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MUZEUM ŘÍČANY
HISTORIE A SOUČASNOST MUZEA

Muzeum Říčany vzniklo usnesením městské rady ze dne 8. října 1908
s prohlášením, „že na památku 60ti letého panování Jeho Veličenstva
Císaře a Krále Františka Josefa II zakládá se jubilejní městské
museum v Říčanech”. Muzeum získalo vlastní budovu až po
2. světové válce. Pro muzejní účely ji ve své závěti odkázala paní
Růžena Klímová. Zdobná vilka byla začátkem 80. let částečně opravena socialistickým způsobem. Kompletní rekonstrukce a současné
vybavení je z r. 2009.
„Hnízdo“ je
součástí
venkovní
expozice
„Dobrodružství
v zahradě“
kolem hlavní
budovy
muzea..
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Říčanská
hájovna –
kromě
programů
pro školy či
pedagogy
zde
pořádáme
akce pro
veřejnost
jako Den
Země. Jurta
je zázemím
lesní školky.
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současné době disponuje muzeum zahradou, kde je možné navštívit venkovní expozici „Dobrodružství v zahradě“. Naproti hlavní
budově je expozice „Dvorek“. K Říčanské
hájovně přiléhá venkovní expozice „Les
jako zdroj tradice“ a na louce okolo hájovny se nachází mateřská škola „Lesní klub
Pramínek“. Ta organizačně spadá pod Ekocentrum Říčany. Muzeum provozuje také
Didaktické centrum geologie, které je
otevřené všem školám, skupinám i jednotlivcům z řad široké veřejnosti.
Počátky muzejních sbírek sahají do
doby po roce 1890, kdy došlo v souvislosti s přípravami Národopisné výstavy
českoslovanské k shromáždění prvních
předmětů. Ty se po vzniku muzea roku
1908 staly základem muzejní sbírky.
V následujícím století se sbírka rozrostla o desítky tisíc sbírkových předmětů
a archiválií. Svým charakterem a zaměřením dokumentuje Říčansko zejména
v oborech historie, živá i neživá příroda,
etnografie a archeologie. Jednotlivé předměty představují prehistorické a středo-
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věké nálezy, kolekci uměleckých děl,
předměty měšťanské i selské domácnosti,
lidové kroje, uniformy, cechovní a řemeslnické památky, nástroje, hračky, předměty náboženského charakteru, herbáře,
preparáty, dermoplastiky atd. Svým významem vyniká sbírka kramářských tisků
a zbraní.

Řada
výukových
programů
probíhá
v přírodě
okolo Říčan.

Otevírací doba Muzea Říčany
Rýdlova 271/14

pondělí – čtvrtek 14:00 – 18:00
pátek
zavřeno
sobota a neděle 13:00 – 18:00

dopolední vstup je rezervován pro školy.

didaktické centrum geologie je otevřeno
od dubna do října během akcí.

Muzeum má v Říčanech velmi
pestrou nabídku programů pro
školní skupiny i pro širokou
veřejnost. Požádali jsme
o rozhovor ředitele muzea
Mgr. Jakuba Halaše a zeptali
jsem se ho, jaké programy jejich
tým aktuálně nabízí školám
a dalším zájemcům o návštěvu
vzdělávacího centra.
Můžete v krátkosti říct, v čem je
Muzeum Říčany zajímavé?
Sami často říkáme, že jsme takové jiné
muzeum. Jiné ve struktuře toho, co
návštěvníkům nabízíme a na koho cílíme.
Hodně se zaměřujeme na vzdělávání dětí
a studentů: vytváříme jim prostor pro
bádání a hravé objevování. Pro představu,
v minulém roce jsme realizovali 550 výukových programů pro školy. Další, co
nabízíme, je vzdělávání a profesní rozvoj
pedagogů. Systematicky pracujeme v oblastech environmentální výchovy a přírodních věd, polytechniky a samozřejmě
nechybí oblast historická. Klasická představa regionálního muzea jako instituce
nabízející především stálou expozici
o historii v našem případě neplatí. Je to
jednak z prostorových důvodů, sídlíme

V programu
o recyklaci
děti vyrábějí
papír.

v prvorepublikové vilce, ale také proto, že
klasický koncept v dnešní době může
oslovit jen málo lidí.

To vypadá, jako kdybyste skoro
ani nebyli muzeum?
Základem každého muzea je tvorba
sbírek a práce s nimi. Nejinak je tomu
u nás, sbírkové předměty a archiválie
slouží například ke studiu pro badatele.
Přibližně čtyřikrát do roka představujeme
novou výstavu. Vždy se snažíme, aby byla
zajímavá jak pro běžné návštěvníky, tak
pro školy. Ukázkou je současná výstava,
která je k vidění až do srpna.

Na Dvorku
naproti hlavní budově
probíhá ve
spolupráci
s Ekocentrem Říčany
komunitní
chov slepic
a králíků
a akce pro
veřejnost.
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i neživé přírody. Návštěvníci zde objevují,
zda u nás žili dinosauři, jak se pracuje
s pazourkovými nástroji, mohou hledat
zkameněliny, hrát si s vodou, rýžovat
granáty a mnoho dalšího.
Geologická laboratoř se špičkovým
vybavením umožňuje například řezání,
broušení a leštění vzorků hornin. Pro školy
i veřejnost je otevřeno od dubna do října.
V týdnu během objednaných programů
a o víkendech při tematicky zaměřených
akcích. Nabídku je možné sledovat na
webu a Facebooku muzea.

Didaktické
centrum
geologie
Muzea
Říčany je
unikátním
prostorem
pro výuku
o neživé
i živé
přírodě.

Co je pro Vás jako ředitele
důležité, kam se snažíte muzeum
při všem, co děláte, směřovat?
Muzeum má velké možnosti jak
předávat znalosti a dovednosti. Musí však
daná témata srozumitelně interpretovat.
Používat metody a techniky, které jsou
aktuální, a to nejen u nás, ale i ve světě,
odstraňovat prach muzeálnosti. Pro mě je
důležité, že jsme prostředníky mezi
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Na výstavách mohou děti i dospělí tvořit
a experimentovat.

Venkovní
pec na
chleba byla
postavena
před pěti
lety. Od té
doby je stále
v provozu
během
výukových
programů
a akcí pro
veřejnost.

38

O jakou výstavu jde?
Jmenuje se „Pravěk v obrazech“. Díky
malíři Petru Modlitbovi, což je jeden
z následovníků Zdeňka Buriana, přibližujeme, jak vznikají paleorekonstrukce –
jak umělci společně s vědci na základě
paleontologických nálezů a informací
o dřívějším klimatu rekonstruují obrazy
naší pravěké krajiny.
Říkáte, že máte velmi omezené
prostory, ve kterých navíc

střídáte různé výstavy.
Kde realizujete tolik výukových
programů?
Vzhledem k tomu, že se hodně orientujeme na přírodu, environmentální a historické souvislosti, vybudovali jsme
postupně několik stálých venkovních
expozic. U muzea mohou příchozí
navštívit volně přístupnou interaktivní
expozici „Dobrodružství v zahradě“, hned
naproti využíváme „Dvorek“ s komunitním chovem domácích zvířat. Kolem
Říčanské hájovny, což je naše terénní
pracoviště, kde probíhají i vícedenní programy pro školy, je pro změnu expozice
„Les jako zdroj tradice“. A pak je tu DCG.

Co se pod tou zkratkou skrývá?
Didaktické centrum geologie Muzea
Říčany (DCG) je naše další pracoviště,
které jsme vytvořili společně s 1. ZŠ Říčany, na jejímž pozemku leží, a s městem
Říčany. Troufám si říci, že se jedná
o unikátní prostor nejen v České republice.
Během výukových programů pro školy,
workshopů pro pedagogy i akcí pro
veřejnost tu odhalujeme krásu živé

Mgr. Jakub Halaš
*1976 v Praze, vystudoval PedF UK,
profesně se zaměřuje na geologii
a botaniku, v Muzeu Říčany působil
nejprve jako přírodovědec a v roce 2009
byl jmenován do funkce jeho ředitele.
V době jeho nástupu do funkce mělo
muzeum 3 zaměstnance, v současné
době jich má 15. V roce 2003 založil
ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, jehož je
předsedou. Ekocentrum provozuje mj.
lesní mateřskou školku – lesní klub
Pramínek.

Vernisáž aktuální výstavy „Pravěk v obrazech“.
Otevření se účastnil také starosta Říčan Vladimír
Kořen.

veřejností, pedagogy a odborníky. Že
aktivně zasahujeme do vzdělávacího procesu, pracujeme s dětmi od mateřských
škol až po vysokoškolské studenty. Snažíme se přinášet inovace do tradičního
systému vzdělávání. Není nám jedno,
jakým způsobem se vyučuje, jaká je připravenost a možnosti učitelů. Pomáháme
pedagogům se zaváděním „nových“ didaktických metod. Příkladem je badatelsky
orientované vyučování nebo metoda tvořivé hry. V rámci aktuálních projektů podporujeme učitele při osvojování a zavádění těchto prvků do výuky.

Vaše muzeum má široký záběr,
kde berete nápady a kdo to
všechno realizuje?
Při znovuzrození muzea před osmi lety
jsem dostal příležitost přehodit výhybky,
začít s rekonstrukcemi všech budov,
koncepčně nastartovat dnešní směřování

a vybudovat další pilíře financování. Spolu
se získáváním nových projektů, postupně,
člověk po člověku, vznikal úžasný tým.
Tým nadšených lidí sestavený z různorodých profesionálů. To, že jsme získali
důvěru zřizovatele i návštěvníků a o služby Muzea Říčany je zájem, dokonce větší,
než jsme schopni uspokojit, je výsledkem
společné práce.
Pane řediteli, děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám i muzeu v Říčanech,
aby se stalo trvalým místem k nacházení
dobrého kulturního i naučně vzdělávacího
vyžití pro všechny vaše hosty a návštěvníky.

Na letní
škole pedagogové
objevují
kouzlo práce
s vlnou.

www.ricany.cz/muzeum
Žáci se během výukového programu v Didaktickém centru
geologie Muzea Říčany učí rýžovat granáty.
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