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1 Organizace
1.1 Poslání a činnost
(dle zřizovací listiny Městského muzea Polná ze dne 11. 10. 2006)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odborné
plánovité
shromažďování
hmotných,
písemných,
obrazových
a audiovizuálních dokladových pramenů o vzniku a vývoji přírody a společnosti
se zaměřením na město Polná a polenský region
odborná tvorba, správa, využívání a prezentace sbírek a muzejnické činnosti dle
zákona č. 122/200 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění
zapůjčování sbírkových předmětů do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty
správa odborné knihovny - poskytování veřejných služeb kultury včetně veřejných
služeb standardizovaných
vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.
souvisejících tematicky s činností muzea - poskytování odborných, informačních
a konzultačních služeb veřejnosti a obcím regionu Polenska
pořádání kulturních a kulturně společenských akcí spojených s živým provozováním
děl nebo jejich záznamů dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, pořádání
vzdělávacích a poznávacích akcí souvisejících s činností muzea
spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery, zejména s muzei zřízenými krajem
Vysočina - spolupráce s neziskovými organizacemi města Polná, zejména Spolkem
polenského muzea a Klubem za historickou Polnou
Prodej publikací, katalogů, upomínkových předmětů, polnensií a dalších předmětů
propagujících muzeum, město Polná a polenský region
přednostní využívání nádvoří k pronájmu za účelem pořádání společenských
a kulturních akcí

1.2 Struktura organizace
Ředitelka – Bc. Alena Vyskočilová, DiS.
Kurátor sbírkových fondů – BcA. Barbora Jarošová
Kurátor sbírkových fondů – Ing. Bc. Michaela Feckaninová
Účetní – Danuše Sylvestrová (DPČ)
Uklízečka – Bohuslava Šejstalová (0,5 úv.)
Uklízeč – Filip Skalák (VPP do 31.4.2018)
Dohody o provedení práce jsou uzavírány se sezónními průvodci. Tímto způsobem je zajištěn
i provoz muzejní knihovny, zpracování archiválií a údržba budov.
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2 Správa a evidence sbírkového fondu
2.1 Akviziční činnost
Sbírkotvornou oblastí Městského muzea Polná je region Polensko. Přírůstky je možno
získávat dary, sběrem a koupí.
Přírůstky roku 2018:
Způsob nabytí
Dar
Sběr
Koupě
Celkem

Počet položek
867
3
0
870

Počet kusů
914
67
0
981

Sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR:
Sbírka CES
Historická
Kupecký krám
Lékárna U černého orla
Stará polenská škola
Celkem

Počet položek k 31. 12. 2018
56526
347
1335
3339
61547

2.2 Odborná správa a evidence sbírek
V roce 2018 byla na základě příkazu ředitelky inventarizována alikvotní část sbírkového
fondu dle § 12 zákona č. 122/2000 Sb.
Sbírková skupina
Po-2/C
Po-7/A
Po-7/B
Po-17
Po-20/D
Po-26/A-H
Po-32/A, B
Po-33
Celkem

Název podskupiny
Numismatika - plakety
Textil – odívání, móda
Textil – kroje a součásti krojů
Cizokrajné předměty
Vizuální komunikace
Nábytek
Lidové zvyky – velikonoční,
vánoční
Betlémy
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Počet položek
35
1003
148
16
3802
178
42
2
5226

V roce 2018 pokračovala katalogizace, tj. II. stupeň evidence sbírkového fondu:
Sbírková skupina
Po-1/E
Po-2/B
Po-7/C
Po-19/D
Po-21/B
Po-36
Po-37/B
Celkem

Název skupiny
Drahé kovy
Numismatika – mince
Bytový textil
Modlitební knížky
Fotografie
Hrnčířská dílna
Stará škola

Počet položek
1
180
6
17
841
2
833
1880

Probíhalo odborné zpracování archiválií pořádáním fondu pozůstalosti B. Rérycha.
Proběhlo odborné určení fondu podmaleb na skle.
Realizace výpůjček:
V roce 2018 bylo realizováno celkem 8 výpůjček, které představují vypůjčení 81 ks
sbírkových předmětů. Mimo jiné byly vystavovány předměty z hrnčířské dílny na rozsáhlé
výstavě Svět kachlových kamen v Oblastním muzeu v Mostě. Výstavu podpořil Ústecký kraj
a Ministerstvo kultury ČR. Výstava Muzea Vysočiny v Třebíči „Vzduch je naše moře“
představila i fragmenty dvou letadel z 2. světové války z polenského sbírkového fondu.

2.3 Preventivní ochrana, konzervace a restaurování sbírek
Parametry prostředí v depozitářích a expozicích jsou průběžně monitorovány systémem
Hanwell doplněným záznamníky Comet. Na základě tohoto monitorování jsou činěna
opatření směřující k optimalizaci podmínek uložení sbírek. V roce 2018 byly do depozitáře
v zámeckém křídle pořízeny dva zvlhčovače Krüger, které by měly zlepšit parametry
relativní vlhkosti v tomto prostoru v zimních měsících.
Přehled předmětů restaurovaných v roce 2018:
Předmět

Částka za
restaurování
Velkoformátová mapa města Polné 16.350,- Kč
z roku 1936, autor V. Škarka
Velkoformátová mapa okresu N. Brod, 12.000,- Kč
autor A. Voplakal
Vojenská mapa jižní Moravy se 12.000,- Kč
zakreslením ústupových cest německé
armády, 1945
Klasicistní
komoda
s psacím 48.000,- Kč
nástavcem (Dietrichštejnský sál)
Barokní skříň intarzovaná
47.000,- Kč

Financoval
Spolek polenského muzea
Spolek polenského muzea
Městské muzeum Polná
33.000,- Kč MKČR program ISO,
15.000,- Kč Městské muzeum Polná
Městské muzeum Polná

Do depozitárních prostor byly pořízeny dva nové kovové regály, které splňují současné
požadavky na vybavení muzejních depozitářů a současně umožní lepší využití prostoru.
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2.4 Badatelský servis
V roce 2018 se na muzeum korespondenčně obrátilo 23 badatelů, to představuje vyřízení 32
badatelských dotazů.
Městské muzeum Polná navštívilo 9 badatelů, to představuje 15 badatelských návštěv.
Témata vyhledávaná badatelům:
Vlasta Pittnerová
Josef Tapin Kuhn
Božena Němcová
A. Pittner, K. Varhánek
Přestavba hradu a zámku Dietrichštejny
Socha Bakcha v lapidáriu
Papuče ve sbírkovém fondu
Orchestrion a hrací strojky
Váleční veteráni
A. Voplakal
Karlovo náměstí v Polné
Stavebně historický vývoj areálu hradu a zámku
Názvy ulic v Polné
Obrazy J. Kosa
Trčkové z Lípy
MUDr. A. Prokeš
Ženy v poštovní službě
Obec Bukowno – Walddörfel
J. A. Vítek
Památky Polné
Klarinety v muzejních sbírkách
Fotografie z historie Polné
Jan Klusáček, hasiči v Polné v 19. století
Výbuch dextrinky v Polné
Původní podoba hradu
Kované kříže
Podmalby na skle
Smírčí kříže
Fasády domů na Husově náměstí
Historické prostory hradu
Hledání domácích tradic tesařského řemesla
Hladové bouře 1919
Architektura areálu hradu a zámku

2.5 Vzdělávání zaměstnanců
Zaměstnanci muzea se v roce 2018 zúčastnili těchto přednášek, kurzů a konferencí:
Název

pořadatel

Přiznání k dani z příjmů obcí a příspěvkových VCCR Jihlava
organizací
GDPR
Město Polná, Mgr. et Bc. Luboš Kliment
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Registr vlastníků
Město Polná, Mgr. et Bc. Luboš Kliment
Kurz
preventivní
konzervace
(úspěšně Metodické centrum konzervace Technické
absolvován)
muzeum v Brně
Konference konzervátorů a restaurátorů
Asociace muzeí a galerií – komise konzervátorů
a restaurátorů
Setkání partnerů působících v cestovním ruchu
Vysočina Tourism

3 Knihovna
Knihovna je odbornou knihovnou se specializovaným fondem.
V roce 2018 bylo do fondu muzejní knihovny zapsáno 29 ks přírůstků. 11 knih bylo získáno
darem, 2 knihy byla získány jako povinný výtisk, zakoupeno bylo 10 knih v celkové hodnotě
1664,- Kč. Posledním přiděleným přírůstkovým číslem k 31. 12. 2018 je č. 6261. Počet
zkatalogizovaných titulů (knihovních jednotek) za rok 2018 je 505. V roce 2018 bylo
realizováno 34 prezenčních výpůjček.

4 Prezentační činnost
4.1 Kalendárium akcí a výstav
Výstavy v roce 2018:
Název

Termín konání výstavy

Dráteníkův rok

1.4. – 13.5.

Ateliér Klener

20.5. - 10.6.

Věci NEvídané: historická řemesla
(hmatová výstava ve spolupráci s Tyflocentrem Jihlava)
Výstava Fotoklubu Polná

15.6. – 2.9.

Historická cukrárna

6. - 31.10.

Tady nová republika
(výstava k výročí vzniku Československa instalovaná ve vestibulu
pošty na Husově náměstí, ve spolupráci s Národním
pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze)

5. 11. 2018 – 28. 2. 2019

7. - 30.9.

V roce 2018 se výstavy tematicky zaměřily na historická řemesla, jejichž sbírka je jedním
z pilířů muzejního sbírkového fondu. Řemesla a rukodělnou výrobu představovaly celkem tři
výstavy – Dráteníkův rok, Věci NEvídané a Historická cukrárna. K těmto výstavám byly
realizovány i doprovodné akce s ukázkami řemesel, rukodělné výroby a v případě výstavy
pořádané ve spolupráci s Tyflocentrem Jihlava i ukázky práce vodicího psa a vyzkoušení
pomůcek pro nevidomé a slabozraké.
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Akce realizované v roce 2018:
Název

Ve spolupráci

Termín konání

Spolek polenského muzea

1. 4.

Tyflocentrum Jihlava

6. 7.

Novus Origo

13. 7., 17. 8.

Spolek polenského muzea

30.6., 28.7., 1.9.

Hradní slavnosti

Novus Origo

25. 8.

Pouť – muzeum, NO – 8.-9. září

Novus Origo

8.-9. 9.

MAS Českomoravské pomezí

23. 9.

Muzeum kutilství

14. 10.

Novus Origo

26.10.

Spolek polenského muzea

17. 11.

Kašpaři

5. 12.

Velikonoce na hradě (koulení vajec)
Jindřich Černohorský s kapelou – benefiční
koncert
Noční prohlídky „Příběhy polenského hradu“
Noc na hradě (spaní)

Hrajeme si na hradě
Vyhlášení vítěze soutěže ve slepování
modelu polenského hradu
Dušičkové strašení
Martinský trh
Peklo na hradě (Mikuláš)
Předvánoční tvoření – nejen jedlé vánoční
ozdoby
Předvánoční tvoření – obřadní vánoční
pečivo

9. 12.
16. 12.

Ve spolupráci se Střediskem volného času Tempo proběhl ve dnech 20. – 24. srpna
příměstský tábor pod názvem „Život na hradě“. Tábor probíhal v areálu hradu a zámku,
jeho kapacita byla naplněna a reakce byly pozitivní.
Ve spolupráci se soukromým muzeem kutilství Ing. Říhy a za podpory nakladatelství Z-Art,
firmy Almetto, města Polná a společenstva ohně a meče Novus Origo proběhla modelářská
soutěž ve slepování papírového modelu hradu. Soutěž probíhala od června do září,
vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo 14. října 2018. Vítězné modely byly se souhlasem
tvůrců předány ZŠ Polná, ZUŠ Polná a městu Polná. Jeden model zůstal Městskému muzeu
Polná a je vystaven v prostoru pokladny muzea.

4.2 Návštěvnost
Přehled celkové návštěvnosti:
Typ vstupného

Počet návštěvníků

Dospělí a senioři
3206
Děti, studenti a ZTP
2229
Návštěvníci akcí (vernisáže,
koulen vajec, noční prohlídky,
přednášky…)
celkem

Platících návštěvníků expozic a
výstav celkem
5435
3165

8600
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Meziroční srovnání návštěvnosti (platící návštěvníci):

Meziroční srovnání návštěvnosti podle tras (platící návštěvníci):
Návštěvnost jednotlivých expozic v letech 2015-2018
2000
1500
1000
500
0
rok 2015

rok 2016
Hrad I

rok 2017

Hrad II

Muzeum

rok 2018

Škola

Meziroční srovnání měsíční návštěvnosti muzea (platící návštěvníci):

Měsíční návštěvnost v letech 2016 - 2018
1200
1000
800
600
400
200
0
I-IV

V

VI
rok 2016

VII
rok 2017
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VIII

IX
rok 2018

X

XI-XII

Oproti předchozím rokům se v roce 2018 zvýšila jak návštěvnost expozic a výstav (tj. celkový
počet platících návštěvníků), tak i počet návštěvníků pořádaných akcí.
Trasou s největší návštěvností je dlouhodobě trasa Muzeum, k tomu ovšem přispívají i
sezónní výstavy, které přivádějí návštěvníky na tuto trasu opakovaně, případně přivádějí
návštěvníky se specifickým zájmem o vystavované téma, kteří by muzeum jinak
pravděpodobně nenavštívili. Jedná se také o jedinou trasu, kterou si návštěvník prochází bez
průvodce, mnozí ji volí proto jako druhou prohlídkovou trasu k trase s průvodcem.
Ze statistik také vyplývá vzrůstající obliba trasy Hrad II, jejíž návštěvnost kontinuálně roste.
Návštěvnost ostatních tras osciluje kolem bodu jejich průměrné návštěvnosti za poslední roky.

4.3 Stálé expozice
Muzeum v roce 2018 nabídlo návštěvníkům celkem 4 trasy. Dvě hradní trasy a trasu Stará
škola procházejí návštěvníci s průvodcem, trasa Muzeum, kde probíhají sezónní výstavy, je
přístupná bez průvodce.
Expozice Hrad II byla doplněna o restaurovanou barokní lidovou skříň (expozice venkova) a
komodu s psacím nástavcem (Dietrichštejnský sál), která byla restaurována s přispěním
ministerstva kultury. V rámci této trasy proběhla i rekonstrukce expozice Síň rodáků,
zejména části věnované J. A. Vítkovi. Na instalaci spolupracoval autor publikace o J. A.
Vítkovi Mgr. Jan Štěpánek.
Děti se v expozicích mohou s historií seznámit zábavnou formou prostřednictvím skládaček,
doplňovaček, poznávacích her a různých rukodělných činností, jejichž počet byl v roce 2018
opět rozšířen, zejména v expozici řemesel.

4.4 Přednášková činnost
Ve spolupráci se Základní školou v Polné proběhl cyklus přednášek pro druhý stupeň ZŠ.
Žáci 6. – 9. tříd absolvovali celkem 11 přednášek na 4 různá témata. Přednášky probíhají
interaktivní formou v expozicích muzea. Doplňují výuku dějepisu a občanské výchovy.
Přednášky pro veřejnost byly v roce 2018 realizovány ve dvou cyklech – začátkem a koncem
kalendářního roku (mimo turistickou sezónu).
Přednášky v roce 2018:
Termín
konání
25.1.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

Rodina před 100 lety a dnes

8.2.

Ing. Marie Benešová

Historická knižní vazba a její restaurování

22.2.

Mgr. Jaroslav Bašta

20. 11.

Marta Vomelová

Letecké boje za protektorátu a jejich pozůstatky na
Vysočině
Osudy polenských vojáků za 1. světové války

4. 12.

Marta Vomelová

Život v zázemí - Polná za Velké války

Přednášející

Název
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4.5 Prezentace muzea
Městské muzeum Polná prezentuje svou činnost prostřednictvím vývěsek v areálu hradu,
kde jsou připomínána zejména významná regionální výročí, místa, události či osobnosti.
V roce 2018 to bylo především 100. výročí narození vedoucího polenského muzea Bohuslava
Hladíka, stavebně historický vývoj hradu a mrkvancová pouť v Polné. Výročí vzniku
samostatného Československa bylo připomenuto volně přístupnou výstavou v přízemí
budovy pošty, která byla instalována ve spolupráci s Fotoklubem Polná. Běžně jsou panely
v tomto prostoru využívány k propagaci expozic, výstav a akcí muzea. Akce a výstavy jsou
prezentovány rovněž na plakátovacích plochách města Polná a v Polenském zpravodaji.
Grafickou stránku plakátů a pozvánek zajišťuje muzeum ve vlastní režii. Výstavy a akce jsou
rovněž prezentovány prostřednictvím regionálního tisku ve spolupráci s redaktory kulturních
rubrik. Letáky propagující muzeum jsou distribuovány prostřednictvím Infocenter v okolních
městech (Přibyslav, Havlíčkův Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč), na veletrzích a
v rádiích prostřednictvím grantových programů, na nichž muzeum participuje. Díky
spolupráci s Muzeem kutilství v Polné bylo muzeum prezentováno panely a modelem hradu
ve výkladu Muzea kutilství na Husově náměstí.
Elektronická prezentace muzea probíhá zejména prostřednictvím webové stránky muzea
www.muzeum-polna.cz, která je průběžně aktualizována a dvou facebookových stránek
„Městské muzeum Polná/City Museum Polná“ a „Hrad Polná“. Muzeum je také prezentováno
na několika bezplatných turistických portálech (Kudy z nudy, CZeCOT, Thy Note, Domuzea!), na stránkách Ministerstva kultury ČR v rámci Centrální evidence sbírek, na
stránkách zřizovatele Města Polná, stránkách Kraje Vysočina a prostřednictvím níže
uvedených grantových programů v databázích webových portálů Muzea a galerie na Vysočině
on line a elektronického katalogu Krajské knihovny Vysočiny. V portálu Národního muzea
eSbírky prezentuje svou sbírku historických hodin a sbírku výukových obrázků Staré
polenské školy. Informace o muzeu, akcích a výstavách poskytuje i Asociace muzeí a galerií.
Taktéž probíhá dlouhodobá spolupráce s agenturou Vysočina Tourism. V roce 2018 se
muzeum zapojilo do projektu Objevuj památky, který provozuje vlastní webový portál,
facebookový profil a instagram.

4.6 Zapojení muzea do grantových programů a oborových organizací
Městské muzeum Polná je řádným členem Asociace muzeí a galerií. V roce 2018 proběhlo
výroční zasedání spojené s volbou do ústředních orgánů asociace. Jednání v Ústí nad Labem
se účastnila ředitelka muzea.
V rámci spolupráce s organizací Vysočina Tourism se muzeum zapojilo do projektu
„Památky žijí“. Kurátoři se účastnili semináře s tématem zaměřeným na cestovní ruch,
prostřednictvím projektu byly také distribuovány propagační materiály muzea na veletrzích
v ČR a Rakousku, muzeum díky tomuto projektu využilo možnosti bezplatné inzerce svých
akcí v rozhlase. Koncem roku 2018 proběhla jednání o zapojení do projektu „Vysočina
filmová“ v roce 2019.
V roce 2018 byla dovršena spolupráce na grantovém programu Kraje Vysočina Muzea
a galerie na Vysočině on line, ve vestibulu pokladny muzea byl návštěvníkům k dispozici
informační kiosek s dotykovou obrazovkou s připojením na internetový portál „MGV on
line“.
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Prostřednictvím zřizovatele, města Polná, byla realizována první část projektu renovace
osvětlení expozice Staré školy v rámci grantového programu kraje Vysočina Fond Vysočiny.
Ministerstvo kultury podpořilo také realizaci zabezpečení vstupů do muzea prostřednictvím
grantového programu Integrovaného systému ochrany sbírek. Majitelem budov, v nichž
muzeum sídlí, je město Polná, které tento projekt realizovalo.
V roce 2018 se muzeum zapojilo do slevového programu „Rodinné pasy“ a „Senior pas“
Kraje Vysočina.
Nově se muzeum zapojilo do benefitového programu pro firmy Activ-pass (provozuje
Sodexo). Zatím tento produkt nebyl využíván, nicméně Městské muzeum Polná je v on line
nabídce benefitů pro firmy.
Muzeum se zapojilo do projektu Objevuj památky. Projekt sdružuje provozovatele památek,
které působí mimo NPÚ, a jeho cílem je zejména společná propagace zapojených památek.

5 Dobrovolnictví a spolupráce
Pokračovala spolupráce s organizací Hestia, zabývající se oblastí dobrovolnictví. V roce 2018
s muzeem spolupracovali 4 dobrovolníci, a to na evidenčních a dokumentačních pracích, jako
aktéři akcí nebo na provozním zajištění těchto akcí.
Díky spolupráci se Spolkem polenského muzea byly realizovány akce Velikonoce na hradě,
Noc na hradě (3x), benefiční koncert J. Černohorského a Martinský trh. Ve spolupráci se
spolkem se také uskutečnily dvě přednášky k výročí konce 1. světové války.
Noční prohlídky hradu (2x), Hradní slavnosti a Dušičkové strašení realizovalo ve spolupráci
s muzeem sdružení Novus Origo. Tradiční je spolupráce s Fotoklubem Polná, který
každoročně připravuje zářijovou výstavu a jeho členové se rovněž podílí na fotodokumentaci
muzejních akcí, expozic a výstav. Ve spolupráci s Fotoklubem byla také realizována výstava
k výročí vzniku republiky v prostoru pošty.
Díky spolupráci se Střediskem volného času Tempo (bývalý Dům dětí a mládeže) proběhl
první ročník příměstského tábora pod názvem „Život na hradě“. Zamýšlený kroužek při SVČ
Tempo, který by na tématiku tábora navázal, se však nepodařilo otevřít.
Výstava „Věci NEvídané: stará řemesla“ se uskutečnila ve spolupráci s jihlavským
Tyflocentrem, které připravilo popisky v Braillově písmu a zapůjčilo některé exponáty. Byla
to také první výstava, k níž si návštěvníci měli možnost pustit i hlasového průvodce výstavou.
Svým hlasem z elektronického záznamu návštěvníky provázela Mgr. Marie Fišerová.
Tyflocentru byl také určen výtěžek benefičního koncertu, který se konal jako doprovodná
akce k výstavě. Formou jednorázové veřejné sbírky bylo vybráno 2.950,- Kč.
Všem podporovatelům, příznivcům i dobrovolným spolupracovníkům patří dík za jejich podíl
na muzejní práci i na vytváření pozitivního vztahu veřejnosti ke kulturním památkám a
Městskému muzeu Polná.
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6 Hospodaření muzea v roce 2018
Poř.
číslo

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Výnosy
1.

Výnosy z prodeje služeb

2.

Výnosy z pronájmu

49 300,00

3.

Výnosy z prod. zboží

60 889,22

4.

Výnosy z prodeje mater.

5.

Ostatní výnosy – Min. kultury

33 000,00

6.

Ostatní výnosy - Úřad práce

45 000,00

7.

Úroky na b.ú.

8.

Dotace od zřizovatele

2 829 000,00

Výnosy celkem

3 110 793,18

123 287,22

105 053,00

203 556,00

12 390,00

708,00

237,18

Náklady
1.

Spotřeba materiálu

150 903,80

2.

Spotřeba energie

295 737,49

3.

Opravy a udržování

8 244,40

4.

Cestovné

8 057,00

5.

Ostatní služby

6.

Mzdové náklady

7.

Zákonné soc. pojištění

443 817,00

8.

Zákonné soc. náklady

22 444,00

9.

Jiné soc. pojištění

3 897,00

10.

Jiné soc. náklady

61 916,00

11.

Náklady z drobného dlouhod.majetku

12.

Ostatní náklady z činnosti

321 240,39

3 000,00

1 516 394,00

13 540,00

300 086,10
500,00

Náklady celkem

3 110 793,18

121 593,00

0

1 694,22

Výsledek hospodaření
Hospodářský výsledek za r. 2018 celkem:
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1 694,22

7 Obrazové přílohy

12

Klasicistní komoda s psacím nástavcem
(stav před restaurováním)

Klasicistní komoda s psacím nástavcem
(stav po restaurování)
13

Lidová barokní skříň
(stav před restaurováním)

Lidová barokní skříň
(stav po restaurování)
14

Mapa města Polné z roku 1936
(stav před restaurováním)

Mapa města Polné z roku 1936
(stav po restaurování)
15

Geologická mapa okresu Německý Brod
(stav před restaurováním)

Geologická mapa okresu Německý Brod
(stav po restaurování)
16

Vojenská mapa jižní Moravy
(stav před restaurováním)

Vojenská mapa jižní Moravy
(stav po restaurování)
17

Akce „Velikonoce na hradě“

18

Výstava „Dráteníkův rok“

19

Akce „Benefiční odpoledne“

20

Akce „Spaní na polenském hradě“

21

Příměstský tábor „Život na hradě I.“
(ve spolupráci se střediskem volného času Tempo Polná)

22

Pouť na hradě

23

Výstava „Historická cukrárna“

24

Akce „Martinský trh v polenském muzeu“

25

Akce „Předvánoční tvoření v polenském muzeu“

26

