK, TECHNICKÉ VYBAVENÍ A JEHO VYUŽITÍ 

V roce 2019 (leden – duben) byly v MBČ realizovány drobné úpravy a proběhla výmalba 

expozic. Zajednali jsme přepaspártování kreseb Josefa Čapka ve stálé expozici. 

Zrealizovali jsme čištění rámů u fotografií Zdenko Fejfara a v rámci úklidu vyčistili 

jednotlivé panely ve stálé expozici.  

V prosinci 2019 bylo z dotačních programů HK kraje pořízeno na podporu činnosti TIC a 

MBČ  nově: dataprojektor s promítacím plátnem, výstavní sítě včetně clip rámů pro 

možnou prezentaci. Pro turistické informační centrum byl dále pořízen prodejní pult, 

prezentační police k pultu a PC k volnému přístupu na internet v rámci služeb IC.  

 

V. Výhled pro rok 2020 

Přípravy na oslavy 130 let od narození Karla Čapka – přednáška profesora Tomáše Halíka. 

V sezonním provozu budeme realizovat přednášky a programy k oslavám 130 let od 

narození Karla Čapka.  

Finální práce na elektronickém grafickém zpracování loga Muzea bratří Čapků.  

V rámci výchovné vzdělávací činnosti nadále oslovujeme základní a střední školy 

s nabídkou školního programu pro různé věkové kategorie, a to včetně nových aktivit a 

možností využití nové techniky v MBČ.   

A pro širokou veřejnost připravíme pro prázdninové měsíce osvědčený interaktivní 

zážitkový program ve spolupráci s Muzeem Pod čepicí z Hronova.  

Příprava na cestopisnou besedu téma Karel Čapek na cestách. 

Plánujeme přípravu nových interaktivních tabulí do parku s tématy z knihy Devatero 

pohádek.  

Plán oživit Lotrandovu sluj.  

Rádi bychom připravili možnosti pro nové turistické značení u hlavních příjezdových silnic 

k Malým Svatoňovicím potažmo MBČ. 

V rámci TIC přípravy na novou rozhlednu Žaltman – publikační a propagační. 

Přípravy pro info cedule v obci Malé Svatoňovice viz. Bergamt – pro Hamry a ul. Boženy 

Němcové – zpracování textů a historických fotografií z archivu MBČ.  

V Malých Svatoňovicích 1. ledna 2020, Vladimíra Odrobiňáková  

 



OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

 

Foto:  Výstava Krajiny mé duše  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Okoklamy v textu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto: Ukázka textu od Mgr. Katarzyny Urbańczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Ocenění  Anděl pro lepší svět  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Foto:  Nové propagační prodejní zboží  (záložky, vykrajovátka a panorama obce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Foto: Stolní kalendář 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto: Cestovní kniha – vstupenka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Info cedule – Bergamt  

 


