NÁVŠTĚVA ZNÁMÉHO-NEZNÁMÉHO
MUZEA BEDŘICHA HROZNÉHO
Kdo prochází centrem Lysé
nad Labem a pohybuje se v oblasti
náměstí Bedřicha Hrozného, nemohl
si
nepovšimnout
nedávno
zrekonstruované budovy Muzea
Bedřicha Hrozného. Poloha muzea
při hlavní silnici není pro památkově
chráněnou stavbu právě výhodná.
Pamatujete si, že kdykoliv zapršelo
a vytvořily se louže, byla už tak
smutně působící fasáda neustále
navlhlá a špinavá? Prašnost ze
silnice je také neustálý problém.
Muzeum se však dočkalo nejen
slušivého vnějšího pláště, který zatím úplně září novotou, ale především ve vnitřních
prostorách proběhla výrazná rekonstrukce. Nově upravena
byla také samotná expozice, přibyly další místnosti, a
muzeum se tak stává významným a reprezentativním
kulturním zázemím našeho města.
Protože máme muzeum na dohled od naší školy,
byli jsme tu i v minulosti častými hosty. Navštěvovali jsme
stálou výstavu o Chetitech a Bedřichu Hrozném, dočasné
tematické expozice, připravovali společné projekty
a následné školní výstavy, účastnili se mnoha lektorských
programů k historii regionu. Proto jsme nabyli dojmu, že
nás ve „starém známém dobrém“ muzeu nemůže nic
překvapit. Vždy se nám tu líbilo a zamlouvalo se nám, že
stačí jen rychle zout školní bačkory a operativně můžeme
do muzea „zaskočit“ třeba jen na jednu vyučovací hodinu.
Vše bylo na dosah a program zapadal bez větších přesahů do rozvrhu hodin.
Od
podzimního
slavnostního
otevření rekonstruované budovy jsme
o nové tváři muzea už leccos zaslechli
a byli zvědaví, jak to „naše“ známé
muzeum nyní vypadá. A kdy jindy se
na takové místo vypravit než při výuce
dějepisu? Prošli jsme bránou ze Sojovické
ulice a ocitli se na muzejní zahradě. Oáza
klidu uprostřed města! Lavičky, trávník,
chodníčky vysypané pískem, opravené
zídky… V pokladně nám vydali vstupenky

a pak jsme se shromáždili na vnitřním muzejním dvoře, kde jsme
si od našich průvodců vyslechli příběh rekonstrukce a základní
instrukce k prohlídce.
Potom už jsme vstoupili dovnitř. Všude to tak zvláštně
a příjemně vonělo novotou. První bod, který zaujal na první
pohled, byla vitrína s kostrou muže, s nímž si jeho současníci
spojovali zlo a temné síly. Dále jsme
prostřednictvím vystavených exponátů
proplouvali
obdobím
pravěku,
středověku i novověku, mohli jsme si
prohlédnout věci, které patřily ke
všednímu i svátečnímu životu našich
předků v našem regionu. Nejdéle jsme
se zastavili u informací o barokní Lysé.
Zhlédli jsme i krátký dokument
o našem městě s krásnými záběry
z ptačí perspektivy, před dotykovou
obrazovkou jsme prožili napínavé
chvilky u muzejního AZ-kvízu,
na historické nástěnné mapě jsme
hledali místo, kde žijeme, a procvičili
jsme si celkově místopis Polabí.
Jedna
vyučovací
hodina
na prohlídku muzea rozhodně nestačí,
proto jsme si část věnovanou Chetitům
a Bedřichu Hroznému, stejně jako téma
slavných osobností našeho města,
nechali na příště. Určitě to nebyla
poslední návštěva ve „staronovém“
muzeu.
A jaké je to současné upravené
muzeum?
Přátelské
k dětským
i dospělým návštěvníkům, vkusně
a nápaditě pojaté, detailně informující
a poučující, interaktivní, přehledné
i pěkně rozčleněné, je zkrátka celé
vyladěné. Však se také přijďte
přesvědčit. My se už nyní těšíme
na některou další hodinu strávenou
v muzeu.
Za návštěvníky z 2. stupně ZŠ BH
Olga Gruhnová

