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XIV. ročník Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis 2015 – výzva k účasti
Dne 28. února 2016 (včetně) končí možnost přihlásit Vaše muzejní projekty do XIV. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis 2015! Ke dni vydání Věstníku AMG jsou přihlášeny následující soutěžní projekty:

V kategorii Muzejní výstava roku 2015:

1. Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum; Oldřich Kulhánek: 
Známky, bankovky, medaile

2. Muzeum Říčany, p. o.; Pod povrchem
3. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o.; 

Schránka pro ducha. Výstava k 50. výročí otevření Galerie 
moderního umění

4. Památník národního písemnictví; Zpráva o knize. Výstavní 
projekt k 50. výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku

5. Západočeská galerie v Plzni, p. o.; Gottried Lindauer 
(1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů 

6. Galerie hlavního města Prahy; Ján Mančuška: První retro-
spektiva

7. Galerie Středočeského kraje; Jiří Sozanský: Mezní situace
8. Husitské muzeum v Táboře; Jan Hus 1415/2015 
9. Galerie Klatovy / Klenová; Superhrdinové z východního 

bloku
10. Galerie hlavního města Prahy; Václav Cigler: Tady a teď 
11. Muzeum města Brna; Žít pivo. Brněnské pivovary a hostince 

od pravěku po současnost

V kategorii Muzejní publikace roku 2015:

1. Západočeská galerie v Plzni, p. o.; Gottried Lin-
dauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozé-
landských Maorů

2. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou; 
Pohyb – výraz – emoce. Figury a figurky v českém 
sklářském umění a řemesle

3. Východočeské muzeum v Pardubicích; Pardubic-
ký fotograf Josef Pírka 

4. Muzeum hlavního města Prahy; Hroby barbarů 
v Praze na Zličíně

5. Památník Lidice; Most naděje a života. Růžový 
ad přátelství a míru Lidice

V kategorii Muzejní počin roku 2015:

1. Muzeum Říčany, p. o.; Didaktické centrum geo-
logie

2. Muzeum Mladoboleslavska; Letecké muzeum 
Metoděje Vlacha

Od letošního roku máte možnost zapojit se také do soutěže Muzeum roku, které se mohou, stejně jako Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis, účastnit všechna muzea, která jsou vlastníkem sbírky muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci sbírek.

Veškeré informace včetně přihlášek do XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis najdete na http://www.gloria-
musaealis.cz. Informace týkající se návštěvnické soutěže Muzeum roku naleznete na http://www.do-muzea.cz.

Již nyní Vás také srdečně zveme na slavnostní vyhlášení výsledků XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
a I. ročníku soutěže Muzeum roku, které proběhne 18. května 2016 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. 

Sekretariát soutěže:
Mgr. et MgA. Tereza Záchová

e-mail: gloria@cz-museums.cz
tel.: +420 224 210 038
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úVodeM

Ohlédnutí za Sněmem AMG

Když se s odstupem několika týdnů, které uplynuly od 
XI. Sněmu Asociace muzeí a galerií České republiky, 

z. s., v Plzni, ohlédnu zpět za jeho průběhem, především 
nemohu než vyslovit díky všem, kteří se o jeho přípravu 
a zdárnou realizaci přičinili. Ať už mám na mysli pracov-
nice Sekretariátu AMG, kolegy ze Západočeského muzea 
v Plzni či řadu dalších spolupracovníků, jejichž výčet by 
zabral většinu těchto řádků.

Patří k nim samozřejmě i členové „předsněmovní“ 
Exekutivy AMG, neboť všichni hráli v rámci sněmu dů-
ležitou úlohu a splnili ji na jedničku s hvězdičkou. Jako 
zkušený asociační matador mohu srovnávat, zúčastnil 
jsem se všech sněmů od onoho zakládajícího v roce 1990, 
a mohu s jistotou konstatovat, že jejich úroveň neustále 
stoupá. Příprava veškerých materiálů byla opět vzorná 
a dařilo se je také včas distribuovat členům AMG. Stej-
ně tak byly dokonale připraveny všechny podklady pro 
volbu nových Orgánů AMG a díky tomu i samotná volba 
proběhla hladce. Velice pozitivním činem se ukázalo být 
přizvání zástupců advokátní kanceláře, která se podílela 
na tvorbě nových stanov, a stejně tak i notářky, jež mohla 
na místě stvrdit platnost schválených změn i správnost 
uskutečněných voleb. 

Po organizační stránce tedy nelze sněmu nic vytknout, 
a to včetně aktivit, které nespadaly přímo do hlavního 
programu – společenského večera, prohlídek plzeňských 
muzeí a dalších. Vysoce příznivý dojem ze sněmu a vlastně 
i dění v AMG během několika posledních let trochu kazila 
malá aktivita členských muzeí a galerií, která se projevila 
při tvorbě nových stanov, přípravě hlavních cílů AMG pro 
další období a hodnocení činnosti AMG v období uply-
nulém. Určitá část členské základny se zřejmě stále drží 
neodůvodněného rozdělení „vy tam nahoře, my tam dole“ 
a necítí potřebu reagovat na jakékoliv, byť sebevýznamnější 
podněty. Jako odcházející předseda bych chtěl těm, kteří 
takto přemýšlejí, sdělit: Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., 
je organizací nás všech; jakou si ji uděláme, takovou ji bu-
deme mít. Vítány jsou všechny návrhy, náměty, sdělení, ať 
už pozitivní či negativní. Čtěte Věstník AMG, prohlížejte 
webové stránky a věnujte pozornost informačnímu bulleti-
nu a dalším podkladům, které jsou vám zasílány. Z vlastní 
dlouholeté zkušenosti musím odmítnout tvrzení, že na 
tyto věci nezbývá čas nebo že se „malých muzeí“ netýkají.

Na druhé straně bych chtěl vyzdvihnout skutečnost, 
že přímo na sněmu se tato tendence neprojevila, ba na-
opak, účast 167 členů s hlasem rozhodovacím byla největší 
v celé dosavadní historii AMG. Jsem za to rád a věřím, že 
aktivní členská základna bude oporou Exekutivě AMG 
i v následujícím období.  

LUDěK BENEš
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V Plzni zasedal XI. Sněm AMG
jAnA hutníkOVá
eXekutIVA AMG

Na XI. Sněmu AMG v Plzni, který 
byl zároveň oslavou 25. výročí 

vzniku AMG, zaznělo jak v oficiálních 
příspěvcích, tak v diskuzi a v kuloá-
rech množství zajímavých či podnět-
ných slov. Stručně na tomto místě 
připomenu některé z nich, především 
pro ty, kteří se Sněmu AMG z nej-
různějších důvodů nemohli zúčastnit. 

V úvodu jednání tradičně vy-
stoupili se svými zdravicemi oficiální 
hosté. Náměstkyně ministra kultury 
PhDr. Anna Matoušková například 
uvedla, že od minulého sněmu do-
šlo k 3% nárůstu členů AMG, což 
ukazuje na stále rostoucí prestiž této 
profesní organizace. Také deklarova-
la zájem spoluvyhlašovatele Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis, Mi-
nisterstva kultury ČR, na její větší 
propagaci. Ten je v těchto dnech re-
alizován i přímým jednáním ministra 

kultury s ředitelem ČT. Dále byla 
v návaznosti na celosvětovou situa-
ci připomenuta rostoucí role muzeí 
v uchování hmotného i nemateriální-
ho dědictví, v připomínání národní 
a evropské paměti, významných osob-
ností a událostí i s regionální dimenzí. 
Pro plnění těchto úkolů musí muzea 
mimo jiné stále více hledat synergie 
s dalšími institucemi formálního i ne-
formálního vzdělávání. Ministerstvo 
kultury v tom bude nápomocno mimo 
jiné nastavením efektivnějšího dialo-
gu s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy.

V příspěvku náměstka minist-
ra kultury Ing. Vlastislava Ourody, 
Ph.D., mne zaujalo konstatování, že 
díky nově schválené Koncepci rozvoje 
muzejnictví je ve vládním dokumentu 
poprvé deklarována spolupráce MK 
ČR a organizací odborné veřejnosti 

(tedy i AMG) na přípravě právních 
dokumentů, což se v následujícím 
období bude týkat především (avšak 
nejen) novely zákona č. 122/2000 Sb. 

Hejtman Středočeského kra-
je Ing. Miloš Petera vystoupil jako 
představitel Asociace krajů ČR a vy-
zdvihl spolupráci obou asociací jak 
v legislativní oblasti, tak při pořádání 
Národního zahájení Festivalu muzej-
ních nocí.

Radní pro kulturu Plzeňského 
kraje Mgr. Jaroslav Šobr pozdravil 
účastníky za hostící region a připo-
mněl projekt Evropské hlavní město 
kultury 2015 a festival Devět týdnů 
baroka, na němž se řada členských 
institucí AMG z Plzeňského kraje 
podílela.

Host ze Slovenska, předseda Zvä-
zu múzeí na Slovensku PhDr. Peter 
Hyross, mimo jiné připomněl před 
nastávajícími volbami do vedení 
AMG důležitost lidského faktoru 
pro práci Asociace i jejích členských 
institucí.

Předsedkyně Českého výboru 
ICOM Mgr. Martina Lehmannová 
v tomto kontextu apelovala na to, 
abychom v následujícím období in-
vestovali více do muzejních pracov-
níků a jejich rozvoje s cílem dostat 
české muzejnictví na špičku světové-
ho, jako tomu bylo v roce 1946, kdy 
Československo patřilo mezi 14 za-
kladatelů ICOM. Předsedkyně ČV 
ICOM vedle úvodní zdravice vystou-
pila také se samostatným příspěv-
kem, ve kterém účastníky seznámila 
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s novým Dokumentem UNESCO 
o ochraně a propagaci muzeí a sbí-
rek, věnovaným současnosti a budouc-
nosti muzeí. Prozatím je zveřejněn 
v anglickém znění na webu ICOM. 
Vedle řady tradičních rolí muzea se 
zabývá i úlohou muzeí v souvislosti 
s uprchlickou problematikou, migrací 
a pomocí při integraci. Mgr. Martina 
Lehmannová informovala také o pří-
pravách kandidatury České republiky 
pro konání výroční konference ICOM 
v roce 2022 v Praze, na které bude 
AMG také spolupracovat.

Schvalování strategických cílů
Na sněmu byly předneseny také pří-
spěvky shrnující činnost AMG za 
poslední volební období a schváleny 
Strategické cíle pro následující tři 
roky. Oba materiály tvoří samostatné 
příspěvky Věstníku AMG či jeho pří-
lohy. V diskuzi ke strategickým cílům 
zaznělo několik drobných upřesnění. 

Kolega Pavel Jirásek vystoupil 
s návrhem doplnit do těchto cílů sna-
hu zaměřit se na bezpečnost sbírek, 
což v hlasování většina účastníků pod-
pořila.

Větší diskuze se rozpoutala pouze 
kolem návrhu kolegyně Valečkové, jež 
vyjádřila potřebu zpracovat kritéria 
pro přijímání nových členů AMG. 
Diskutující upozornili na to, že plat-
né dokumenty AMG a etický kodex 
ICOM včetně definice muzea tuto 
problematiku řeší. Kolegyně Veselská 
v této souvislosti apelovala na zod-
povědné zvolení krajských senátorů 
AMG, kteří jsou těmi, kdo má povin-
nost se s činností uchazeče o členství 
v AMG dobře seznámit a jeho přijetí 
ostatním senátorům doporučit či ne-
doporučit. To, že tak někdy senátoři 
nečiní, nebo se dostatečně nesezná-
mí se jmenovanými dokumenty, a pak 
nejsou schopni vyjádření poskytnout, 
není chyba systému, ale lidského fak-
toru. Návrh na stanovení dalších 
kritérií pro přijímání nebyl přijat, 
diskutující tedy svými argumenty 
přesvědčili většinu účastníků sněmu.

Průběh diskuze však také ukázal, 
že ne všichni umíme vést diskuzi ta-
kovým způsobem, jak daná příležitost 
vyžaduje. Jednání sněmu není aka-
demickým fórem a není zde prostor 
pro obšírné diskuze obecného rázu, 
jakkoli nezpochybňuji, že i diskuze 
tohoto typu české muzejnictví potře-
buje. Měly by však probíhat při ne-
formálních setkáních, na stránkách 
Věstníku AMG či na webovém diskuz-
ním fóru. Cílem diskuze na XI. Sně-
mu AMG bylo zpřesnit či doplnit 
strategické cíle na další období. Proto 
bylo nutné podněty formulovat ta-
kových způsobem, aby o nich mohli 
účastníci sněmu hlasovat. Jiný způsob 
by vedl k protahování již tak nabitého 
časového plánu i k vyčerpání účastní-
ků jednání. Z vlastní zkušenosti mu-
sím říci, že není nijak příjemné tuto 
nekonstruktivní diskuzi korigovat.

Evropský přesah
Možnost zjistit, jak probíhají jedná-
ní na evropské úrovni, měli účastníci 
sněmu, kteří se ve dvou následujících 
dnech v Plzni zúčastnili 23. meziná-
rodní výroční konference NEMO. 
Také o tomto evropském fóru infor-
muje řada materiálů v  tomto čísle 
Věstníku AMG. Předseda NEMO, 
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a zároveň předseda švýcarské asociace 
muzeí David Vuillaume, vystoupil se 
zdravicí a příspěvkem také na jednání 
Sněmu AMG. Nejenže česky pogra-
tuloval AMG k výročí, ale seznámil 
s cíli NEMO a se způsoby, jak jich 
dosahuje. Z příspěvku mimo jiné vy-
plynulo, že NEMO není jen „asociací 
asociací“, ale poskytuje řadu možností 
i jednotlivým muzejníkům. Jsou to 
vzdělávací výměny, mezinárodní 
školicí kurzy, semináře, konference, 
webinář a mnoho dalšího. Je zcela 
jasné, že potenciál NEMO ještě české 
muzejní prostředí nevyužívá tak, jak 
by bylo možné. Navštívit tedy webové 
stránky http://www.ne-mo.org stojí 
jistě za to.

Sněm AMG byl tak nejen jed-
náním, které zhodnotilo předchozí 
tříleté období, určilo cíle na další tři 
roky a zvolilo zástupce pověřené je-
jich plněním. Jak je již zvykem, bylo 
jednáním se širším dosahem, tento-
krát ochuceno evropským NEMO 
kořením.

Za skvělé zázemí pro XI. Sněm 
AMG i NEMO je třeba poděkovat 
hostitelskému Západočeskému mu-
zeu v Plzni, jeho řediteli PhDr. Fran-
tišku Frýdovi i kolegyni Mgr. Marké-
tě Formanové.

V rámci slavnostního zahájení byly také předány pamětní listy jako poděkování 
za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji činnosti AMG 
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usnesení XI. Sněmu 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
konaného ve dnech 4.―5. listopadu 2015 v Plzni  
v Konferenčním a společenském centru Secese

1. Sněm AMG byl řádně svolán v souladu se Stanovami 
AMG jeho předsedou PhDr. Luďkem Benešem, 
který jednání zahájil a předsedal mu. Sněm AMG 
schválil program XI. Sněmu AMG a zvolil komise 
ve složení:

 ■ Mandátová komise: Ing. Vladimíra Durajková, 
Mgr. Monika Pelinková, Mgr. Antonín Reček 

 ■ Návrhová komise: RNDr. Miroslava Šandová (před-
sedkyně), PhDr. Pavel Ciprian, Mgr. Irena Cho-
vančíková, PhDr. Zita Suchánková, PhDr. Dana 
Veselská, Ph.D.

 ■ Volební komise: Ing. Milena Burdychová (předsed-
kyně komise), PhDr. Sylva Dvořáčková, Mgr. Václav 
Houfek, PhDr. Pavel Popelka, CSc., PhDr. František 
Šebek 

2. Sněm AMG schválil Volební řád AMG pro volby do 
funkcí předsedy, I. místopředsedy, II. místopředsedy, 
členů exekutivy; předsedy a členů revizní komise 
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 

3. Sněm bere na vědomí Zprávu o plnění Hlavních 
linií programu činnosti AMG v období 2013–2015.

4. Sněm beze na vědomí Zprávu o hospodaření AMG 
v období 2013–2015.

5. Sněm AMG bere na vědomí informaci, že se 
k XI. Sněmu AMG neodvolal žádný z členů proti 
rozhodnutí Orgánů AMG.

6. Sněm AMG bere na vědomí Zprávu o změnách 
a posledním vývoji v Národní soutěži muzeí Gloria 
musaealis.

7. Sněm AMG bere na vědomí informaci o Dokumentu 
UNESCO o ochraně a propagaci muzeí a sbírek 
a informaci o kandidatuře ČR pro výroční zasedání 
ICOM v roce 2022.

8. Sněm AMG bere na vědomí pozvánku na 23. mezi-
národní výroční konferenci NEMO ve dnech 5.–7. 
listopadu 2015 v Plzni.

9. Sněm AMG schválil doplnění názvu Asociace muzeí 
a galerií ČR o zkratku z. s. (zapsaný spolek) dle 
nového Občanského zákoníku a předloženou změ-
nu Stanov Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. Nový 
název AMG tak zní Asociace muzeí a galerií České 
republiky, z. s. V souvislosti se změnou Stanov AMG 
se mění i ostatní dokumenty AMG v částech odka-
zujících na Stanovy AMG, v číselných označeních 
odstavců či kapitol.

10. Sněm AMG zvolil Exekutivu AMG 
ve složení: 

 ■ Předseda AMG:  Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
 ■ I. místopředsedkyně AMG:  Mgr. Irena Chovančíková
 ■ II. místopředseda AMG: PhDr. Zdeněk Kuchyňka
 ■ Členové exekutivy:
Mgr. Karel Ksandr
PhDr. Jan Novotný
PhDr. Jana Hutníková
PhDr. Pavel Ciprian

Sněm AMG zvolil Revizní komisi AMG ve složení:
  

 ■ Předsedkyně Revizní komise AMG:
PhDr. Zita Suchánková

 ■ Členové Revizní komise AMG:  
PhDr. Eva Dittertová
Mgr. Hana Garncarzová

11. Sněm schvaluje Strategické cíle AMG pro období 
2016–2018: 

 
hlavní cíl AMG:

Zvýšení prestiže muzeí/galerií a oboru muzejnictví 
v celospolečenském kontextu.

1. Podpora a všestranné zkvalitňování
oboru muzejnictví

 ■ aktivně spolupracovat s MK ČR na zpracování stra-
tegických materiálů vyplývajících z cílů Koncepce 
rozvoje muzejnictví na období 2015–2020 (zřízení 
Registru muzeí a galerií a systému akreditace, vznik 
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Národní sítě muzeí a galerií, vytvoření Koncepce sítě 
metodických center MK ČR, stanovení standardů 
kvalifikované péče o sbírky muzejní povahy);

 ■ soustředit se na zvyšování kvality fungování mu-
zejních institucí stanovením profesních a etických 
standardů muzejní práce;

 ■ pokračovat v aktivitách AMG směřujících k roz-
voji oboru v oblastech propagace a popularizace 
činnosti muzeí/galerií a posilování jejich role ve 
společnosti;

 ■ pokračovat v úsilí o výraznější propagaci Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis a soutěže Muzeum 
roku;

 ■ usilovat o další zdokonalení systému statistického 
sledování oboru s ohledem na připravované meziná-
rodní normy a spolupracovat na vytvoření metodiky 
zpracování a prezentace statistických dat;

 ■ ve spolupráci s MK ČR a dalšími institucemi se 
zaměřit na vypracování a zavedení Národního sys-
tému digitalizace kulturního obsahu a standardů 
pro evidenci a správu sbírek muzejní povahy, resp. 
zabezpečení shromažďovaných dat v návaznosti na 
mezinárodní normy, podílet se na aktualizaci Stra-
tegie digitalizace kulturního obsahu ČR;

 ■ podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování úrovně 
ochrany sbírek.

2. Výraznější role AMG při tvorbě 
zákonných norem

 ■ ve spolupráci s AK ČR a SMO ČR a v souladu s cíli 
Koncepce rozvoje muzejnictví na období 2015–2020 
usilovat o vyřešení problematiky nákupu sbírkových 
předmětů v muzeích/galeriích zřizovaných ÚSC;

 ■ při modernizaci legislativního rámce ovlivňující-
ho činnost muzeí/galerií aktivně spolupracovat 
s MK ČR na přípravě nových právních předpisů, 
popř. na novelizaci platných legislativních norem, 
zejména zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy; při jejich vytváření hájit zájmy 
muzeí/galerií;

 ■ snažit se o dosažení optimálního řešení některých 
ustanovení, resp. odstranění trvajících rozporů ve 
stávajících legislativních normách (např. archivní 
zákon, zákon o dani z příjmů, zákon o svobodném 
přístupu k informacím);

 ■ ve spolupráci s MK ČR usilovat o dosažení adekvát-
ního platového zařazení všech muzejních profesí; na-
dále usilovat o uznání profese muzejního pedagoga 
(edukátora) včetně jejího legislativního zakotvení 
v Katalogu prací;

 ■ podporovat a rozšířit činnost pracovní skupiny pro 
legislativu při AMG.

3. Aktivizace členské základny AMGa zlepšování 
informačních kanálů pro muzejní instituce

 ■ zkvalitňovat cesty komunikace mezi vedením AMG 
a členy Krajských sekcí, Komisí i Kolegií AMG;

 ■ přispět k aktivizaci členské základny AMG zavede-
ním pravidelných debat na aktuální témata oboru 
muzejnictví s vybranými osobnostmi v muzeích/ 
/galeriích ČR;

 ■ v rámci AMG více propagovat a využívat stávajících 
nástrojů komunikace (elektronický Bulletin AMG, 
webová diskusní fóra);

 ■ pokračovat v rozvoji a racionalizaci webových pre-
zentací AMG a zkvalitňování obsahu Věstníku AMG.

4. Podpora oboru muzeologie 
a dalšího vzdělávání muzejních pracovníků

 ■ pokračovat ve zkvalitňování a rozvoji všech forem 
výuky garantovaných AMG (Škola muzejní prope-
deutiky);

 ■ být partnerem komunikace mezi MK ČR a MŠMT 
ČR pro definování požadavků na výuku muzeologie 
a spolupracovat při přípravě dalších specializova-
ných vzdělávacích programů, včetně případných 
nových forem výuky v rámci univerzitních pracovišť;

 ■ navázat přímý kontakt s muzeologickými pracovišti 
v ČR a sledovat trendy v oboru muzeologie;

 ■ podporovat vzdělávání muzejních pracovníků po-
řádáním specializovaných seminářů, konferencí 
a celorepublikových kolokvií na aktuální témata 
z oboru muzejnictví.

5. Posílení spolupráce AMG s dalšími partnery
 ■ pokračovat ve spolupráci se spolky, asociacemi a dal-
šími institucemi působícími v oblasti kulturního dě-
dictví v ČR i zahraničí (zejména NEMO) a navázat 
spolupráci s dalšími partnery; 

 ■ nadále úzce spolupracovat s AK ČR a rozvíjet spolu-
práci se SMO ČR; posilovat roli AMG jako odborné-
ho partnera pro oblast muzejnictví vůči zřizovatelům 
muzeí/galerií všeho typu;

 ■ ve spolupráci s dalšími partnery připravit v roce 
2016 v pořadí již pátou mezinárodní muzeologickou 
konferenci na téma Vliv demografických změn na 
roli muzeí/galerií ve společnosti;

 ■ ve spolupráci s ČV ICOM, MK ČR a dalšími part-
nery usilovat o uskutečnění generální konference 
ICOM v České republice v roce 2022 na téma Power 
of Museums. 

12. Sněm AMG ukládá Krajským sekcím AMG 
uskutečnit ve lhůtě do tří měsíců volby předsedů 
Krajských sekcí AMG.
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13. Sněm AMG děkuje členům, kteří v uplynu-
lém období pracovali v Exekutivě a v ostatních 
Orgánech AMG, za jejich činnost. 

V Plzni dne 5. listopadu 2015
   

Za správnost návrhová komise ve složení: 
RNDr. Miroslava Šandová 
PhDr. Pavel Ciprian 
Mgr. Irena Chovančíková
PhDr. Zita Suchánková
PhDr. Dana Veselská, Ph.D. 

25 let Asociace 
muzeí a galerií ČR
luděk bEnEš
předSedA AMG 2012–2015

Dvacet pět let tvoří v životě člověka 
přibližně třetinu času, který je 

mu dopřán při pobytu na této zemi. 
V životě spolku jde o poměrně dlou-
hou dobu, která již dovoluje, ba přímo 
vybízí ke zpětnému ohlédnutí. Do jaké 
míry se dařilo a daří plnit hlavní cíle 
a myšlenky, s nimiž byla Asociace za-
ložena a rozvíjena?

Partner v legislativě
Jedním z  cílů AMG od počátku bylo 
– a patrně vždy zůstane – uplatňování 
hledisek a potřeb muzejní veřejnos-
ti při přípravě nových legislativních 
předpisů či při úpravě těch již exis-
tujících. V průběhu oněch 25 let exi-
stence se Asociaci dařilo zapojit se 
do legislativních procesů ve větší či 
menší míře, v závislosti na různých 
faktorech a okolnostech, mezi kterými 
hrálo nemalou roli personální obsaze-
ní vedoucích Orgánů AMG i partner-
ských institucí, zejména příslušného 
odboru Ministerstva kultury ČR. Na 
přelomu tisíciletí AMG vstoupila po-
prvé do vlastního legislativního pro-
cesu při přípravě zásadního zákona 

č.  122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a následně vznika-
jících vyhlášek, metodických pokynů 
a dalších souvisejících předpisů. Od 
této doby je AMG zejména ze strany 
Ministerstva kultury považována za 
rovnocenného partnera, což se ze-
jména v posledním období projevuje 
i formou pravidelných, oficiálních či 
méně oficiálních jednání s představi-
teli MK ČR. AMG má možnost vyjá-
dřit se k připravovaným legislativním 
předpisům či rozsáhlejším koncepcím 
už v době vzniku ideových záměrů 
a poté v jednotlivých fázích přípravy 
paragrafovaného znění, a její zástupci 
působí v pracovních komisích, jako 
tomu bylo např. při přípravě zákona 
o památkovém fondu.

Zastupování zájmů členů AMG 
vůči státu a územně samosprávným 
celkům (krajům a obcím) i vůči ostat-
ním zřizovatelům, popř. ve vztahu 
k jiným právnickým a fyzickým oso-
bám, je mnohem komplikovanější. Její 
statut dobrovolné organizace jí neu-
možňuje posuzovat ani narušovat le-
gislativou dané pravomoci zřizovatelů. 

Zůstává tedy možnost nabídky odbor-
ných doporučení, poradenství, popř. 
určitého zprostředkování, vždy však 
na základě konkrétního podnětu člen-
ské instituce, nebo žádosti pocházející 
od jiného subjektu. Obdobných pří-
padů řešilo vedení AMG již desítky, 
a to s různými výsledky v závislosti 
na závažnosti příslušné kauzy, vstříc-
nosti příslušného zřizovatele a dalších 
okolnostech. 

V podstatě stejná situace existo-
vala a do určité míry ještě existuje 
v oblasti výběrových řízení a konkur-
zů na vedoucí pracovníky muzejních 
institucí. AMG v tomto směru nabízí 
veškerým zřizovatelům účast svých zá-
stupců ve výběrových komisích a lze se 
zadostiučiněním konstatovat, že velká 
část z nich již tuto nabídku akceptuje. 

Vzdělávání v oboru
AMG se také stala nositelem nebo 
spolutvůrcem řady rozsáhlých projek-
tů, ať už dlouhodobých, nebo jedno-
rázových. Připomeňme alespoň mezi-
národní konference Muzeum a změna 
či – z jiné oblasti – podíl na realizaci 
a několikerém upgradu systému evi-
dence muzejních sbírek DEMUS či 
nejnověji nabídku podílení se na kon-
cepci digitalizace kulturního dědictví.

V oblasti vzdělávání muzejních 
pracovníků si Škola muzejní pro-
pedeutiky vydobyla značné renomé 
a vzbuzuje každoročně neutuchající 
zájem desítek uchazečů. V současné 
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době již lze konstatovat, že velkou část 
muzejních pracovníků, představují 
absolventi ŠMP. K rozšíření znalostí 
muzejníků v nejrůznějších oborech 
samozřejmě přispívají i pravidelná br-
něnská kolokvia a také četné semináře 
a konference, jichž je AMG sama po-
řadatelem či spolupořadatelem, nebo 
alespoň pro ně zprostředkovává šíření 
potřebných informací.

na očích veřejnosti
Na poli propagace a popularizace čin-
nosti muzeí a galerií byly realizovány 
především dva rozsáhlé a úspěšné pro-
jekty. Mám na mysli Národní soutěž 
muzeí Gloria musaealis a Festival 
muzejních nocí, kde AMG je v obou 
případech hlavním pořadatelem a or-
ganizátorem. Prestiž soutěže Gloria 
musaealis neustále roste a drtivá vět-
šina muzeí již považuje ocenění v sou-
těži za velkou a mimořádnou poctu 
a samotnou účast za věc cti. Postupně 
se daří dosáhnout rozsáhlejší propaga-
ce soutěže v masmédiích, jak ostatně 
dokazuje i vyhlášení výsledků soutěže 

v květnu letošního roku a navázání 
spolupráce s Českou televizí a dalšími 
subjekty. Také Festival muzejních 
nocí se z původního skromného ná-
padu inspirovaného obdobnými ak-
cemi v zahraničí stal v současnosti 
rozsáhlou akcí za účasti mnoha desí-
tek subjektů nejen z muzejní oblasti, 
rozprostřenou po celém území Čes-
ké republiky. K propagaci muzejních 
aktivit samozřejmě slouží i neustále 
se vylepšující webové stránky AMG, 
stejně jako pravidelně vydávaný elek-
tronický informační Bulletin AMG. 
A stejnému účelu slouží i kampaně 
v rámci projektu Muzeum a 20. sto-
letí, zprvu zamýšlené jako každoroční, 
na základě nabytých zkušeností však 
nyní příležitostné, pořádané zejména 
v letech, kdy vzpomínáme kulatých 
výročí významných událostí.

Profesní vztahy
Spolupráci s partnerskými organi-
zacemi doma i v zahraničí se v po-
sledních letech v mnoha případech 
podařilo převést na mnohem vyšší 

úroveň či dokonce jí stanovit na zá-
kladě smluv přesná pravidla. V domá-
cím kontextu bych rád uvedl kvalitní 
spolupráci se Sdružením knihovníků 
a informačních pracovníků, s Radou 
galerií ČR, s Českým výborem ICOM, 
s Českým komitétem Modrého štítu, 
s  Národním památkovým ústavem 
(na základě společného memoranda 
je mj. jejím výsledkem vzájemné uzná-
vání průkazek při vstupu do objektů 
ve správě obou partnerů), s Asociací 
krajů ČR a se Svazem měst a obcí ČR, 
zde zejména v oblasti legislativy, na 
základě nedávno uzavřeného memo-
randa také s Československou obcí le-
gionářskou atd. Na zahraničním poli 
jsme se dostali nejdále při spolupráci 
se slovenskými partnery – se Zväzem 
muzeí na Slovensku, s Radou galerií 
na Slovensku a se Slovenským výbo-
rem ICOM, s nimiž bylo v dubnu 2014 
podepsáno memorandum o spoluprá-
ci. Již více než dvacet let každoročně 
probíhají společná setkání českých, 
saských, bavorských a v posledních 
letech i hornorakouských muzejníků, 

Příspěvek byl pronesen na XI. Sněmu AMG, který se konal v areálu Plzeňského prazdroje, a. s.
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pořádaná na různá témata vždy v jed-
né z partnerských zemí. AMG je rov-
něž dlouholetým členem NEMO a dle 
finančních možností se účastní jeho 
výročního zasedání. O uznání, jehož 
se AMG a České republice v rámci 
NEMO dostává, svědčí i skutečnost, 
že letošní výroční zasedání se konalo 
bezprostředně po ukončení XI. Sně-
mu AMG v Plzni.

šíření informací
V rámci vydavatelské činnosti AMG 
vychází každoročně především šest 
čísel Věstníku AMG, který se z po-
čátečního nevelkého a ručně množe-
ného bulletinu stal v současnosti již 
plnohodnotným a graficky kvalitně 
připravovaným odborným časopisem, 
to vše díky obětavé práci členů redakč-
ní rady a Sekretariátu AMG. V prů-
běhu své existence vydala AMG také 
řadu metodických příruček, sborníků 
z konferencí a kolokvií i příležitost-
ných publikací, které jsou v muzej-
ních kruzích velice ceněny a je o ně 
neustále zájem.

Kromě již zmíněných projektů 
zpracovává AMG dvě rozsáhlé databá-
ze, a to Adresář muzeí a galerií v ČR 
a Kalendárium výstav v muzeích a ga-
leriích ČR. Databáze jsou v dnešní 
době nesmírně ceněnými a vyhledáva-
nými artefakty, o čemž svědčí i zájem 
desítek mimoasociačních subjektů 
o jejich předání, zakoupení a využití. 
To, že obě databáze někdy vykazují 
nepřesnosti a nedostatky, je pouze věcí 
dodavatelů dat z řad jednotlivých mu-
zejních institucí.

Díky ustavení a činnosti odbor-
ných komisí se AMG podílí i na vý-
zkumu a vývoji v oblasti přírodních, 
společenských a technických věd. 
Jako je tomu obecně, tak i v přípa-
dě odborných komisí závisí na jejich 
personálním obsazení, zejména na 
složení řídících výborů, zda a do 
jaké míry jsou schopny plnit své 
poslání a v jaké šíři mohou realizo-
vat své aktivity. V každém případě 
však ustavení odborných komisí bylo 

pozitivním krokem v rámci vývoje 
AMG a navíc se tím do aktivit Aso-
ciace muzeí a galerií ČR zapojily 
i  desítky pracovníků jednotlivých 
muzeí a galerií, včetně nečlenských 
institucí a mnoha jednotlivců.

Z výčtu, který jsem zde uvedl, je 
dle mého názoru naprosto zřetelné, 
že Asociaci muzeí a galerií ČR se 

podařilo splnit předpoklady a úko-
ly, pro něž byla založena. Obzvláště 
v posledních letech se tato úspěšnost 
projevuje i „navenek“, ve vztahu ke 
zřizovatelům, státním i samospráv-
ným organům, partnerským organi-
zacím a zejména ve vztahu k muzejní 
i „nemuzejní“ veřejnosti. Věřím, že 
tomu tak bude i nadále.

Otázky pro členy 
nové Exekutivy AMG
Mgr. Ondřej dostál, Ph.d
předseda AMG
okruhy činnosti AMG: koncepční činnost, 
vnitřní chod AMG, vnější vztahy, kontakt 
se zahraničím, neMo, digitalizace
krajské sekce AMG: Moravskoslezská, 
olomoucká

Máte v rámci strategických cílů AMG 
na další období, přijatých XI. Sněmem 
AMG v Plzni, nějaké téma, na které bys-
te se chtěl osobně více zaměřit? 

Je to trochu záludná otázka, protože 
má osobní témata často souvisí s tím, 
čemu se právě věnuji – například při 
čtení podnětné knihy z oboru mě 
napadá, že bychom měli podporovat 
rozvoj muzeologie, a pak při sledování 
některých televizních pořadů z oblasti 
kultury či sportu si říkám, zaměřme 
se více na popularizaci oboru. 

Již v předchozí exekutivě jsme peč-
livě rozdělili úkoly a zodpovědnost za 
určité oblasti činnosti AMG. Při prá-
ci exekutivy se to výborně osvědčilo, 

např. působení Zdeňka Kuchyňky 
v otázkách legislativy vedlo k jasným 
výsledkům, díky Ireně Chovančíkové 
se významně posunula Národní soutěž 
muzeí Gloria musaealis, péče Mar-
kéty Formanové zajistila dokonalou 
organizaci 23. mezinárodní výroční 
konference NEMO. 

Sám mám jisté priority, které 
bych chtěl mít jako předseda plně 
pod kontrolou a věnovat se jim. Je 
to spolupráce s dalšími organizace-
mi, především se sítí NEMO, a dále 
obecně vnější vztahy. Hodlám naplno 
pracovat ve prospěch českého muzej-
nictví a doufám, že i díky pomoci Vás 
všech se mi to bude dařit.

Mgr. Irena Chovančíková
I. místopředsedkyně AMG
okruhy činnosti AMG: národní soutěž 
muzeí Gloria musaealis, muzeologie 
a vzdělávání
krajské sekce AMG: Zlínská a Jihomo-
ravská
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Před třemi lety k Vašim cílům patřilo 
zvýšit společenskou prestiž Národ-
ní soutěže muzeí Gloria musaealis. 
S ohlédnutím na slavnostní vyhlášení 
ročníku 2015 můžeme říct, že se to ne-
pochybně daří. Co Vás v této oblasti 
čeká nyní?

Zvýšení společenské prestiže Národ-
ní soutěže muzeí Gloria musaealis 
je velkým cílem pro běh na dlouhou 
trať. Se soutěží jsme se museli napřed 
naučit pracovat a přijmout ji v oboru 
za svou. Pokud má veřejnost vnímat 
tuto cenu jako prestižní záležitost, 
musí ji takto vnímat především sami 
muzejníci a vytvořit kvalitní značku 
trvá řadu let.

Zatímco v uplynulém ročníku 
jsme vystoupili z dřívějšího, pro ve-
řejnost příliš komorního a uzavřeného 
pojetí, a vyzkoušeli nový koncept slav-
nostního vyhlášení výsledků soutěže 
ve Smetanově síni Obecního domu 
(včetně vyhlášení soutěže Muzeum 
roku na portálu do-muzea.cz), teď 
bychom měli tyto změny posunout 
zase o kus dál. Čeká nás všechny ještě 
hodně práce.

Pracujeme s Centrem prezentace 
kulturního dědictví Národního muzea 
na tom, abychom aktivizovali co nejví-
ce muzeí a hlavně návštěvníků muzeí 
v soutěži Muzeum roku. Probíhá pi-
lotní ročník této soutěže, potřebujeme 
si osahat provoz portálu, abychom do-
sáhli co nejpřívětivějšího prostředí pro 
účastníky soutěže a výsledky hlasování 
mohly mít pro muzea adekvátní vypo-
vídací hodnotu. Z toho důvodu by ko-
legyně z Centra potřebovaly zpětnou 
vazbu ze strany návštěvníků i muzeí 
– dovolím si v tomto smyslu apelovat 
na své kolegy. Zároveň je nutné, aby  
zúčastněná muzea průběžně aktuali-
zovala svůj profil na portále a podílela 
se také na propagaci soutěže tím, že 
se budou o hlasy návštěvníků sama 
ucházet.

Potřebujeme také získat solidní 
partnery Národní soutěže muzeí Glo-
ria musaealis, více času na přípravu 

každého soutěžního ročníku a více 
peněz. Dosavadní posun v podobě 
soutěže byl umožněn díky pochope-
ní a spolupráci Ministerstva kultury 
ČR jakožto spoluvyhlašovatele soutě-
že a díky zapojení společnosti Three 
Brothers Production. Ukázalo se, že 
zvolená cesta je správná. Více času na 
přípravu ročníku získáme připravova-
nou změnou Nařízení vlády o oceně-
ních v oblasti kultury udělovaných mi-
nistrem kultury, která by měla zkrátit 
termín podávání přihlášek do soutěže 
a reflektovat další změny potřebné pro 
hladké fungování soutěže.

Zároveň se ucházíme o dotace z ji-
ných zdrojů, protože částka, kterou 
jsme dosud mohli do soutěže vkládat, 
na prezentaci soutěže zajímavou pro 
celostátní média nestačí. Souběžně 
probíhají jednání o partnerství a me-
diální spolupráci s Českou televizí, 
s Českým rozhlasem a s CzechTou-
rismem. Směřují jednak k partnerství 
mediálnímu, kde chceme propagovat 
soutěž jako značku kvality, a s ní i no-
sitele úspěšných projektů a celý obor, 
dále ke spoluúčasti na slavnostním 
vyhlášení soutěže a k dlouhodobé kon-
cepční spolupráci. Jednání se zatím 
vyvíjí pozitivním směrem a uděláme 
vše pro to, aby dopadla dobře.

Phdr. Zdeněk kuchyňka
II. místopředseda AMG
okruhy činnosti AMG: legislativa, komu-
nikace s Asociací krajů ČR
krajské sekce AMG: Středočeská a Li-
berecká
Jaké hlavní výzvy spatřujete pro ná-
sledující období v oblasti muzejní le-
gislativy?

V oblasti legislativy, která se dotýká 
činnosti muzeí, nás i v nadcházejícím 
funkčním období čeká spousta prá-
ce. Především Ministerstvo kultury 
chystá novelu zákona č. 122/2000 Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy. To 
je klíčový zákon především pro muzea 
zřizovaná státem a územními samo-
správnými celky. Zákon platí už 15 let 
a za tu dobu se ukázalo, co se v pra-
xi osvědčilo a je potřeba, aby platilo 
i nadále, ale i to, co by bylo potřeba 
změnit – také vzhledem k proměně 
legislativního prostředí v souvislosti 
s novým občanským zákoníkem i dal-
šími právními normami. 

Dále je potřeba vyřešit rozpory 
mezi několika existujícími právními 
normami. Například výše zmíněný 
zákon č. 122/2000 Sb. má stejnou 
právní váhu jako zákon o archivnic-
tví a spisové službě. Přitom se oba 
zákony výrazně liší v tom, jak podle 
nich nakládat s archiváliemi, které 
jsou součástí muzejních sbírek a jsou 
zapsány v CES. Na tento rozpor AMG 
už dlouho upozorňuje, stejně jako na 
rozpor mezi rozpočtovými pravidly 
ÚSC (zákon č. 250/2000 Sb.) a vy-
hláškou č. 410/2009 Sb., kdy muzea 
a galerie zřizované státem nakupují 
sbírkové předměty jako neinvestiční 
majetek, ale muzejní instituce zři-
zované ÚSC je mají nakupovat jako 
majetek investiční. Vzhledem k tomu 
je paradoxní, že v rámci programu 
ISO C jsou poskytovány na výkup 
mimořádně hodnotných sbírek jen 
prostředky neinvestiční.

Pozornost budeme samozřejmě 
muset věnovat i úpravám autorské-
ho zákona, především pokud jde 
o tzv. osiřelá díla, protože zejména 
fotografií, jejichž autoři nejsou známi, 
najdeme v muzejních sbírkách tisíce. 
Určitě naší pozornosti neunikne chys-
taný zákon o veřejnoprávních institu-
cích v oblasti kultury či novela zákona 
o poskytování informací. Myslím, že 
stejně jako v předchozím období si na 
nedostatek práce v oblasti legislativy 
nebudeme moci stěžovat.
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Phdr. jana hutníková
členka Exekutivy AMG
okruhy činnosti AMG: problematika ma-
lých muzeí, legislativa – účetnictví, před-
sedkyně Redakční rady Věstníku AMG
krajské sekce AMG: plzeňská a karlo-
varská

V minulém období svého působení 
v Exekutivě AMG jste mimo jiné chtěla 
usilovat o lepší komunikaci uvnitř AMG. 
Jak se zde situace za poslední 3 roky 
vyvinula a jaký vidíte před sebou úkol 
do budoucna? 

Exekutiva AMG v uplynulém obdo-
bí učinila řadu kroků ke zlepšení ko-
munikace uvnitř sdružení. Po sněmu 
v Opavě jsem měla představu o inten-
zivnější spolupráci jednotlivých členů 
exekutivy s krajskými sekcemi. Každý 
člen exekutivy měl „přiděleny“ sekce, 
se kterými měl být v užším kontaktu, 
a předsedové sekcí o tom byli informo-
váni. Bohužel ke zlepšení komunikace 
touto cestou došlo jen částečně. Pokud 
totiž člen exekutivy není o jednání 
sekce informován nebo se sekce nese-
jde ani jednou v roce (což mimo jiné 
odporuje Stanovám AMG), je těžké 
nastolit vyšší úroveň komunikace.

V mém případě velmi dobře fun-
govala komunikace se členy Plzeň-
ské krajské sekce, kam teritoriálně 
připadá naše muzeum. Komunikace 
probíhala nejen při jednáních sekce, 
opakovaně se na mne s různými pro-
blémy obraceli i jednotliví členové. 
Mnohdy jejich podněty ( jako v pří-
padě zdanění darů do sbírek) měly 
širší dopad. Účast člena exekutivy na 
jednání krajské sekce nebo odborné 
komise považuji za nejúčinnější ná-
stroj vnitřní komunikace a doufám, že 

v následujícím období bude předsedy 
i členy krajských sekcí více využíván.
Nejen, že z jednání sekcí i komisí při-
chází do Exekutivy AMG množství 
užitečných podnětů, sekce jsou navíc 
vhodnou platformou i pro širší disku-
zi konkrétních, praktických i obec-
nějších témat. Apeluji tedy na nové 
předsedy sekcí (volby mají proběhnout 
do tří měsíců od sněmu), aby členy 
Exekutivy AMG na svá jednání zvali. 

  Dalším účinným nástrojem ko-
munikace, který jsem měla v gesci, je 
Věstník AMG. Spolu s redakční radou  
a výkonnou redaktorkou se podařilo 
opět rozšířit okruh přispěvatelů, zkva-
litnit vizuální i obsahovou podobu. 
Za důležité považuji i to, že souběžně 
s tištěným vydáním je publikován také  
elektronicky na webu AMG.

Sporadicky se objevily i příspěv-
ky polemické a diskuzní. Také tento 
potenciál není ještě zcela využit. Stále 
se nám nedaří najít autory schopné 
a ochotné vyvolat na stránkách Věst-
níku AMG diskuzi k některým zají-
mavým muzejním problémům. Chci 
proto pro následující období apelovat: 
diskutujme, formulujme své názory 
a poslouchejme názory ostatních. 

Phdr. Pavel Ciprian
člen Exekutivy AMG
okruhy činnosti AMG: vnitřní chod AMG, 
propagace a popularizace oboru muzej-
nictví, komunikace s Radou galerií ČR 
krajské sekce AMG: královéhradecká 
a Vysočiny

V Exekutivě AMG jste působil již v le-
tech 1996–2006. Jak se od té doby 
postavení AMG změnilo? O co byste 
chtěl především usilovat nyní?

Bezpochyby se postavení AMG po-
sílilo, a to zejména navenek, mimo 
obor. Svědčí o tom např. zájem mé-
dií a dalších partnerů o spolupráci 
na Národní soutěži Gloria musaealis, 
resp. na slavnostním vyhlášení jejích 
výsledků, nebo to, že jednotlivé kraje 
se již samy uchází o spolupořádání Ná-
rodního zahájení Festivalu muzejních 
nocí. AMG se stala důležitým part-
nerem pro Ministerstvo kultury ČR, 
úspěšně spolupracuje s Asociací krajů  
ČR v legislativní oblasti a s NIPOS na 
optimalizaci oborové statistiky. A to 
jsou jen namátkou uvedené příklady. 
Bohužel AMG ještě nedosáhla srov-
natelného posílení svého postavení 
u členské základny.

V následujícím období chci mimo 
jiné usilovat o prohloubení kontaktů 
a spolupráce se sesterskou profesní 
organizací, s Radou galerií ČR, zejmé-
na v diskuzi nad definováním a obsa-
hem profesních standardů. Považuji 
za nezbytné, abychom v zájmu celého 
oboru nalezli v této věci společnou řeč 
a chtěl bych proto iniciovat na toto 
téma vzájemný dialog.

Phdr. jan novotný
člen Exekutivy AMG
okruhy činnosti AMG: digitalizace, vnější 
vztahy, konference Muzeum a změna V. 
krajské sekce AMG: Jihočeská a hlavní-
ho města prahy

S jakými cíli, plány či vizemi vstupujete 
do funkce v Exekutivě AMG?

Předně musím poděkovat za důvěru 
projevenou účastníky Sněmu AMG. 
Nemohu se však ubránit pocitu vel-
ké pokory. V rámci kandidátní listiny 
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byla řada velmi kvalitních adeptů pro 
vedení AMG, kteří by jistě dokázali 
Asociaci posouvat tím správným smě-
rem. Většinu z nich bych vedení AMG 
upřímně přál, nepochybuji o jejich 
kvalitách a možném přínosu pro naši 
společnou věc (napadají mne jména 
jako Dr. Dvořáková, Mgr. Junek, 
doc. Stehlík, Dr. Strnadová, Ing. Ště-
pánek, Ing. Valečková, Dr. Veselská, 
prof. Vlnas a řada dalších). 

Motivací pro kandidaturu byla 
snaha podpořit činnost AMG. Řadu 
let slýchávám stesky na nečinnost či 
liknavost naší profesní asociace. Nic-
méně sám dobře vím, že samo od sebe 
se nic nezmění či neposune. Vždy je 
potřeba aktivní impuls a následná sou-
středěná činnost, samozřejmě ideál-
ně i v kombinaci s jistým zápalem. 
Zkrátka nelze čekat, že danou práci 
na poli aktivního prosazení našich 

podnikových muzeí (Poštovní muze-
um je podnikovým muzeem České 
pošty, s. p.). A z každodenní praxe 
vím, že tento podnikový muzejní po-
hled je specifický.

Mgr. karel ksandr
člen Exekutivy AMG
okruhy činnosti AMG: velká muzea, pro-
pagace a popularizace oboru muzejnictví
krajské sekce AMG: pardubická 
a ústecká

profesních zájmů za nás někdo od-
pracuje. Myslím, že to potvrdí všichni 
reálně uvažující členové AMG, kteří 
vědí, že je to jen a jen na nás, a vlast-
ně nejen na samotném vedení AMG, 
ale na jednotlivých členských muzeích 
a galeriích v rámci jejich každodenní 
práce.

Ztotožňuji se s hlavním úkolem 
AMG pro další léta, kterým je zvý-
šení prestiže muzeí a galerií a oboru 
muzejnictví v celospolečenském kon-
textu. Zde vidím stále velké rezervy, 
zejména pokud srovnáváme naše po-
stavení s našimi západoevropskými 
kolegy.

S tím samozřejmě velmi úzce 
souvisí i další úkol, který klade důraz 
na větší sociálně společenskou roli 
muzeí a galerií. Nemohu opominout 
ani fakt, že bych měl a chtěl v rámci 
AMG reprezentovat názor a pohled 
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Nově zvolená Exekutiva AMG spolu se členkami Revizní komise AMG
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Z konfeRence neMo

Mezinárodní konference 
nEMO v Plzni
MARkétA FORMAnOVá, dEnISA bREjChOVá
ZápAdoČeSké MuZeuM V pLZnI

Na počátku listopadu se v Plzni 
prudce zvýšila koncentrace mu-

zejníků v důsledku dvou mimořádných 
akcí – Sněmu Asociace muzeí a galerií 
ČR, která v Plzni slavila 25 let své 
existence, a 23. mezinárodní výroční 
konference NEMO (The Network of 
European Museum Organisations).

Plzeň – Evropské hlavní město 
kultury 2015 prožívá konjunkci kul-
turních aktivit, do které dvě prestižní 
„muzejní“ události ideálně přispěly. 
Volba místa konání sněmu byla, vzhle-
dem k získanému titulu Plzně, jasná, 
ale konference NEMO se většinou 
koná v metropolích nebo větších ev-
ropských městech. Pořádání konfe-
rence v Plzni iniciovala v roce 2012 
tehdejší zástupkyně ČR v NEMO 
PhDr. Helena Koenigsmarková, která 
se také podílela na přípravě koncepce 
a organizace konference.

Záštitu nad ní převzali předseda 
vlády České republiky Bohuslav So-
botka, ministr kultury Daniel Her-
man, ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Kateřina Valachová, 

hejtman Plzeňského kraje Václav 
Šlajs a primátor města Plzně Martin 
Zrzavecký. Konference byla finančně 
podpořena Ministerstvem kultury, Pl-
zeňským krajem, Statutárním městem 
Plzeň a společností Plzeň 2015, o. p. s.                        

NEMO bylo založeno v roce 1992 
jako nezávislá síť národních muzej-
ních organizací, zastupujících muzejní 
společenství členských zemí Rady Ev-
ropy. Členské organizace sítě NEMO 
sdružují více než 30 000 muzeí po celé 
Evropě. NEMO považuje za důležité, 
aby oblast kulturního dědictví měla 
v Evropě silný hlas. Je třeba, aby mu-
zea byla vnímána jako instituce, které 
smysluplně slouží společnosti. Poslá-
ním sítě NEMO je propagovat práci 
muzeí a jejich přínos před politický-
mi představiteli a poskytovat muzeím 
informace a příležitosti k vytváření 
kontaktů a ke spolupráci.

Zázemí konference
Příprava konference trvala rok a půl. 
V první řadě bylo třeba určit její téma. 
Po konferenci v Bukurešti v roce 2013 

a v Bologni v roce 2014, které se vě-
novaly mimo jiné digitalizaci, práci 
muzeí s menšinami a spolupráci s dob-
rovolníky, jsme se rozhodli pro téma 
Proměny vzdělávací funkce muzeí 
v současné společnosti, protože čes-
ká muzea, podle našeho názoru, přes 
veškerou snahu ještě nevyužívají plně 
svůj vzdělávací potenciál a inspirace 
v podobě mezinárodní konference 
pro ně mohla být přínosná. Po zvole-
ní tématu konference se organizační 
práce rozdělily do dvou směrů – kan-
celář NEMO v Berlíně pracovala na 
programu a Sekretariát a Exekutiva 
AMG na organizačním zajištění kon-
ference.

V roce 2014 jsme získali čtyři do-
tace, díky nimž mohla konference pro-
běhnout na vysoké úrovni. Vzhledem 
k plánovanému počtu účastníků (150 
osob) nebylo jednoduché najít vhodná 
místa tak, aby byla zajímavá a záro-
veň měla potřebné zázemí. Čtyřdenní 
konference se konala v Měšťanské Be-
sedě, v Západočeském muzeu v Plzni 
a v DEPU2015. Hosté měli možnost 
prohlédnout si celou Plzeň, včetně pi-
vovaru a aktuálních výstav, a setkat se 
se zástupci českých muzeí. Západočes-
ké muzeum v Plzni prezentovalo nejen 
své pobočky a expozice, ale i edukační 
činnost.

Konferenci přálo počasí, na listo-
pad nezvykle teplé a slunečné, navíc 
mezi jednotlivými místy jednání a ho-
telem se dalo bez problémů přesouvat 
pěšky, i to určitě přispělo k uvolněné 
a inspirativní atmosféře.

Konference se zúčastnili hosté 
z celého světa, velice podnětné pří-
spěvky přednesli například David 
Vuillaume (předseda NEMO), Mar-
gherita Sani (Istituto Beni Culturali 
v regionu Emilia-Romagna, Itálie), 
Kalle Kallio (ředitel Finského mu-
zea práce, Finsko), Tine Seligmann 
(vedoucí edukačního oddělení Muzea 
současného umění v Roskilde, Dán-
sko) nebo Leszek Karczewski (vedou-
cí edukačního oddělení Muzea umění 
v  Łodźi, Polsko).První den konference se odehrával v Měšťanské besedě
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jak pracovat s návštěvníky 
Několik příspěvků z konference NEMO

PAVlA hlušIČkOVá
náRodní pAMátkoVý úStAV

Mimořádně zajímavý jak for-
mou, tak obsahem, byl rozhovor mezi 
Siebem Weide (ředitel Nizozemské 
muzejní asociace) a Wimem Pijbe-
sem (ředitel Rijksmusea, Nizozemí). 
Videozáznam konference je možné 
zhlédnout na YouTube, pod názvem 
„23rd NEMO Annual Conference“, 
nebo na webových stránkách AMG 
na odkazu v rámci Hlavních aktualit. 

Pracovní skupiny a workshopy
V sobotu proběhla setkání pracovních 
skupin a řada workshopů v Západo-
českém muzeu v Plzni, v DEPO2015 
a v Měšťanské Besedě. Uvádíme jejich 
stručný popis.

V Západočeském muzeu v Plzni 
proběhl workshop pracovní skupiny 
LEM (The Learning Museum) pod 
vedením Margherity Sani, která před-
stavila projekt a informovala o aktu-
ální situaci a plánech do budoucna. 
Druhým příspěvkem byla prezentace 
metody „I ask“ od Petry Katzenstein 
(Židovské muzeum v Amsterdamu). 
Posledním mluvčím byla Denisa Brej-
chová, která představila vzdělávací 
činnost Západočeského muzea v Plzni 
a provedla účastníky muzeem. 

Skupina Muzea a tvůrčí odvětví pod 
vedením Inety Zelcy Simansone, ředi-
telky think tanku Creative Museum, 
se setkala v DEPO2015. V rámci 
workshopu představil Uldis Spurins 
pilotní projekt a publikaci Muzea 
a kreativní odvětví: Mapování spolu-
práce. Koncept DEPO2015 a komen-
tovanou prohlídku interiérů zajistila 
ředitelka Programu pro DEPO 2015 
Adéla Foldynová. 

Autorská práva a problematiku 
duševního vlastnictví ve spojitosti 
s muzei řeší pracovní skupina pod 
vedením Pascala Ennaerta, koordi-
nátora Vlámských uměleckých sbírek, 
která se setkala v Měšťanské besedě. 
NEMO se zabývá problémem dušev-
ního vlastnictví dlouhodobě, a proto 
se rozhodlo zahájit v této oblasti ploš-
ný průzkum. Skupina se dále podílí 
na autorském manifestu Copyright 4 

Creativity (C4C) a přípravě evropské 
legislativy o autorských právech a je-
jich možném dopadu na muzea.

Odpoledne proběhl v Západo-
českém muzeu v Plzni workshop 
s názvem „Jak profesionálně rozví-
jet publikum?“ vedený Alessandrou 
Gariboldi, představitelkou projektu 
Adeste. Tématem bylo zvýšení, diver-
zifikace a posílení účasti diváků jako 
klíčového prvku udržitelnosti v ob-
lasti umění a kultury. Adeste je první 
projekt financovaný EU s konkrét-
ním cílem vytvořit evropské pracovní 
skupiny profilované v oblasti umění 
a kultury na základě „profesionálního 
rozvoje publika“. Testovací program 
Adeste byl prezentován jako nový způ-
sob podpory muzeí a dalších organi-
zací v jejich přechodu k organizaci za-
měřené na kulturní a tvůrčí publikum.

Workshop „Jak efektivně podpo-
rovat muzea: Americký model“ ved-
la představitelka Americké aliance 
muzeí (AAM) Madeline Vadkerty. 
Během interaktivního sezení byly 
představeny možnosti muzeí využít svá 

aktiva, lépe zapojit veřejnost a získat 
více finančních prostředků do svých 
institucí. Byly popsány modely „Come 
Visit My Museum“ a „Advocacy Day“ 
zaměřené např. na efektivní využívání 
sociálních médií. 

„Jak vytvořit komplexní, dyna-
mickou a lokálně propojenou muzejní 
akci“ vysvětloval workshop v Měšťan-
ské Besedě, který vedla  Diane Dru-
bay z We Are Museums Conference 
a Buzzeum.

Cíle konference byly naplněny, at-
mosféra byla vynikající a díky celému 
přípravnému týmu spolupracovníků 
nedošlo k žádným větším problémům. 
Jedním z větších oříšků byla organi-
zace dopravy z letiště do Plzně, když 
150 osob přiletí každý v jinou dobu, 
ale i to se podařilo. Jedinou promar-
něnou šancí je velice nízká účast 
českých muzejníků, i přesto, že měli 
speciální výhodné podmínky pro při-
hlášení. Nemáme v České republice 
mnoho takových příležitostí setkat 
se s kolegy ze světa, proto nás malý 
zájem překvapil.

Šestého listopadu jsem měla mož-
nost zúčastnit se v Plzni výroční 

konference NEMO, sítě evropských 
muzejních organizací. Její téma bylo 
pro mne velmi zajímavé, neboť toto 
v pořadí již 23. setkání bylo věnované 
edukaci a rozvoji, rozšiřování a diver-
sifikování publika, které muzea a gale-
rie navštěvuje. V programu se objevilo 
několik příspěvků, které představily 
zajímavé nápady nebo které si kladly 
inspirativní otázky. Ráda bych se o ně-
které z těchto úvah podělila, neboť je 

vnímám v souvislosti s českou muzejní 
scénou jako hodné k zamyšlení.   

nenucené učení
Hned v úvodu konference mne zaujal 
svým vystoupením Kalle Kalliu, ředi-
tel Finského muzea práce, který před-
nesl příspěvek o otevřeném prostředí 
pro vzdělávání v muzejní instituci. 
Podle Kallii by muzea měla ukazovat 
jasnou / přímou historii (fair history) 
a měla by rozumět lidem, kteří je na-
vštěvují. Podtrhl, že především místní 
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komunita by měla chápat muzeum 
jako své vlastní. Důležitým prvkem 
v komunikaci s lidmi je schopnost 
opakovaně vycházet z muzejní ulity 
a s lidmi o prezentovaných tématech 
mluvit. Uvedl příklad své domovské in-
stituce, která v návaznosti na prohlíd-
ku výstavy vyzpovídala vzorek třiceti 
náhodně vybraných lidí. Patnáct osob 
z této skupiny bylo na pohovor pozvá-
no o několik týdnů později. Výsled-
kem rozhovorů bylo zevrubné poučení 
o tom, co by se v prezentaci daného 
tématu mělo obměnit, aby bylo sro-
zumitelné různým cílovým skupinám.

V této souvislosti vyzdvihl ote-
vřené vzdělávací prostředí, které by 
v muzeu mělo panovat. Na příkladu 
hladového medvěda, který se naučil 
otevírat uzamčené popelnice, Kalliu 
zdůraznil, že také člověk se učí všude 
a pořád, že učení je přirozená věc, 
kterou si neuvědomujeme, a proto 
také učení v muzeu by mělo být zcela 
nenucené a bezprostřední. Tomuto 
přístupu podle něj napomáhá kritic-
ká pedagogika, která si klade otázky 
typu: Jakou znalost předáváme; Jak 
se tato znalost tvoří; Jakému zájmu 
sloužíme. V neposlední řadě uvedl, že 
učitel je od toho, aby ve svých žácích 
podněcoval touhu klást otázky okol-
nímu světu.

Potřeba aktualizovaných muzeí
Se zájmem jsem si rovněž vyslechla 
přednášku Michela Magniera, ředitele 

pro kulturu a kreativitu z Generál-
ního ředitelství pro vzdělávání a kul-
turu Evropské komise, který pronesl 
příspěvek na téma „Pozice Evropské 
unie: potenciál & možnosti pro muzea 
v sektoru vzdělávání“. 

Magnier se ve svém příspěvku 
neomezil pouze na shrnutí toho, co 
Evropská unie pro muzejní sektor 
v posledních letech udělala nebo ne-
udělala, ale položil si také otázku, 
zda digitalizované sbírky, facebook 
nebo web camery jsou tou přidanou 
hodnotou, která přivede mladé lidi do 
muzea. Na základě vlastní zkušenosti 
došel k závěru, že nikoliv – respekti-
ve, že digitální muzeum je iluze. Nej-
důležitější nepřenosnou hodnotou je 
právě interakce diváka s autentickým 
uměleckým dílem.

Zároveň konstatoval, že muzea by 
se v souvislosti se zvyšováním atrak-
tivity pro mladé publikum měla více 
soustředit na to, aby byla neustále 
aktuální a řešila témata, která hýbou 
dnešní společností. Neměla by být 
zaměřena pouze na uchování a re-
staurování svých sbírek, ale měla by 
být schopna je prezentovat v kontextu 
současné doby.

V tomto pohledu doplnila Magni-
erova slova Maria Vlachou, výkonná 
ředitelka asociace Acceso Cultura, 
která upozornila na neschopnost 
muzeí reagovat na aktuální dění ve 

světě. Přestože muzea sebe sama ráda 
prezentují podle definice Mezinárodní 
rady muzeí jako instituce ve službách 
společnosti a jejího rozvoje, nejsou 
uzpůsobena rychlé reakci na současné 
problémy současných lidí. Jako pří-
klady nezájmu uvedla řeckou krizi, 
útoky v Gaze, Charlie Hebdo nebo 
uprchlickou krizi a tázala se, která 
muzea ve světě na tyto okamžiky, 
které prožíváme denně při sledová-
ní večerních zpráv, reagovala. Podle 
Vlachou je paradoxní, že muzea slaví 
Dny evropského kulturního dědictví, 
ale nezaujímají žádný postoj k soudo-
bým tématům. Konstatovala, že pokud 
muzea zůstanou i nadále zticha, svůj 
boj o diváka prohrají.

nizozemský příklad
Na závěr celé konference byl dán pro-
stor rozhovoru s Wimem Pijbesem, 
ředitelem Rijksmusea, který ukázal, 
jakým způsobem v Amsterdamu bojují 
o 2, 4 milionu diváků, které muzeum 
ročně navštíví. Jedním ze standard-
ních postupů, jak přilákat Nizozemce 
do Rijksmusea, je pro české prostředí 
zcela nevídané Pijbesovo vystupování 
v programu státní televize. Každý tý-
den v sobotu v hlavním vysílacím čase 
komentuje dění ve světě. Ukazuje tím, 
že společenská angažovanost ředitele 
muzejní instituce je v Nizozemí zcela 
přirozená.

Rozhovor s Wimem Pijbesem (vpravo) vedl Siebe Weide

Kalle Kalliu z Finského muzea práce
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Z následujícího hovoru rovněž vy-
plynulo, že muzeu nejde pouze o ne-
ustálé zvyšování počtu návštěvníků, 
ale především o to, aby bylo muzeem 
opravdu pro každého. Pijbes předsta-
vil projekt, v rámci kterého umožnili 
lidem, jež jsou upoutaní na nemoc-
niční lůžko, navštívit stálou expozi-
ci. Za asistence rodiny a muzejních 
pracovníků byli tito lidé přivezeni do 
muzea a byla jim umožněna standard-
ní prohlídka. 

Nový přístup v komunikaci de-
monstroval na rozšíření stálých popi-
sek uměleckých děl o filozofické úvahy, 
umístěné na obyčejném papíře v jejich 
blízkosti. Přestože někteří návštěvníci 
měli pocit, že je to nevzhledný zásah 
znehodnocující působení díla, větši-
na je přijala kladně. Připomenul, že 
Rijksmuseum disponuje největší digi-
talizovanou sbírkou na světě (150 000 
objektů), která kromě uměnovědných 
informací poskytuje návštěvníkovi 
možnost hrát si s obrázky, vytvářet 
vlastní koláže a umělecká díla. Vedle 
toho zdůraznil, že kromě sbírek, jež 
muzea představují v rámci svých vý-
stavních projektů, musí dbát také na 
gastronomii, design a pohostinnost. 
Obě dvě strany mince jsou velmi dů-
ležité. Divák totiž očekává vynikající 
servis a „pouze“ skvělá umělecká díla 
všechny jeho požadavky nenaplní.

Závěr celého rozhovoru byl věno-
ván nákupu Rembrandtových portré-
tů Martena Soolmanse a jeho budoucí 
ženy Oopjen Coppit. Pořízení obrazů, 
jejichž cena se vyšplhala na 160 mili-
onů Eur, je ojedinělé skutečností, že 
se na jejich nabytí podílely dva státy. 
O společném pokrytí ceny se na pod-
zim tohoto roku dohodlo Nizozemí 
s Francií. V budoucnu budou pendan-
ty polovinu roku vystaveny v Rijks-
museu, druhou polovinu v pařížském 
Louvru. Tato informace vyvolala mezi 
osazenstvem řadu otázek, v některých 
případech i ne příliš pozitivní reak-
ce. Někteří posluchači měli pocit, že 
by se za 80 milionů Eur mohl zapla-
tit provoz zavřených nizozemských 

muzeí, případně pomoci uprchlíkům. 
Wim Pijbes reagoval slovy, že muzea 
by měla být sociálně uvědomělá, ale 
zároveň dodal, že tu nejsou od toho, 
aby řešila klimatické změny nebo 
uprchlickou krizi. Jsou tu od toho, aby 
na tyto problémy upozornila. Uvedl, 

Generální 
shromáždění nEMO
Ze zákulisí sítě muzejních asociací

AdélA kAdEROVá
ASocIAce MuZeí A GALeRIí ČR, Z. S.

že nákup Rembrandtových děl vnímá 
jako udržitelnou investici do kultury, 
společnosti a Nizozemí. Přejme si, 
aby takto uvědomělí ředitelé, schop-
ní přesvědčit politickou reprezentaci 
o nákupu hodnotných uměleckých děl, 
působili také u nás.  

V sobotu 7. listopadu 2015 proběh-
lo v prostorách Západočeského 

muzea v Plzni generální shromáždě-
ní NEMO, za přítomnosti předsedy 
organizace Davida Vuillauma, členů 
exekutivy NEMO a zástupců národ-
ních muzejních organizací. Shromáž-
dění zasedalo v rámci výroční konfe-
rence, která se v Plzni konala ve dnech 
5.–8. listopadu.

Zhodnocena byla činnost NEMO 
v uplynulém roce, proběhlé akce, se-
mináře, webináře, studijní výměny 
muzejních pracovníků a další možné 
aktivity pro členské organizace. Zá-
stupci muzejních asociací sdružených 
v NEMO se mohou přihlásit na te-
matické vzdělávací semináře, týkají-
cích se obecně evropských projektů, 
financování, přeshraniční spolupráce, 
budování strategií, využívání potenci-
álu muzeí. Délka těchto seminářů je 
dva dny, náklady na ubytování a cestu 
jsou hrazeny. Studijní výměny probí-
hají formou exkurzí do členských 
muzejních organizací a jejich základ-
ní ideou je rozšíření příkladů dobré 
praxe. Zhodnocena byla i návštěv-
nost webové a facebookové stránky 
NEMO a roční rozpočet. Oznáme-
no bylo datum a místo příští výroční 

konference, která se bude konat ve 
dnech 10. až 12. listopadu 2016 v ně-
meckém Karlsruhe.

V rámci NEMO fungují tři pra-
covní skupiny, které řeší otázky spo-
jené se specifickými oblastmi muzejní 
práce: s edukací (LEM – The Lear-
ning Museum), s kreativními průmy-
sly, s autorskými právy a duševním 
vlastnictvím. Předsedové jednotlivých 
pracovních skupin shrnuli své aktivity 
v minulém roce.

V exekutivě NEMO je celkem 7 
členů, včetně předsedy. Jak jsem již 
zmínila, předsedou je David Vuillau-
me ze švýcarské muzejní asociace. 
Dalšími členy exekutivy jsou: Siebe 
Weide z nizozemské muzejní asociace, 
Nils Jensen z dánské muzejní asoci-
ace, Margherita Sani z památkové-
ho ústavu regionu Emilia-Romagna 
v Itálii, Anja Schaluschke z němec-
ké muzejní asociace, Sofia Tsilidou 
z řeckého ministerstva školství, ná-
boženství, kultury a sportu a Dragos 
Neamu z Národní sítě rumunských 
muzeí. Volební období členů exekutivy 
jsou tři roky a členové mohou být zno-
vuzvoleni. Předsedou NEMO se může 
stát pouze člen exekutivy a může být 
zvolen pouze dvakrát. Každá členská 
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organizace může navrhnout svého 
kandidáta. V Plzni byla volena část 
exekutivy, konkrétně tři členové. Je-
likož nebyli navrženi žádní jiní kan-
didáti, byli znovu zvoleni stávající čle-

nové Nils Jensen, Anja Schaluschke 
a Margherita Sani. 

Vzhledem k tomu, že NEMO 
zdvojnásobilo příjmy z programu Kre-
ativní Evropa ze 70 000 Eur (2013) 

na 140 000 Eur (2014), má možnost 
hradit náklady spojené s fungováním 
pracovních skupin a s dalšími aktivi-
tami nabízenými členským organi-
zacím. Společně s nárůstem příjmů 
z programu EU však roste i částka, 
kterou musí NEMO dofinancovat 
z vlastních zdrojů. Proto byl předne-
sen návrh na rozšíření škály členských 
poplatků, který byl následně schvá-
len. Od roku 2016 budou kategorie 
členských příspěvků členěny do čtyř 
skupin, kdy nejnižší poplatek činí 250 
Eur, poté 500 Eur, 1 000 Eur a nej-
vyšší 1 500 Eur. 

V souvislosti s diskuzí kolem 
výrazného krácení rozpočtu na kul-
turu slovinskou vládou vyzval David 
Vuillaume na závěr všechny přítomné, 
aby se obrátili na NEMO v případě 
jakýchkoli problémů, a přislíbil po-
moc při společném řešení.

Z konfeRence neMo

RoZhoVoR

V předvečer konference se setkali zástupci NEMO a AMG. Zleva Luděk Beneš, 
Martina Lehmannová, David Vuillaume, Julia Pagel a Ondřej Dostál

tři otázky Ondřeje dostála 
a davida Vuillaume
Požádali jsme nového předsedu AMG Ondřeje Dostála (OD) a předsedu Evropské 
sítě muzejních organizací NEMO Davida Vuillaume (DV), aby si vzájemně položili 
tři otázky. Rozhovor se odehrál v Měšťanské besedě v Plzni, u příležitosti konání 
23. výroční konference NEMO.

OD: Jaká je role neMo pro muzejní aso-
ciace v evropě?

DV: NEMO bylo založeno v roce 1992 
po Maastrichtské smlouvě, důležitém 
kroku směrem k evropské integraci. 
Všimli jsme si tehdy, že lidé pohybující 
se na poli kultury nejsou na celoevrop-
skou spolupráci ještě zcela připrave-
ni. Zpočátku jsme tedy chtěli vytvořit 
především platformu, kde bychom se 
mohli potkávat a vyměňovat si zkuše-
nosti. Nyní, po 20 letech, je samozřej-
mě situace trochu jiná. Stále chceme, 

aby se lidé v oboru mohli setkávat, a to 
je také důvod konání této konference 
za účasti opravdu inspirujících osob-
ností evropského významu – nicméně 
velkou část naší práce nyní tvoří také 
lobbování v evropských institucích 
v Bruselu a ve Štrasburku.
Význam kultury a oboru muzejnictví 
musí být neustále zdůrazňován. Musí-
me prohlašovat – jsme zde a myšlenka 
spojené Evropy by nebyla možná bez 
nás, aktérů na poli kultury. Muzea 
mají zvláště vysoký potenciál lidi spo-
jovat, podle mě více než jiné kulturní 

a paměťové instituce. Naším úkolem 
je být hlasem národních muzejních 
organizací v EU, a na druhou stranu 
jim předávat všechno, co se dozvíme 
o evropských projektech, možnostech 
mezinárodní spolupráce i financování.

OD: Je to také velká moc a síla, mít za 
svými zády přes 30 000 evropských mu-
zeí, jak to vnímáte?

DV: Být hlasem všech těchto muzeí 
chápu spíše jako vekou zodpověd-
nost, než sílu. Ve členských státech 
mezi sebou máme společné cíle, ale 
také rozdílné problémy.  Exekutiva 
NEMO sbírá informace z různých 
stran, abychom ve chvíli, kdy máme 
nějaký problém, jej mohli řešit – např. 
změnou legislativy. Skutečná síla pod-
le mě leží v samotných muzeích – ta 
mají moc, když ne úplně změnit spo-
lečnost, tak aspoň hrát významnou 
roli v propojování rozdílných skupin 
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i jednotlivců. Muzea mohou být vel-
mi otevřeným prostředím, na jejichž 
platformě lze klást otázky, přemýšlet 
o evropské či místní identitě.

OD: Souhlasím… a máte nějakou přímou 
zkušenost s českými muzei a galeriemi? 

DV: Ne přímo, ale máme velmi pozi-
tivní obraz o soustavě muzejních insti-
tucí v České republice a o vaší muzej-
ní Asociaci. AMG působí jako velmi 
důležité uskupení, široce přijímané 
a reprezentativní, s podporou vlády, 
ale udržující si vlastní nezávislost. 
Muzea ve vaší zemi se rychle mění, 
a jsem přesvědčen, že mnohá mohou 
sloužit jako příklad pro podobné insti-
tuce v Evropě. Rádi bychom o českých 
muzeích věděli víc, měli užší kontakt.

OD: pevně doufám, že budeme, rádi by-
chom s vámi i nadále úzce spolupracovali.

DV: A jak se cítíte jako nově zvolený 
předseda? 

OD: Jsem nadšený, vidím před námi 
spoustu příležitostí. také spoustu prá-
ce, samozřejmě. Myslím, že jsme silnou 
organizací, na dobré pozici dále se vyví-
jet, být stále silnějším, demokratickým 
a  proporčně zastoupeným profesním 
sdružením. Měli bychom zůstat nezávis-
lými a otevřenými.

DV: Jaké jsou největší aktuální výzvy 
pro AMG a česká muzea obecně, 
které před sebou na následující rok 
vidíte?

OD: právě teď je to legislativa, např. nový 
památkový zákon, připravovaná novela 
zákona o ochraně sbírek muzejní povahy 
– a konstruktivní dialog s Ministerstvem 
kultury. Musíme úzce spolupracovat se 
svými členskými institucemi, znát jejich 
potřeby i pohled na naši práci, a pokračo-
vat v diskuzi o novém muzejním zákonu. 
V dlouhodobějším horizontu jsou to pak 
strategické cíle, které 4. listopadu 2015 
přijal XI. Sněm AMG. nejdůležitějším 

cílem pro období 2016–2018 bylo zvo-
leno téma posílení postavení muzeí ve 
společnosti. 

DV: A jaká je podle vás tato role, či 
potenciál, které muzea ve společnosti 
mají? 

OD: na jednu stranu má každé muzeum 
roli ve své komunitě, a tuto roli bychom 
měli podporovat. pak je tu obecná role 
muzeí a AMG v naší společnosti, která 
může být opravdu významná. Musíme 
pracovat na tom, abychom o této roli 
přesvědčili politiky i veřejnost, a v první 
řadě také samotná muzea. připadá mi, že 
naše muzejní instituce se stále soustředí 
především na sbírky – což je v naprostém 
pořádku, sbírky jsou nakonec v muzeu tím 
nejdůležitějším. nicméně třeba v Británii 
fungují muzea víc jako hráči ve společ-
nosti, než pouze jako sběratelé. Musíme 
vysvětlovat, navrhovat, diskutovat nejen 
o minulosti, ale také o naší současnosti 
i budoucnosti. Jako součást těchto příbě-
hů můžeme používat autentické sbírkové 
předměty, a to je naše největší výhoda. 
tím jsou muzea ve společnosti jedinečná 
a jejich poslání nezastupitelné.

DV: Ano, posilovat sociální funkci 
muzeí považujeme v této době za dů-
ležitou výzvu. Naší prací na národní 
i celoevropské úrovni je ukázat, že do-
pad muzeí na společnost v této oblasti 
je opravdu pozitivní. Navíc to funguje 
– realizujeme v současné době několik 
projektů, které společenskou funkci 
muzeí rozvíjejí, a všechny jsou velice 
úspěšné. Mojí poslední otázkou je: Co 
očekáváte od nás, od NEMO?

OD: dvě věci – první z nich je pomoc 
s evropskou legislativou. pohybujeme se 
v prostředí českého a evropského práva, 
a je důležité, abychom mohli nahlédnout 
do evropské „kuchyně” a působit na naše 
politiky dříve, než se daná oblast začne 
projednávat v parlamentu.

DV: To je výborné, to je přesně to, co 
se děje s legislativou kolem autorských 

práv. V současnosti se všude mění, vy-
cházejí nova nařízení, vznikají nové 
instituce. Právě teď je ta chvíle, kdy 
musíme spolupracovat – my máme in-
formace a potřebujeme od vás, abyste 
je předávali českým zástupcům v ev-
ropském parlamentu. Můžeme takto  
na základě neustálé výměny informací 
spolupracovat a směřovat ke stejnému 
cíli, kterým je zejména moci prezento-
vat umělecká díla veřejnosti, bez velké 
administrativní zátěže.

OD: A za druhé bych byl rád, kdybychom 
prohloubili kontakt s ostatními muzej-
ními asociacemi, protože máme mnoho 
společného. Můžeme se od nich leccos 
naučit a seznámit se s příklady, které 
fungují.

DV: V tomto roce NEMO spustilo 
nový program vzdělávacích výměn 
mezi národními muzejními asociace-
mi, za účelem poznání jejich způsobu 
fungování, aktivit i struktury muzeí 
v dané zemi. Náklady na tyto návštěvy 
jsou hrazeny naší organizací. Poslední 
setkání se odehrálo ve Vídni, příští rok 
v lednu se potkáme v Kodani. Velice se 
těším, že spolupráci našich organizací 
budeme dále prohlubovat.

z angličtiny přeložila 
JANA JEBAVá

David Vuillaume, předseda NEMO

Fo
to

: M
ar

ti
n 

Č
ar

ek
 



18 Věstník AMG 6 /2015

předStAVuJeMe

Muzeum nové generace
Interpretační centrum ve Žďáru
hAnA ChytRá
ZáMek ŽĎáR nAd SáZAVou

Historické centrum města Žďáru 
nad Sázavou se nachází v areálu 

bývalého areálu cisterciáckého kláš-
tera ze 13. století, dnešního zámku 
v majetku rodiny Kinských. Rozsáhlý 
areál zahrnuje komplex konventních 
a hospodářských cisterciáckých bu-
dov, nachází se zde kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, nejstarší základní škola 
na Žďársku a základna místního ha-
sičského sboru. Zámek v současnosti 
spojuje historii se současným uměním. 
Vedle pravidelných výstav a koncer-
tů pro širokou veřejnost nabízí také 
umělcům rezidenční tvůrčí pobyty, 
které pravidelně vrcholí mezinárod-
ním festivalem současného pohybo-
vého umění KoresponDance.

Revitalizace areálu 
Projekt zastřešuje nezisková organiza-
ce SE.S.TA působící v České republice 
od roku 1999 a specializující se na živé 
kulturní projekty. Je financován jeho 
sponzory a Evropským fondem regi-
onálního rozvoje – region Jihovýchod 
a zahrnuje vybudování Interpretač-
ního centra (Muzea nové generace) 
a jeho programovou náplň. Tyto sou-
části v dubnu 2015 doplnila prohlíd-
ková trasa „Po stopách Santiniho“. 

Interpretační centrum chce pou-
kázat na to, co se v areálu skrývá aktu-
álního a univerzálního, a zároveň tak 
v každém z nás odhalit kousek tvůrce 
a stavitele. Klíčovým slovem, jakousi 
červenou nití, která vede napříč celým 
areálem, je totiž tvorba. Celá 780 let 
trvající historie je fázována osvícený-
mi obdobími, kdy zde jako stavitelé 
působili velcí tvůrci. Jejich hodnoty 
a vize nás mohou i dnes inspirovat 
svojí moderností a univerzálností.  
Abychom to mohli prožít na vlastní 

kůži, provází nás trasa muzea třemi 
obdobími z historie areálu: jeho za-
ložením ve 13. století, rekonstrukci 
v 18. století a jeho současným životem.

koncept interpretačního centra 
Muzeografický program a scénografie 
Interpretačního centra  sledují linii 
tvorby a inovace. Projekt není tradič-
ním muzeem, ani expozicí o historii 
objektu, ani informačním centrem 
o cisterciáckém řádu nebo barokním 
umění. Všech 80 exponátů bylo za-
půjčeno z patnácti českých institucí 
(Národní galerie v Praze, Národní 
muzeum, Technické muzeum v Brně, 
Regionální muzeum ve Žďáru nad Sá-
zavou, Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze, Horácké muzeum a Infor-
mační centrum v Novém Městě na 
Moravě, a další). Jedná se o interpre-
tační centrum, tedy o muzejní scéno-
grafickou prohlídku, jež kombinuje 
prožitky a jedinečný obsah.

Expozice pracuje s vjemy a po-
city návštěvníka tak, aby mu dodaly 
chuť a klíč k otevření a prozkoumání 
muzeografického obsahu. Kombinu-
je a porovnává tyto klíče a směřuje 
návštěvníka k ucelenému a komplex-
nímu prožitku. Ony přístupové klíče, 
především pak používání multimedi-
álních a interaktivních nosičů, jsou 
vždy plně podřízeny potřebám sdělení. 

Interpretační centrum je muzeum 
o daném místě. Trasa vypráví příběh 
žďárského areálu coby výsledku sle-
du tvůrčích momentů, který nás stále 
inspiruje, otevírá nám samým i hod-
notám návratu k podstatě a tvůrčímu 
duchu.

Koncept interpretace vznikl 
v 60. letech minulého století v americ-
kých národních parcích v USA. Jedná 
se o přístup Freemana Tildena (1883–
1980), který se následně rozšířil i do 
Evropy a do celého světa, a který je 
založen na definici interpretace ja-
kožto „komunikačního procesu, jehož 
cílem je za pomoci citlivých zkušeností 
s objekty, artefakty, krajinami a areály 
předat návštěvníkovi význam a hodno-
tu hlavních aspektů kulturního a pří-
rodního dědictví.“ (Interpreting Our 
Heritage, 1957). Interpretace se tedy 
neomezuje jen na vysvětlování obsahu. 
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Zabývá se rovněž jeho předáváním 
a pochopením ze strany návštěvníka. 
Tilden takto navrhl několik principů, 
které jsou nezbytným předpokladem 
pro interpretaci: interpretace musí 
aktivovat návštěvníkovy zkušenosti 
a prožitky, musí se jednat o odhalení 
založené na informaci, interpretace 
je uměním a snaží se spíše vyvolat re-
akci, než poučit.

Muzeografické a scénografické 
principy 
Celková muzeografická a scénogra-
fická koncepce je založena na setkání 
člověka a významné památky, které 
pro návštěvníka představuje nosný 
a osobní prožitek, odkazující na jeho 
schopnost cítit, přemýšlet, a v nepo-
slední řadě i chtít tvořit nebo stavět. 
Zinscenování žďárské historie, míst-
ních stavitelů, četných umělců a vr-
cholných děl, která zde vytvořili, by 
mělo u návštěvníka vyvolat emoce, 
nadšení a zvídavost, které přispějí 
k jeho další motivaci poznávat areál.

Za tímto účelem je program In-
terpretačního centra založen na ná-
sledujících principech:

 ■ Divadelnost: po vzoru starých ba-
rokních scén musí expozice díky své 

spektakulárnosti, imersivní scéno-
grafii, a díky scénáři prožitků ná-
vštěvníka provokovat, dojmout, či 
v něm vyvolat otazníky.

 ■ Úrovně statí: všichni návštěvníci 
musí najít odpovědi na své otázky 
na jejich vlastní úrovni, odpovída-
jícími prostředky – od naprostého 
začátečníka až po informovaného 
nadšence, od dětí po univerzitní 
profesory, od velkých znalců čes-
kého baroka po zahraniční turisty. 

 ■ Život a atraktivnost: Interpretační 
centrum je živým místem. Pozice 
návštěvníka a jeho vztah k obsahu 
se díky velké rozmanitosti použitých 
prostředků neustále mění, a dochází 
tak k neustálému oživování jeho zá-
jmu a podněcování jeho citů i rozu-
mu prostřednictvím hloubání, četby, 
naslouchání…

 ■ Pozvání k pokračování prohlídky 
i „mimo budovu“: stálá expozice 
opakovaně odkazuje na venkovní 
součásti areálu, které by měly ná-
vštěvníka motivovat k pokračování 
a k dalšímu poznávání. Jedná se 
jak o odkazy na Žďár nad Sázavou 
(Zelená Hora, zámek, stezky kolem 
rybníků, bazilika), tak i na další vý-
znamné památky v kraji i celé zemi, 
na cisterciácké evropské cesty, atd.

Průvodce – hostitel 
Pro vyjádření lidského rozměru are-
álu, jeho ducha i jeho energie, bylo 
nutné zapojit lidského zprostředkova-
tele, jakýsi třetí lánek vklíněný mezi 
zdroj / příjemce, návštěvníka a mu-
zeografický objekt. Každý návštěvník 
je tak doprovázen hlasem v roli hos-
titele, který jej vede celou prohlídkou 
a nechává ho objevovat skrytá zákoutí 
areálu. Konkrétně to vypadá tak, že 
každý návštěvník dostane audioprů-
vodce, který mu umožňuje dynamic-
ky získávat veškeré informace, a to 
v návaznosti na jednotlivé prostředky, 
se kterými se během prohlídky setká: 
hudba nebo zvukové záznamy dokre-
slující atmosféru, dialogy, synchroni-
zované komentáře animací.

Prohlídka rozdělená na tři části 
Červená tematická nit muzea předsta-
vuje žďárskou historii jako výsledek 
sledu tvůrčích momentů, i současný 
přínos jako kvas nové etapy sledující 
stejnou linii. Za tímto účelem byla 
zvolena tři klíčová období historie 
areálu: Cisterciácké základy, Barokní 
rozkvět a Žďár dnes. 

Cisterciácké základy i Barokní 
rozkvět nám představují v minulosti 
vytvořené znamenité součásti areálu 
a zdůrazňují přitom hodnoty, které 
předávají. Jedinečnost areálu spočí-
vá především v prostorové organizaci 
opatství, která kombinuje dispozici 
rodového zámku a typického cisterci-
áckého kláštera. Hospodářská činnost 
mnichů je i nadále patrná jak v areálu, 
tak i v jeho krajině: konventní objekt, 
rybníky a sádky, les, atd. Toto výjimeč-
né prostorové uspořádání se znovu 
objevuje při barokní rekonstrukci, kdy 
jsou obytné budovy rekonstruovány 
tak, aby z nich mohla být prelatura, 
hospodářské budovy se dále rozrůs-
tají pro zajištění soběstačnosti (pivo-
var, mlýn) a celý areál a jeho okolí 
se transformují a nabývají nových 
symbolických rozměrů: hospodářský 
dvůr Lyra – země, barokní hřbitov – 
peklo, nový rybník hned vedle opatství 
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– život a konečně kostel na Zelené 
hoře – nebe.

Třetí část – Žďár dnes – nám 
představuje výjimečnost areálu, spo-
čívající v intimním sladění odkazu his-
torických tvůrců a současné tvorby. 
Motto muzea „Naše minulost zdrojem 
naší budoucnosti“ se promítá jak do 
výběru objektů vystavených a inter-
pretovaných v rámci expozice, tak i do 
programu živého umění.

Scénografický průběh prohlídky  
Obě dvě první části jsou uvedeny imer-
sivním prostorem, který má za cíl vy-
volat odpovídající pocity a emoce tak, 
aby návštěvníka připravil na prožitky 
ze světa, do kterého se chystá vstoupit: 

předStAVuJeMe

Portrét malířky 
v hanáckém kroji
MARCElA šášInkOVá
StředoČeSké MuZeuM V RoZtokách u pRAhy

V loňském roce zakoupilo Středo-
české muzeum v Roztokách u Prahy 
zajímavý předmět vztahující se k osob-
nosti malířky Zdenky Braunerové. 
Jedná se o portrét malířky v hanác-
kém kroji (akvarel, 35 x 54 cm). Práce 
je signovaná a datovaná – H. Kautsch, 
1887 (Jindřich Kautsch,1859–1923). 

Zajímavostí je, že velmi známý 
je téměř totožný portrét Zdenky 
Braunerové, jehož autorem byl ma-
líř Lev (Leo) Lerch (1856–1892). 
Toto dílo bylo vystaveno pod názvem 
Hanačka roku 1887 v Krasoumné 
jednotě v Rudolfinu. Renáta Tyršová 
o něm napsala: „Hanačka není posta-
vou typickou, ale kostýmním portré-
tem“. V posmrtné výstavě Lerchově 
byl obraz prezentován pod názvem 
Kostýmní studie z Moravy. Kde se 

nachází Lerchův originál v současnos-
ti, se nám nepodařilo zjistit. O práci 
Kautsche jsme neměli ani tušení… 
Braunerová detailně popsala tvůrčí 
proces vzniku Lerchova obrazu, ale 
portrét „konkurence“ byl pro nás pře-
kvapením. Určitě by byla překvapená 
i Zdenka sama …

Dopis Zdenky Braunerové sestře, 
Roztoky, 2. března 1887:
„…Na masopustní úterý jsem byla 
pozvána u Odkolků. A sice bylo ur-
čeno přijít v kostýmech. Nestálo mne 
to nic, ani rukavice, neb u oblékla 
jsem si svou hanačku, pouze jsem si 
dala vše vyprat. Jaké to bylo ale haló, 
když jsem přišla. Byl tam malíř Lerch 
a pak nějaký profesor ze zlatnické školy 
(Kautsch). Můj kostým udělal pravou 

senzaci. Rozumí se samo sebou, že byl 
nejhezčí a všichni to řekli… Bavila jsem 
se tak u Odkolků, těšilo mne, že jsem 
tak dobře vypadala ve svém kostýmu. 
Lerch ze mne oči nespustil, to je prav-
da. (...) Lerch si vyprosil, jestli se smí 
v neděli přijet podívat do Roztok na 
můj ateliér. Přijeli (s profesorem) asi 
v pět hodin na hezkém kučírvozejčku 
a zůstali asi dvě hodiny. Lerchovi se 
líbily velmi mé študie a prohlížel naše 
starožitnosti,… Prostřela jsem k čaji 
velmi artisticky, s novou koutnicí a vše 
bylo oceněno. Lerch mi řekl, že od té 
doby, co mne viděl v hanáckém kostý-
mu, je stále pronásledován myšlenkou, 
jaký by to byl krásný portrét.“

Roztoky, 19. března 1887:
„… Nevím, psala-li jsem Jí, že jednu 
neděli zde byl Lerch a odvezl si můj 
kostým. Dvakrát tam se mnou byla 
maminka a jelikož jsme jely ranním 
vlakem, byla jsem v ateliér v 8 hodin, 
takže za dvě seance Lerch podmaloval 
celý můj portrét. Šátek mám uvázaný 
velmi originelně – zcela jinak než na 
těch mých fotografiích, opravdu selsky, 

kámen, dřevo a voda pro cisterciácký 
imersivní prostor, či kaleidoskop ob-
rázků pro prostor barokní. 

Obě dvě první části jsou propo-
jeny výstupem po monumentálním 
schodišti, které zajišťuje komunikaci 
mezi oběma patry muzea. Tento vý-
stup má evokovat stoupání vzhůru ke 
světlu, jakož i propojení mezi gotikou 
a barokem, s připomenutím spirály 
Santiniho schodišť. Jedná se o  moder-
ní prvek, který má propojit historické 
dědictví a současnou tvorbu stejně, 
jako když Santini nově interpretoval 
gotický styl v barokním období.

Třetí část, Žďár dnes, nabízí jaký-
si souhrn předchozích oddílů. Model 
současného areálu poukazuje na stopy 

minulosti. K modelu patří i film, který 
pojednává o aktuálním životě v are-
álu, životě, který je zdrojem tvůrčí 
energie jak pro celé místo, tak pro nás 
všechny. Je jen na návštěvníkovi, zda 
se mu podaří toho využít a načerpat 
před odchodem novou energii.

Závěrem
Interpretační centrum – Muzeum 
nové generace – představuje první pi-
líř rekonstrukce a revitalizace areálu 
ve Žďáru nad Sázavou. Je koncipová-
no jako samostatné a plnohodnotné 
muzeum areálu, které má posloužit 
k pochopení tohoto místa. Bylo ote-
vřeno v srpnu 2015. Srdečně zveme 
k jeho návštěvě!
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takže cípy po stranách, obličej zará-
mují a dobře mi to sluší… Lerch je do 
té práce celý hrrr – póza je přirozená, 
mnoho pohybu jako při tanci, což dělá 
velmi živý dojem, pouze pravou rukou 
ještě nejsme ustáleni.

Já myslím, že by bylo hezké v ruce 
mít karafiátek… Portrét bude v životní 
velikosti a má být hotov pro pražskou 
výstavu… Povede-li se mu ta hanačka, 
udělá s tím v Praze senzaci.

Všechny ženské, jak to z mnoha 
stran doslýchám, nemohou to vydržet, 
že Lerch, který žádný portrét namaluje 
pod čtyři sta – mne maluje zadarmo, 
pro svou radost…“

Roztoky 21. května 1887, po dokon-
čení portrétu:
„… Je to hezké, ale není to pro mne 
uspokojující. Já lituji, že to nenechal, 
jak to bylo dříve. Lerch, jako mnoho 
malířů, má v sobě čerta, který mu vede 
ruku, že poslední den obraz zkazí. Ne-
vím, co ho to napadlo, že mi tam udě-
lal na něčí radu tak červeně našmin-
kované tváře, že tím vše zkazil. Póza je 
graciózní, kroj je trochu tvrdě, ale přece 
hezky malovaný, s pietou a elegancí, 
ale každý říká, že jsem hezčí… Zajdu 
si často do výstavy a zejména zpočát-
ku, když tam bylo více lidí, mně to až 
překáželo, jak za mnou lidi chodily se 
dívat a ukazovali si mne. Ví, jak to 
v Praze je, několikrát jsem zaslechla: 
no, ta je ale hezčí. Platilo-li to mně 
nebo podobizně, ovšem nevím.“
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Ohodnoťte muzea na www.do-muzea.cz
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Jednání Senátu AMG zahájil předseda 
AMG Mgr. ondřej dostál, ph.d., který 
přivítal všechny přítomné. 

V úvodu zasedání byla schválená ná-
vrhová komise ve složení: phdr. Zdeněk 
kuchyňka, Ing. Jaromír Bartoš, Mgr. Vác-
lav houfek a mandátová komise: Mgr. et 
MgA. tereza Záchová, phdr. františek 
frýda, Mgr. Jana horáková.

Činnost Exekutivy AMG
nový předseda AMG Mgr. ondřej 

dostál, ph.d., nejprve informoval o čin-
nosti AMG za uplynulé období od mi-
nulého zasedání Senátu AMG. V tomto 
období se uskutečnily dvě jednání exe-
kutivy AMG, a to 15. října, které bylo 
věnováno především přípravě XI. Sněmu 
AMG v plzni a 23. mezinárodní konfe-
renci neMo v plzni, a další 25. listopa-
du 2015. ondřej dostál shrnul zasedání 
XI. Sněmu AMG v plzni probíhající ve 
dnech 4.–5. listopadu 2015 v prostorách 
konferenčního a společenského centra 
Secese plzeňského prazdroje, na kterém 
bylo zvoleno nové vedení AMG a schvá-
leny Strategické cíle AMG pro období 
2016–2018. Během prvního zasedání 
nové exekutivy AMG dne 25. listopadu 
2015 byly rozděleny jednotlivé okruhy 
činnosti AMG a krajské sekce AMG pro 
potřeby přímého kontaktu mezi členy 
exekutivy AMG:

 ■ Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.: 
koncepční činnost, vnitřní chod 
AMG, vnější vztahy, kontakt se 
zahraničím, neMo (spolupracuje 
phdr. Jan novotný), digitalizace 
(spolupracue phdr. Jan novotný); 
Moravskoslezská a olomoucká 
krajská sekce AMG

 ■ Mgr. Irena Chovančíková: 
národní soutěž muzeí Gloria 
musaealis, muzeologie a vzdělávání 

Redakční rada Věstníku AMG bude 
v následujícím období složena z velké 
části ze stávajících členů, je zde také 
možnost jejího částečného rozšíře-
ní; předsedkyní byla opět jmenována 
phdr. Jana hutníková.

Strategické cíle AMG
Členové Senátu AMG byli dále infor-
mováni o Strategických cílech AMG pro 
období 2016–2018, schválených na 
XI. Sněmu AMG v plzni. hlavním cílem 
AMG pro toto období se stalo Zvýšení 
prestiže muzeí/galerií a oboru muzej-
nictví v celospolečenském kontextu 
a dalších pět hlavních linií: 
 ■ podpora a všestranné zkvalitňování 

oboru muzejnictví;
 ■ Výraznější role AMG při tvorbě 

zákonných norem;
 ■ Aktivizace členské základny AMG 

a zlepšování informačních kanálů 
pro muzejní instituce;

 ■ podpora oboru muzeologie a dalšího 
vzdělávání muzejních pracovníků;

 ■ posílení spolupráce AMG s dalšími 
partnery.

Plán činnosti AMG na rok 2016
dalším bodem jednání Senátu AMG bylo 
projednání plánu činnosti AMG na rok 
2016, který vychází ze změn souvisejí-
cích s nově přijatými Stanovami AMG 
a novým názvem Asociace muzeí a galerií 
České republiky, z. s.

V rámci těchto změn Senát AMG 
ukládá exekutivě AMG vytvořit novou 
edici průkazek AMG, jejíž výměna pro-
běhne během první poloviny roku 2016. 
platnost nových průkazek AMG s novým 
názvem (pátá emise) bude od 1. července 
2016.

Se změnou názvu také Senát AMG 
ukládá všem členům AMG uvádět na ofi-
ciálních materiálech (např. faktury apod.) 
nový název AMG – Asociace muzeí a ga-
lerií České republiky, z. s. (zkratka zůstává 
beze změn – AMG). dále XI. Sněm AMG 
v plzni uložil povinnost krajským sekcím 
AMG ve lhůtě do tří měsíců po konání 
XI. Sněmu AMG zvolit do čela sekcí nové 
předsedy.

Zasedání Senátu AMG
dne 3. prosince 2015 v národním technickém muzeu

přítomni: 34 z 56 s hlasem rozhodovacím
4 z 21 s hlasem poradním a 1 host

(komunikace s VŠ); Zlínská 
a Jihomoravská krajská sekce AMG

 ■ PhDr. Zdeněk Kuchyňka: legislativa 
(spolupracuje phdr. Jana hutníková 
– problematika účtování nákupů do 
sbírek), komunikace s Asociací krajů 
ČR; Středočeská a Liberecká krajská 
sekce AMG

 ■ PhDr. Jana Hutníková: 
problematika malých muzeí, 
legislativa – účetnictví, předsedkyně 
Redakční rady Věstníku AMG; 
plzeňská a karlovarská krajská sekce 
AMG

 ■ PhDr. Pavel Ciprian: vnitřní chod 
AMG (spolupracuje phdr. Zita 
Suchánková), propagace 
a popularizace oboru muzejnictví 
(spolupracuje Mgr. karel ksandr), 
komunikace s Radou galerií ČR 
(standardy oboru); královéhradecká 
krajská sekce AMG a krajská sekce 
AMG Vysočina

 ■ PhDr. Jan Novotný: digitalizace, 
vnější vztahy, konference Muzeum 
a změna V. (přípravný výbor); 
krajská sekce hl. m. prahy AMG, 
Jihočeská krajská sekce AMG

 ■ Mgr. Karel Ksandr: velká muzea 
(opětovné nastartování debaty 
o vzniku platformy v rámci AMG), 
propagace a popularizace oboru, 
muzeí/galerií a AMG; pardubická 
krajská sekce AMG a ústecká 
krajská sekce AMG

Poradní hlas:
 ■ PhDr. Zita Suchánková: 

předsedkyně Revizní komise AMG, 
vnitřní chod AMG (spolupracuje 
phdr. pavel ciprian)

 ■ Anna Komárková, BBus (Hons): 
agenda muzejní statistiky (společně 
s phdr. františkem Šebkem), Český 
komitét Modrého štítu
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Muzejní statistika
phdr. františek Šebek informoval o mu-
zejní statistice, které byl věnován Věstník 
AMG č. 4/2015. téma zpracoval v sérii 
článků františek Šebek ve spolupráci 
s nIpoS a ČSú a členy pracovní skupiny 
pro muzejní statistiku při AMG. do konce 
roku 2015 vydá nIpoS ve spolupráci 
s AMG publikaci se souhrnným výstupem 
a s komentáři k projektu Benchmarking 
muzeí a získaných dat z dotazníků V-Kult 
za předchozí tříleté období.

 Z vyhodnocených dat je mož-
né získat podklad pro stanovení výkon-
nostních standardů a ukazatelů v oblasti 
muzeí a galerií ČR. Výsledkem prová-
děné statistiky je nejen zpětná vazba 
o  výkonnosti muzejních institucí, ale 
třeba i o průměrných platech v muzeích 
a galeriích dle typu zřizovatele. Ze statis-
tiky také např. vyplývají data o snižování 
financí na restaurování a konzervování 
sbírek.

phdr. františek Šebek uvedl řadu 
příkladů, kdy dochází k nesprávnému 
vyplnění dotazníků V-Kult a apeloval na 
zástupce Senátu AMG, aby upozorňovali 
muzea a galerie ve svých sekcích a regi-
onech na existenci metodických vysvět-
livek, které jsou každý rok aktualizovány 
pracovní skupinou pro muzejní statistiku 
při AMG a vyvěšeny na webových strán-
kách AMG; nově by měly být k dispozici 
také na webu nIpoS. phdr. dana Ve-
selská, ph.d., členka pracovní skupiny, 
vyslovila návrh na zrealizování semináře 
pro členy AMG, na kterém by bylo možné 
poskytnout podrobnější školení k vyplně-
ní jednotlivých položek dotazníku. tato 
možnost bude projednána se zástupci nI-
poS. Byla vyzdvižena důležitost správné-
ho vyplnění formuláře, neboť výsledky pak 
ovlivňují hodnocení muzeí a galerií v ČR 
a mohou být např. využity pro hodnotící 
kritéria IRop (návštěvnost muzeí/gale-
rií). Je tedy v zájmu oboru muzejnictví, 
aby muzea a galerie vyplňovaly jednotlivé 
položky pokud možno shodně, právě dle 
zmíněné metodiky.

termín pro vyplnění výkazu Kult 
(MK) 14-01 za rok 2015 byl stanoven 
nejpozději do 25. března 2016. V případě 

nejasností a komplikací s vyplněním do-
tazníku mohou muzejníci kontaktovat pří-
mo phdr. františka Šebka nebo výkonnou 
ředitelku AMG Annu komárkovou, BBus 
(hons).

legislativa oboru muzejnictví
phdr. Zdeněk kuchyňka informoval o ná-
vrhu zákona o veřejnoprávních institucích 
v kultuře, který obdržela AMG k připomín-
kování ze Senátu pČR. S výjimkou vel-
kých institucí je návrh pro muzea nepříliš 
použitelný (jmenování několikačlenných 
správních a dozorčích rad zejména v rám-
ci menších institucí může být problema-
tické). Z návrhu zákona vyplývá, že je šit 
spíše na míru divadlům. Ing. Vlastimil 
Vykydal informoval, že se účastnil jednání 
s ekonomickým náměstkem ministra kul-
tury Ing. René Schreierem, který potvrdil, 
že muzea/galerie budou z návrhu o veřej-
noprávních institucích v kultuře vyňaty. 

na Ministerstvu financí ČR proběhlo 
dne 4. listopadu 2015 jednání o hodno-
tících kritériích IRop pro aktivitu Sc 3.1 
Zefektivnění prezentace, posílení ochra-
ny a rozvoje kulturního dědictví, jež byla 
v předložené podobě nevyhovující. na 
základě připomínek mj. ze strany AMG, 
Ak ČR a Mk ČR byla dne 30. listopadu 
2015 schválena kritéria v pozměněné 
podobě. došlo také k aktualizaci Specific-
kých pravidel 13. Výzvy z důvodu přidání 
Přílohy č. 2 Pravidel „Osnova studie pro-
veditelnosti“. Informace bude spolu s od-
kazem na http://www.strukturalni-fondy.
cz členům Senátu AMG přeposlána.

Gloria musaealis
Ve funkci ředitelky národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis 2015 byla potvrzena 
Mgr. Irena chovančíková, která informova-
la Senát AMG o dosavadním průběhu XIV. 
ročníku soutěže. dne 17. prosince 2015 
se uskuteční schůzka s ředitelem oMG 
Mk ČR Mgr. pavlem hlubučkem k aktu-
álním otázkám přípravy slavnostního vy-
hlášení cen Gloria musaealis za rok 2015 
a k zahájení nového XV. ročníku soutěže, 
který bude vyhlášen k 1. lednu 2016. 
dne 25. listopadu 2015 se uskutečni-
lo jednání se zástupcem czechtourism 

Mgr. Martinem Šlajchrtem o možnostech 
spolupráce v rámci XIV. ročníku soutěže.

dne 26. listopadu 2015 proběhlo 
jednání se zástupci národního muzea 
ohledně spolupráce na portálu do-muzea.
cz a k soutěži Muzeum roku. předmětem 
jednání bylo zhodnocení právě probíhají-
cího pilotního ročníku soutěže Muzeum 
roku, jednotlivé kroky AMG a nM v rámci 
mediální kampaně na podporu portálu 
do-muzea.cz, ohlasy z řad návštěvníků 
muzeí, resp. uživatelů portálu na jeho 
ne příliš jednoduchou obslužnost. Z ně-
kolika krajských sekcí AMG totiž zazněly 
připomínky ke komplikovanému proce-
su registrace uživatelů portálu. nutné 
je zejména aktivní zapojení jednotlivých 
muzeí/galerií a pravidelné aktualizová-
ní jejich profilů na portálu. pokud dojde 
k problému s registrací či hlasováním, je 
třeba se s konkrétním požadavkem obrátit 
přímo na provozovatele portálu. 

S žádostí o spolupráci na medializaci 
a popularizaci národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis byl osloven také Český 
rozhlas. dne 2. prosince 2015 proběh-
la schůzka s náměstkem Gř ČRo pro 
program a vysílání Mgr. René Zavora-
lem. V brzké době bude důležité oživit 
a úspěšně dokončit jednání s Českou 
televizí ve věci spolupráce a možného 
vysílání záznamu ze slavnostního pře-
dání cen Gloria musaealis za rok 2015. 
V rámci soutěže je nutné dořešit trojdo-
hodu mezi AMG, Mk ČR a ČV IcoM 
o spolupráci jako vyhlašovatelů soutě-
že a ve spolupráci s Mk ČR pokračovat 
v přípravách aktualizace nařízení vlády 
o oceněních v oblasti kultury ve smyslu již 
navrhovaných změn v předchozím období.

od 1. ledna 2016 začne nový ročník 
soutěže, již patnáctý, a je již nyní tře-
ba začít s přípravou nového soutěžního, 
resp. jednacího řádu, potvrdit jmenování 
poroty a náhradníků jako zástupců všech 
vyhlašovatelů, potvrdit jmenování ředi-
tele soutěže pro ročník 2016 atd. pro 
oslovování případných sponzorů GM byly 
zpracovány grafické podklady – materi-
ál s nabídkou spolupráce, partnerství ze 
strany vyhlašovatelů soutěže. Materiál 
je k dispozici v české i anglické verzi. 
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Mgr. Irena chovančíková také apelo-
vala na muzea/galerie, aby své projekty 
přihlašovaly dříve než ke konci uzávěrky 
ročníku (28. února 2016), neboť k dneš-
nímu dni je evidováno pouze 17 přihlášek. 

Festival muzejních nocí
festival muzejních nocí 2016 se usku-
teční ve dnech 20. května až 11. června 
2016. národní zahájení festivalu tento-
krát proběhne v pátek 20. května 2016 
v Roztokách u prahy. organizace akce se 
ujalo Středočeské muzeum v Roztokách 
u prahy, za podpory Středočeského kra-
je. V rámci kraje byla vytvořena pracovní 
skupina pro přípravu akce – jejími člen-
kami za AMG jsou phdr. Zita Suchánková 
a Anna komárková, BBus (hons). Záštitu 
nad národním zahájením převzal hejtman 
Středočeského kraje Ing. Miloš petera. 

Akce bude probíhat v podobném du-
chu jako v předchozích letech – oficiální 
část pro VIp hosty s představením vítězů 
národní soutěže muzeí Gloria musealis, 
po které bude následovat akce pro širo-
kou veřejnost, na níž předběžně přislíbila 
účast i ewa farna či BB kvartet. VIp hos-
té poputují do Roztok z prahy parníkem 
Bohemia, cestu zpět již budou všichni 
absolvovat samostatně a dle svých mož-
ností. Webová prezentace fMn 2016 na 
http://www.muzejninoc.cz je již hotova; 
je třeba ještě aktualizovat logo kampaně 
pro rok 2016. na webových stránkách 
AMG byl aktualizován přihlašovací formu-
lář pro rok 2016 a instituce se již mohou 
hlásit do XII. ročníku fMn 2016.

Změny členské základny
V rámci bodu jednání Stav a změny člen-
ské základny AMG schválil Senát AMG 
přijetí Musea Montanelli za řádného  

člena AMG, setrvání Muzea Vimperska 
jako řádného člena AMG při změně zři-
zovatele (dnes npú). Senát AMG také 
odhlasoval přijetí Jana Ježorka a pavla 
holmana za individuální členy AMG. dále 
odložil přihlášku Muzea Lamberská stez-
ka Žihobce, v současné době jsou všech-
ny sbírkové předměty do nové expozice 
muzea zapůjčené, s vlastní sbírkotvornou 
činností muzeum plánuje začít od poloviny 

roku 2016. Senát neschválil přijetí Jiřího 
krause za individuálního člena AMG.

na závěr jednání Senátu AMG 
Mgr. pavla obrovská z Moravské galerie 
v Brně informovala o setkání pracovní 
skupiny k problematice copyrightů a au-
torského práva, které proběhlo v rámci 
23. mezinárodní konference neMo, a na-
vrhla vytvoření pracovní skupiny v ČR, 
jež by mohla být propojená s komisí pro 
digitalizaci a evidenci sbírek při AMG. 
phdr. Zdeněk kuchyňka v této souvislosti 
oslovil Mgr. pavlu obrovskou ke členství 
ve skupině pro legislativu při AMG. 

Jednání Senátu AMG bylo zakonče-
no přijetím usnesení.

Zapsaly:
MONIKA BENČOVá

ANNA KOMáRKOVá

usnesení Senátu AMG ze dne 3. prosince 2015 

Senát AMG bere na vědomí:
 ■ Zprávu o činnosti exekutivy AMG od minulého zasedání Senátu AMG dne 

23. září 2015;
 ■ Zprávu o průběhu XI. Sněmu AMG a konferenci neMo v plzni;
 ■ Zprávu o vývoji oborové legislativy;
 ■ Zprávu o přípravě XIV. ročníku národní soutěže muzeí Gloria musaealis 

a XII. ročníku festivalu muzejních nocí v roce 2016 a zprávu o jednání se 
zástupci národního muzea v praze o portálu do-muzea.cz;

 ■ Zprávu o stavu muzejní statistiky.

Senát AMG schvaluje:
 ■ Mandátovou komisi ve složení: tereza Záchová, františek frýda, Jana horáková;
 ■ návrhovou komisi ve složení: Zdeněk kuchyňka, Jaromír Bartoš, Václav houfek;
 ■ Setrvání Muzea Vimperska jako řádného člena AMG po změně názvu 

i zřizovatele (dnes npú);
 ■ přijetí Musea Montanelli za řádného člena AMG;
 ■ odložení žádosti o přijetí za řádného člena AMG Muzea Lamberská stezka 

Žihobce;
 ■ přijetí Jana Ježorka a pavla holmana za individuální členy AMG;
 ■ nepřijetí Jiřího krause za individuálního člena AMG.

Senát AMG ukládá:
 ■ exekutivě AMG připravit novou edici členských průkazů AMG s novým názvem 

AMG a provést jejich výměnu do 30. června 2016;
 ■ Všem členům AMG uvádět na oficiálních materiálech (např. faktury zaslané 

k proplacení) nový název Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
      

Zapsal: ZDENěK KUCHyňKA

Novým členem AMG se stalo také pražské Museum Montanelli
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Z ČInnoStI AMG

XlIII. seminář 
Archeologické 
komise AMG
KAREL SKLENář
ARcheoLoGIcká koMISe AMG

Ve dnech 3.–5. června 2015 proběhl 
v Jihlavě za spolupořadatelské účasti 
Muzea Vysočiny XLIII. seminář oboro-
vé komise muzejních archeologů ČR při 
AMG. hlavní pozornost byla tentokrát 
zaměřena na Problematiku záchranných 
výzkumů, jejichž náklady nese oprávněná 
organizace. Jednání semináře a dalších 
akcí s ním spojených se zúčastnilo 52 
archeologů z muzeí, ústavů archeologické 
památkové péče a dalších památkových 
institucí, i z občanských sdružení a sou-
kromých společností zabývajících se ar-
cheologickou činností. 

po poradě předsednictva oborové 
komise bylo v zasedacím sále krajského 
úřadu kraje Vysočina, po uvítání ředitelem 
Muzea Vysočiny Rndr. karlem Malým, 
ph.d., zahájeno odpolední zasedání prv-
ního dne.

V úvodní části vyslechli účastníci 
informaci o činnosti komise v uplynulém 
období (phdr. k. Sklenář, drSc.) a upo-
zornění na přípravu Mezinárodního dne 
archeologie (17. října 2015) se žádostí 
o zapojení do akcí, jež se v ČR letos ko-
naly podruhé. 

následovalo hlavní téma semináře, 
k  jehož uvedení byli pozváni zástupci 
obou akademických archeologických 
ústavů jakožto reprezentantů AV ČR, 
s níž muzea oprávněná k provádění ar-
cheologických výzkumů uzavírají podle 
stávajícího zákona dohody upravující vý-
kon tohoto oprávnění. protože zástupce 
Archeologického ústavu AV ČR v Brně 
(vedoucí referátu památkové péče) 
phdr. Jiří doležel se krátce před seminá-
řem omluvil, stal se základem pro diskuzi 
vstupní referát Mgr. Jana Maříka, ph.d., 
zástupce ředitele Archeologického ústa-
vu AV ČR v praze pro legislativu a pa-
mátkovou péči; koreferát ze stanoviska 
památkové péče hostitelského regionu 

přednesl pak Mgr. pavel Macků (národní 
památkový ústav, ú. o. p. telč). dr. Mařík 
vystoupil s aktuálním pojednáním o fi-
nancování záchranných archeologických 
výzkumů při stavbách rodinných domků 
a dalších staveb, jejichž stavebníci ne-
jsou ze zákona povinni hradit náklady 
záchranného archeologického výzkumu; 
prezentoval statistiky podle jednotlivých 
regionů a typů pracovišť, z nichž vyplynu-
lo, že muzea pokrývají naprosto převáž-
nou většinu těchto výzkumů. V bohaté 
diskusi k tomuto ožehavému problému  
zazněla řada zkušeností a problematic-
kých případů. dr. Mařík informoval, že 
obnovení, resp. znovunaplnění Programu 
podpory záchranných archeologických 
výzkumů MK ČR se jeví jako velmi na-
dějné a že by se účastníci semináře měli 
připojit k apelu na Mk ČR, aby fungování 
tohoto fondu obnovilo. 

V přímé návaznosti na dané téma 
projednali a schválili účastníci materiál 
vzniklý z iniciativy pracovní skupiny obo-
rové komise, jímž se komise (po dílčích 
konzultacích se zástupcem exekutivy 
AMG phdr. Z. kuchyňkou) obrací ještě 
v poslední chvíli na vybrané legislativní 
činitele s upozorněním na problematické 
části v návrhu zákona o ochraně památ-
kového fondu, jež jsou v přímém věcném 
rozporu s Úmluvou o ochraně archeo-
logického dědictví Evropy (tzv. Maltská 
konvence) v oblasti preventivní péče 
o toto dědictví a do budoucna je ohrožují. 

po ukončení diskuze pokračoval 
program jednání přednáškou Mgr. petra 
hrubého, phd. (Archaia, o. p. s.) o stře-
dověkém hornictví na Vysočině a jeho ar-
cheologických i historických památkách. 
Závěr programu tvořila prohlídka expozic 
Muzea Vysočiny, kterou vedl archeolog 
muzea Mgr. d. Zimola; na ni navazovalo 
neformální diskuzní setkání účastníků 
v prostorách muzea.  

exkurze řízená Mgr. d. Zimolou, jíž 
byl věnován druhý den semináře, vedla 
z Jihlavy nejprve na dobře zachovalé polní 
opevnění ze třicetileté války u Rohozné 
a k nedaleké štole sv. Barbory jako po-
zůstatku středověkého dolování. dalším 
cílem bylo středověké tvrziště nemo-

jov, kde bylo přijato usnesení semináře. 
V pelhřimově následoval oběd a návštěva 
tamního pracoviště Muzea Vysočiny, kde 
výklad v expozicích poskytl jeho ředitel 
Mgr. ondřej hájek a další pracovnice mu-
zea potom v krátkosti provedla účastníky 
po hlavních památkách centra města. po-
sledním bodem programu byl středověký 
hrad orlík nad humpolcem, prohlídku 
zřícenin vedl a vývoj hradu podrobně po 
stránce zachovaných situací i památ-
kových úprav vysvětlil vedoucí tamních 
dlouholetých archeologických výzkumů 
Mgr. Bohumír dragoun. 

pro zájemce, kteří v Jihlavě setrvali 
ještě třetí den, se konala dopolední pro-
hlídka památek města a jeho historického 
podzemí; vedl ji opět Mgr. d. Zimola, jenž 
se svými spolupracovnicemi zaslouží vře-
lé poděkování za perfektní organizační 
přípravu a zajištění zdařilého průběhu 
celé akce.

V usnesení semináře se jeho účastní-
ci obracejí na Ministerstvo kultury ČR se 
žádostí o obnovení, resp. znovunaplnění 
Programu podpory záchranných archeo-
logických výzkumů, který je za stávající 
právní úpravy jedinou možností, jak fi-
nancovat záchranné výzkumy, které by 
byly pro muzea nereálně velkou finanční 
zátěží. dále uložili předsednictvu okMA 
provést aktualizaci adresáře archeologů 
v muzeích a památkové péči a expedovat 
jej všem pracovištím, a rovněž provést 
výběr místa i námětu semináře 2016, 
který se bude konat v Čechách; k tomu lze 
uvést, že na základě příslibu získaného 
ještě v Jihlavě bude spolupořadatelem 
příštího, XLIV. semináře oblastní mu-
zeum v Mostě; námět bude jako obvykle 
vybrán podle aktuální potřeby v prvním 
čtvrtletí roku 2016.
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Seminář knihovníků 
muzeí a galerií
JUDITA MATěJOVá 
šTěPáNKA BěHALOVá 
knIhoVnIcká koMISe AMG

V pořadí 39. seminář knihovníků muzeí 
a galerií byl uspořádán ve spolupráci 
knihovnické komise AMG a Moravské 
galerie v Brně ve dnech 1.–3. září 2015 
v prostorách Místodržitelského paláce. 
Semináře se zúčastnilo celkem 98 účast-
níků. první dva dny byly věnovány odbor-
nému programu, třetí den se uskutečnily 
exkurze v Brně a v Rajhradu.

Akci zahájil ředitel hostitelské 
instituce Moravské galerie Mgr. Jan press, 
následovala úvodní slova oficiálních 
hostů semináře – Mgr. pavla hlubučka, 
ředitele odboru ochrany movitého 
kulturního dědictví, muzeí a galerií Mk 
ČR, Mgr.  Blanky Skučkové, vedoucí 
oddělení knihoven Mk ČR a Mgr. Romana 
Giebische, ph.d., předsedy profesní 
organizace SkIp.

po slavnostním zahájení semináře 
proběhla valná hromada knihovnické ko-
mise AMG, které předsedkyně phdr. Ště-
pánka Běhalová, ph.d., předložila zprávu 

o činnosti komise v uplynulém roce a zá-
stupci regionů podali základní informace 
o dění a změnách v jejich krajích. Zpráva 
o činnosti byla schválena hlasováním, 
stejně jako změny ve výkonném výboru, 
kde nahradila Mgr. Renata pilátová z Mo-
ravského zemského muzea Mgr. Jiřího 
davida z Muzea Brněnska a Mgr. petr 
Souček z národního technického muzea 
nahradil Mgr. Lucii chrástovou.

V bloku věnovaném koncepci a le-
gislativě vystoupil s příspěvkem Kon-
cepce rozvoje muzejnictví 2015–2020  
Mgr. pavel hlubuček. o Koncepci roz-
voje knihoven 2016–2020 referovali 
Mgr. Blanka Skučková a phdr. Vít Richter. 
Informace o autorském zákonu podala 
Judr. Adéla faladová, která se soustře-
dila na novelu zákona z roku 2014 se 
zaměřením na knihovny a na přípravu 
novely v roce 2016. Závěr odpoledne byl 
věnován historickým knižním fondům, a to 
v příspěvcích phdr. Jaroslavy kašparové, 
ph.d., a phdr. Richarda Šípka, ph.d., 
a v prezentaci phdr. petra Maška.

Středeční odborný program byl roz-
dělen do oddílu věnovanému katalogi-
zaci a bloku o knižní kultuře. Aktuální 
katalogizační problematiku představila 
v rozsáhlé prezentaci Nová katalogizační 

pravidla podle RDA Mgr. Zuzana hájko-
vá, Centrální portál knihoven Ing. petr 
Žabička a o akviziční politice muzejních 
knihoven hovořil Ing. Aleš Brožek. V zá-
věru tohoto bloku vystoupili s příspěvky 
o knihovnických systémech představite-
lé firem kp-SyS, LAnius a AIp Beroun, 
které podpořily konání 39. semináře kni-
hovníků.

Středeční odpoledne bylo věnová-
no bloku o knižní kultuře. knižní sbírky 
Moravské galerie v Brně a Muzea umění 
v olomouci představily phdr. hana kar-
kanová a Mgr. hana Bartošová. Informace 
o novém knižním muzeu přinesl phdr. Ila 
Šedo v příspěvku Muzeum knihtisku 
v Plzni.

přínosným vstupem byla část bloku 
věnovaná nově vzniklému Metodickému 
centru pro knižní kulturu a literární mu-
zea při památníku národního písemnictví 
v praze, o kterém referovala Mgr. Alena 
petruželková a v souvislosti s činností 
centra připomněla i aktuální výstavní pro-
jekty „Zprávu o knize 2015“ a „nejkrás-
nější českou knihu 2014“. po odborném 
programu následovaly komentované pro-
hlídky stálých expozic Moravské galerie.

Ve čtvrtek měli účastníci možnost 
si prohlédnout brněnské vily tugendhat 
a Löw-Beer a památník písemnictví v Raj- 
hradu. celkem splnil 39. seminář kni-
hovníků muzeí a galerií očekávání před-
nášejících i účastníků a zprostředkoval 
knihovníkům aktuální důležité informace 
z oblasti knihovnictví – nová katalogizač-
ní pravidla RdA, koncepce rozvoje muzeí 
a knihoven, autorský zákon aj., a věnoval 
se též historickým knižním fondům a kniž-
ní kultuře, tolik potřebné právě pro práci 
knihovníků muzeí a galerií.

V oblasti společenské přinesl nové 
profesní kontakty, zajímavé poznatky 
z instalací v Brně a v Rajhradě a v ne-
poslední řadě také potřebné ocenění 
knihovnické práce v muzeích, které za-
znělo z úst oficiálních hostů. poděkování 
patří hlavnímu pořadateli – Moravské 
galerii v Brně, pracovnicím knihovny pod 
vedením phdr. Judity Matějové a také 
všem, kteří podpořili jednání finančně 
i svou účastí. 

Z ČInnoStI AMG

Knihovníci muzeí a galerií se setkali v Místodržitelském paláci v Brně
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Za inspirací 
do Plzně 
Kolokvium muzejních 
edukátorů
KATEřINA TOMEšKOVá 
koMISe pRo pR A MuZeJní 
pedAGoGIku AMG

Ve dnech 4. až 6. října 2015 se v pro-
storách Západočeského muzea v plzni 
uskutečnila celostátní akce Kolokvium 
2015: Různé cesty, stejné cíle. Za or-
ganizací tohoto třídenního pracovního 
setkání stála komise pro práci s veřejností 
a muzejní pedagogiku Asociace muzeí 
a galerií ČR a pracovníci zdejšího muzea. 
o velkém zájmu o tuto akci zpětně vypo-
vídá vysoký počet přihlášených účastníků 
z řad českých muzejníků a galeristů, kte-
rých nakonec do západočeské metropole 
přijelo na devadesát.

Samotná realizace programu ko-
lokvia se nesla v neformální atmosféře, 
což mělo napomoci k možnému naplnění 
jedné z pedagogických snah – k otevře-
ní přátelské mezioborové komunikace 
o tradičních i inovativních způsobech 
zprostředkování historie a umění. Vedle 
zajímavých vystoupení praktiků, kteří se 
v posledních letech snaží stále častěji 
edukačně působit na návštěvníky našich 
kulturních institucí a obohacovat jejich 
poznávání prostřednictvím nabídky zají-
mavých zážitků, bylo možné na uvedené 
téma vyslechnout i moudrá slova našich 
předních akademiků z oblasti české vý-
tvarné a muzejní pedagogiky. 

už při výběru vhodného místa pra-
covního setkání vsadili organizátoři akce 
na zvláštní účinek „genia loci“ ehMk 
2015. při ohlížení se po skutečné podo-
bě realizovaných aktivit a jejich dopadu 
se nabízí považovat za dobré rozhodnutí 
využít kulturní potenciál plzně, kterým 
letos uvedené město zcela oprávněně 
oplývá, jako inspiračního zdroje pro mož-
nost dalšího rozvoje činnosti pracovníků 
českých paměťových a kulturních institu-
cí. právě za ním mohou zájemci o danou 
problematiku z řad široké muzejní, gale-
rijní i pedagogické obce zpětně spatřovat 

jeden z hlavních přínosů popisovaného 
kolokvia. kromě oficiálních vystoupení 
našich milých hostů z řad teoretiků došlo 
při společném hledání profesních cest 
„k lepšímu“ také například na ukázky dob-
ré muzejní a galerijní praxe z plzeňského 
prostředí.

V průběhu druhého dne kolokvia 
navíc vedle vážených akademiků, pana 
doc. Slavíka, paní doktorky Šobáňové 
a pana doktora Lukavského, předstoupil 
před plénum s příspěvkem i programový 
ředitel ehMk 2015 MgA. Jiří Sulženko, 
který se svým přesvědčivým projevem po-
kusil přenést účastníky kolokvia přímo do 
epicentra letošního kulturní dění v plzni.

V rámci osobní spoluúčasti na zá-
bavné večerní talkshow, která se konala 
v atraktivních historických prostorách 
pivovarského muzea v plzni, se pak 
s  uměleckým manažerem projektu, 
MgA.  petrem formanem, v tandemu 
pokusili zodpovědět nejednu otázku na 
předložené projektové téma, kterou jim 
položili přítomní účastníci plzeňského 
kolokvia.

kromě již dříve prezentovaných bodů 
programu měli pracovníci české kultu-
ry možnost vlastního výběru z nabídky 
dalších profesně obohacujících aktivit, 
například zdarma navštívit depo2015, 
částečně zrekonstruovanou Semlerovu 
rezidenci, všechny pobočky Západočes-
kého muzea v plzni, prostory techmanie 

Science center plzeň. k velkým láka-
dlům akce pak patřila zvláštní příleži-
tost zúčastnit se večerní komentované 
prohlídky historickým centrem města. 
dramatickým způsobem převyprávění 
velmi poutavých příběhů se je pak kos-
týmovaným hercům v rolích historických 
postav podařilo umně vtáhnout do světa 
plzeňské minulosti.

na pořadu dne bylo také uskutečnění 
plenárního zasedání muzejně pedagogic-
ké komise, včetně doplňujících voleb do 
jejího výboru. V neposlední řadě probě-
hl v rámci kolokvia i neméně významný 
blok programu věnovaný společné diskusi 
mezi muzejníky, která byla zaměřena na 
problematiku vymezení zvláštního vý-
znamu využívání substitutů při edukaci. 
Zveřejnění jejích výstupů má posloužit 
potřebám komise pro vznik kýženého ma-
teriálu, který by měl obsahovat metodická 
doporučení vhodně použitelná dotační 
sféře. konkrétně jde o odborný podklad 
sloužící k možnosti seriózního nadefi-
nování podmínek za účelem podpory 
projektů výchovně-vzdělávacích aktivit 
v českém muzejnictví.  

organizátoři popisované akce si 
tímto také dovolují veřejně poděkovat 
všem kolegyním a kolegům, kteří přijali 
účast na kolokviu 2015, aby se na půdě 
západočeské metropole mohli aktivně 
ujmout společného hledání vhodných 
cest k poznávání… 

Z ČInnoStI AMG

Muzejní pedagogy hostilo Západočeské muzeum v Plzni
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Zprávu z kolokvia 2015 končíme 
s vírou, že otevřená komunikace o pro-
fesních zájmech edukačních pracovníků 
našich kulturních a paměťových institu-
cí, při níž jsme si v rámci nově vzniklého 
mezioborového společenství byli plně 
vědomi různých cest a přitom jsme stále 
společně nezapomínali myslet na stejné 
vzdělávací cíle, může právě v dnešní době 
nabývat na zvláštním kulturním i spole-
čenském významu.

Více podrobností o průběhu konání 
Kolokvia 2015, včetně bohaté fotodoku-
mentace a uložených prezentací předná-
šejících hostů z řad teoretiků i praktiků, 
najdete pod záložkou komise na webu 
AMG: http://www.cz-museums.cz .

Seminář 
Etnografické 
komise AMG
ROMANA HABARTOVá, PETR ČíHAL, 
IVANA KUBEČKOVá 
etnoGRAfIcká koMISe AMG

podzimní seminář členů etnografické ko-
mise AMG ČR, který byl mimo jiné také 
volební, se uskutečnil díky vstřícnému 
přístupu vedení muzea v prostorách zám-
ku Středočeského muzea v Roztokách 
u prahy, ve dnech 13.–14. října 2015. 

Všechny přítomné v úvodu pozdravila 
ředitelka instituce phdr. Zita Suchánko-
vá. Vzácnými hosty byli zástupci odboru 
regionální a národnostní kultury Mk ČR 
v čele s jeho ředitelkou phdr. Zuzanou 
Malcovou, která zúčastněné přivítala 
úvodním odborným slovem. Jednání ří-
dila předsedkyně ek AMG phdr. Roma-
na habartová a organizační záležitosti 
semináře měla na starosti zástupkyně 
ředitelky muzea phdr. Ivana kubečková.

Seminář se věnoval následujícím 
tématům: digitalizace muzejních sbí-
rek; projekty a počiny poslední doby; 
Výzkumy, expozice, výstavy, publikace; 
Výstupy pověřených pracovišť Mk ČR.

první příspěvek o zapojení Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně do projektu 
Digitalizace dokumentů ve Zlínském kraji 
přednesla phdr. Alena prudká z této in-
stituce. představila výběr předmětů ohro-
žených zánikem, které mají být postupně 
digitalizovány a zpřístupňovány veřejnosti 
pomocí e-badatelny. phdr. Blanka pe-
tráková z téže instituce poté referovala 
o rekonstrukci lidového kroje na jižním 
Valašsku určené především spolkům 
a folklorním souborům.

V následujícím příspěvku představila 
svoji publikaci Narození dítěte v lidovém 
prostředí a rituální vliv obřadní textilie – 
koutní plachty pracovnice etnografického 
oddělení historického muzea národního 
muzea v praze Mgr. Monika tauberová, 
v níž ukázala sbírku koutních plachet 
z Čech, Moravy a Slovenska, která zde 
postupně vznikala od osmdesátých let 
19. století. na ni navázal phdr. Luboš 
kafka z etnologického ústavu AV ČR, 
v. v. i., prezentací své publikace Na dřevě 
malované, zabývající se tématem nábo-
ženských motivů na lidovém nábytku. 
Mgr. Veronika hrbáčková z Vlastivědného 
muzea v olomouci seznámila účastníky 
s restaurováním pozdně středověké dře-
věné monstrance ze Špiček a zhotovením 
její kopie.

Mgr. Libor dušek z krkonošského 
muzea Správy kRnAp ve Vrchlabí přiblížil 
svůj výzkum pomocí částečně řízeného 
rozhovoru s nejstaršími pamětníky v pod-
krkonoší (českého i německého půvo-
du), v němž se věnuje především histo-
ricko-politickým souvislostem v regionu. 
phdr. Alena kalinová z etnografického 
ústavu Moravského zemského muzea 
v Brně představila výstavu s názvem „co 
návštěvník nevidí“, zaměřenou na kon-
zervátorskou a restaurátorskou činnost 
v etnografický sbírkách muzea.

Mgr. eva tomášová z Muzea Vysoči-
ny v třebíči představila formou krátkých 
audiovizuálních snímků dva statky zapsa-
né v roce 2014 na Seznam nemateriál-
ních statků tradiční lidové kultury Kraje 
Vysočina – Skřipácké muziky na Jihlav-
sku a Betlémské cesty v třešti. Mgr. eva 
hovorková z Muzea těšínska referovala 

Z ČInnoStI AMG

o výstavě „řemesla našich předků“, kte-
rá prezentuje tradiční romská řemesla 
a zaměstnání a jejich současné modifi-
kace (kovářství, kotlářství, zvonkařství). 
na ni navázala Mgr. Marta kondrová ze 
Slováckého muzea v uherském hradi-
šti představením výstavy „Slavnosti na 
Slovácku objektivem Judr. Alexandra 
tobka (1895–1955)“. Mgr. petr Číhal 
z téže instituce představil oceněné ti-
tulem Mistr tradiční rukodělné výroby 
Zlínského kraje za rok 2015, kterými se 
stali Lenka Macečková v oboru textilní 
techniky – síťování; Marie Sekaninová 
v oboru drobné zvykoslovné předměty 
– vyškrabované kraslice; Antonín hájek 
v oboru práce se dřevem – soustružení, 
zdobení cínem, intarzie. dále informoval 
o předkládaných nominacích statků Slo-
vácký verbuňk a Jízda králů na Slovácku, 
které hodlá Slovácké muzeum navrhnout 
do Seznamu nemateriálních statků tra-
diční lidové kultury Zlínského kraje.

Mgr. Markéta palowská z ostravské-
ho muzea dokumentovala na fotografiích 
masopustní slavnost v ostravě v letošním 
roce, pojatou na téma antické mytologie. 
phdr. Romana habartová, vedoucí od-
boru kultury a památkové péče krajské 
úřadu Zlínského kraje, představila více-
letý projekt Zlínského kraje Identifikace 
drobných sakrálních objektů v krajině, 
které jsou protknuté příběhem a dotváří 
mozaiku historie obce i regionu. posled-
ním příspěvkem v tomto bloku byly infor-
mace z jednání Českého sdružení přátel 
betlémů, které přednesla ředitelka Stře-
dočeského muzea v Roztokách u prahy 
phdr. Zita Suchánková. 

poté následovalo plenární zasedání 
etnografické komise AMG, volba nového 
výboru a předsedy komise. předsedkyně 
ek AMG phdr. Romana habartová před-
nesla zprávu o členské základně ek AMG, 
o zasedání výboru ek AMG v roce 2015 
a o přijetí nových řádných členů, kterými 
se stali: Mgr. kateřina Zigáčková z mu-
zea Břeclavi, Mgr. Václava kalousková 
a Bc. Martina krátká z plzeňského muzea, 
Ing. Ludmila Březinová z muzea v Českém 
těšíně a Mgr. Alexandra Šikulová z Jiho-
českého muzea v českých Budějovicích. 
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Mezi individuální členy se od roku 2015 
zařazuje  Mgr. Wieslawa Branna. 

Romana habartová navázala sou-
hrnem informací o připravovaných pro-
jektech na rok 2016, přednesla zprávu 
z  posledního zasedání Senátu AMG 
a upozornila na blížící se XI. Sněm AMG 
v plzni s volbou nového vedení organizace 
a přípravu koncepcí a strategií na období 
2016–2018.

poté proběhla volba hlavního výboru 
a předsedy ek AMG. do výboru byli ple-
nárním zasedáním zvoleni: phdr. Romana 
habartová, phdr. Ivana kubečková, Mgr. 
Marta kondrová, Mgr. Veronika hrbáčko-
vá a phdr. Blanka petráková. Většinou 

hlasů účastníci za předsedkyni zvolili 
phdr. Romanu habartovou a za místo-
předsedkyni phdr. Ivanu kubečkovou. 

pro podvečerní čas připravili ko-
legové komentované prohlídky nových  
expozic roztockého zámku, s ukázkou ku-
linářského využití zámecké kuchyně. pro-
gram byl v pozdních večerních hodinách 
obšťastněn ještě vystoupením komorního 
smíšeného pěveckého sboru RoSA. 

Ve středu byla pro účastníky se-
mináře uspořádána poznávací exkurze 
do středočeské vsi třebíz. k vidění byl 
areál národopisného muzea Slánska 
a  přes deštivé počasí se všichni rádi 
prošli charakteristickou třebízskou návsí. 

Informace průvodkyně pohotově dopl-
ňovala vzácná kolegyně phdr. Vanda 
Jiřikovská, např. zajímavostmi týkajícími 
se stavebního vývoje cífkova statku a pří-
běhů provázejících některé části vybavení 
interiérů a jednotlivé exponáty. 

Místní restaurace „pod sluncem“ 
v kvalitně renovovaných objektech tra-
dičního statku připravila po obědě exkurzi 
provozem palírny spojenou s ochutnávkou 
a v nedalekých neprobylicích si účastní-
ci prohlédli jednu ze souboru dřevěných 
zvonic dochovaných v regionu Slánska. 
Jedná se o repliku starší stavby, která 
stávala na návsi u kostela sv. ducha, kte-
rý byl zbořen v roce 1741. Šestibokou 
podezdívku zdobí dva náhrobníky členů 
rodiny pětipeských, k nimž se pojí pověst 
zapsaná V . B. třebízským.

přestože jsme všichni stále více 
zaneprázdněni, své pracovní povinnosti 
kolegové nakonec zvládli a do Roztok se 
vypravili v hojném počtu. poděkování za 
to patří také všem statutárním zástupcům 
institucí, kteří umožňují svým kurátorům 
realizovat odborné cesty na pracovní se-
mináře. Velký dík za organizaci semináře 
patří hostitelské instituci, vedení a kole-
gům ze Středočeského muzea v Rozto-
kách u prahy. poděkování patří Asociaci 
muzeí a galerií ČR a Ministerstvu kultury 
ČR za finanční podporu. 

na jaře 2016 se jednání ek AMG 
uskuteční ve Vlastivědném muzeu v Šum-
perku a na podzim je plánován výjezd do 
ostravského muzea v ostravě.

Exkurze v rámci semináře vedla také na Cífkův statek v Třebízi

INzeRCe

Repliky bust a soch
ze sbírkového fondu 
Internetového musea Františka Josefa I. 

V roce 2016 uplyne 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. 
Nabízíme profesionálně vyrobené repliky soch, medailí i obrazů 
z našeho sbírkového fondu, k prohlédnutí na webu muzea pod 
záložkou Prodej předmětů. Po dohodě je možné objednat i jiné 
barevné provedení, vyrobit repliku Vašeho originálního exponátu 
či kopie předmětů z našeho sbírkového fondu zapůjčit.

František Václav
tel. 603 172 194

www.franz-josef.cz

100 let 
od †

Franze 
Josefa I.
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…A možná 
přijede na koze
Martin Holub, řečený 
řezbář Matěj

Muzeum romské kultury 
25. září 2015 – 21. února 2016

Až do konce února 2016 nabízí Muzeum 
romské kultury hravou výstavu dřevěných 
soch, loutek a dekorativních hraček rom-
ského řezbáře Martina Matěje holuba 
z kolínska nazvanou „…A možná přijede 
na koze“. 

Martin holub (1975) je absolven-
tem Střední uměleckoprůmyslové školy 
v praze na Žižkově, kde vystudoval obor 
tvarování dřeva a řezbářství. Výstava je 
jeho první větší samostatnou výstavou. 
představuje jednak autorovu volnou tvor-
bu, ale zejména tvorbu pro děti, které 
se věnuje intenzivně několik posledních 
let. holubova umělecká tvorba má široké 
spektrum, uplatňuje při ní svou vynaléza-
vost, fantazii a smysl pro humor. 

dotýkat se povoleno
na výstavě si na své přijdou nejen děti, ale 
každý, kdo má hravou duši, je mu blízký 
element dřeva a rád se inspiruje přírodou. 
téměř všech vystavených exponátů se 
mohou návštěvníci dotýkat, rozpohybovat 
je, hrát si s nimi. Mohou vstoupit do světa 
barevných zvířátek, zajezdit si s autíčky 

po městské autodráze, pohoupat se na 
roztodivných houpadlech a nechybí ani 
kuličková dráha, pojízdná koza, a dokonce 
ani dřevěný kolotoč, na kterém to mohou 
pořádně roztočit. Výsostné místo mezi 
pohyblivými zvířaty si vydobyla koza, kte-
rá nejen že dala výstavě název, ale autor 
na ní skutečně na vernisáž přijel! A aby-
chom byli opravdu styloví, připíjelo se na 
zahájení výstavy domácím kozím mlékem.

k výstavě je připraven bohatý dopro-
vodný program pro školní skupiny i širo-
kou veřejnost v podobě výtvarných dílen, 
jak se samotným řezbářem, tak s muzejní 
lektorkou. V rámci již proběhlých dílen si 
děti vyzkoušely práci s řezbářským dlá-
tem, nabarvily zvířátka z kolotoče nebo 
si dotvořily dřevěný výpalek. Informa-
ce o dílnách, které proběhnou v lednu 
a v únoru, návštěvníci naleznou na webu 
muzea: http://www.rommuz.cz.

u příležitosti výstavy vydalo muze-
um také stejnojmenný výběr z holubo-
vy tvorby v podobě čtyřicetistránkové 
barevné publikace. Současně vznikl 
i dokumentární snímek o autorovi (režie 
A. Babjárová, 18 min.), který je promítán 
přímo v jednom z výstavních sálů a jehož 
veřejná projekce proběhla v rámci pra-
videlných filmových čtvrtků v Moravské 
zemské knihovně za přítomnosti řezbáře. 
o výtvarné řešení výstavy se postarala 
výtvarnice Radka Vyplašilová, o grafiku 
pak Martin poláček.

JANA HABROVCOVá

jííídlo!
aneb Dobrodružné příbě-
hy našich snídaní, obědů 
a večeří

30. října 2015 – 17. ledna 2016
Muzeum brněnska, šlapanice

netradiční výstava zve již od konce října 
děti i dospělé do Muzea ve Šlapanicích 
na výpravu za dějinami jídla. Ve společ-
nosti lovce mamutů, keltské hospodyně, 
benediktinského mnicha, irského rolníka 
a mnohých dalších mohou návštěvníci 
prozkoumat dějiny stravování v evropě 
od pravěku až po současnost. 

Výstava pojímá nejen různá období 
a místa, ale i různé společenské vrstvy. 
nemá však ambice obsáhnout celou his-
torii ani všechny aktuální otázky, které se 
k jídlu váží. Jejím cílem je spíše podnítit 
v návštěvníkovi hravost, kreativitu a také 
zájem o vlastní zkoumání daného tématu. 
každé zastavení proto zahrnuje pestrou 
směsici podnětů – vybrané recepty, za-
jímavosti, poutavé obrázky a především 
interaktivní prvky. tak například v době 
lovců mamutů si skutečně ulovíte tříme-
trového mamuta, mezi kelty namelete na 
rotačním mlýnku obilí, v pompejích se zú-
častníte antické hostiny, irskému rolníkovi 
pomůžete zasadit brambory, na morav-
ském gruntě podojíte krávu a v součas-
nosti si složíte třeba vlastní hamburger 
nebo si zahrajete na vlastní kuchařskou 
show. Stranou nezůstávají ani zcela ak-
tuální témata, jako třeba environmentální 
aspekty nakupování a zacházení s jídlem, 
které jsou rovněž zpracovány interaktivně. 

poZVánky

K výstavě probíhají také výtvarné dílny s umělcem
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podrobné informace o doprovodných 
programech, otevírací době a vstupném 
najdete na: http://www.muzeumbrnen-
ska.cz nebo na facebookovém profilu 
muzea.

SIMONA PRACNá

budoucnost 
tradice
23. června– 31. prosince 2015
Palác šlechtičen – Etnografický 
ústav MZM

Výstava etnografického ústavu Morav-
ského zemského muzea a univerzity to-
máše Bati ve Zlíně představuje tradiční 
lidovou kulturu v jiné rovině, než na jakou 
jsme při prezentaci projevů tradiční kultu-
ry na Moravě běžně zvyklí. projekt před-
stavuje notoricky známé výšivky a kroje 
nikoliv v klasické muzejní rovině dokladu 
oděvu daného regionu, ale chce předsta-
vit tradiční kulturu jako potenciální zdroj 
inspirací pro design dneška.

Současná designerská tvorba 
v Čechách se čím dále tím více nechá-
vá inspirovat projevy české a moravské 
tradiční kultury. pohledy nikoliv za plot 
k sousedům, ale zpět na vlastní dvorek 
jsou dnes „in“. Je to logický návrat ke 
kořenům, k obrazům, které jsou v nás 
zakódovány z minulosti, k tomu, čím se od 
„těch druhých“ odlišujeme. Síla tradice 
obsažená v řemeslně zručně zpracova-
ných přírodních materiálech, v konstrukci 
jdoucí k podstatě a v bohaté zásobnici 
dekorativních prvků se pro designéry sta-
la lákadlem. před sto lety takto ostatně 
pracoval i rodák z Brtnice u Jihlavy a tvůr-
ce moderního designu Josef hoffman 
(1870–1956). Ze stejného zázemí čer-
pal na počátku dvacátého století Jan kou-
la, dušan Jurkovič, stejně jako slavný Ar-
těl či pavel Janák, Josef Gočár a další. od 
padesátých let pak téma tradiční kultury 
reflektovala a do předmětů každodenní 
kultury transformovala nezapomenutelná 
produkce ústředí lidové umělecké výro-
by. S povděkem kvitujeme, že po letech 

„internacionality“, po odeznění postmo-
derny, tvůrci objevili staronové inspirační 
zdroje obsažené ve sféře kultury českého 
a moravského venkova. nastává doba, kdy 
zprofanovaný slogan „back to the roots“ 
znamená most do budoucnosti a prvky 
tradice pronikají prostřednictvím designu 
do dnešních dnů. 

tyto úvahy tvořily východisko pro vý-
stavu etnografického ústavu Moravského 
zemského muzea a univerzity tomáše 
Bati ve Zlíně (Ateliér oděvního designu 
a Ateliér 3d) „Budoucnost tradice“ (ku-
rátorky: hana dvořáková, kristýna pet-
říčková) zaznamenávající aktuální tvor-
bu pedagogů i studentů. pracovní záběr 
vystavených prací je široký: osciluje od 
krojových rekonstrukcí, opřených o pevné 
zázemí studia pramenů, po aktuální de-
signerské tendence vysledovatelné v rea-
lizacích studentů a čerstvých absolventů 
v rovině šperku i oděvu. tradiční orna-
mentika, materiál nebo technika zde není 

jen cosi statického, zakonzervovaného, 
ale tvoří odrazový můstek, jenž jednotlivé 
autory katapultuje v časoprostoru. 

Mladí zlínští designéři Lenka chro-
boková, katarína Malastová, Lucia ple-
vová, Sabina psotková, Lucia Sládečková 
a Jan Černý pod vedením kristýny pet-
říčkové přistoupili k tradici s odvahou, 
která ji respektuje, ale nevyzvedává na 
piedestal v podobě trpaslíka ve vyšíva-
ném kroji. Je to hledání, vizuální vyjádření 
myšlenkových pochodů, kreativní dialog. 
kulturní dědictví zavazuje, pakliže je to 
na pozadí národopisně silného regionu 
Moravy, tak je tento závazek o to větší. 

nápaditá je rovněž instalace vy-
cházející z prezentace etnografik jako 
svébytného artefaktu, při čemž o to více 
vynikne výtvarná stránka. nezanedba-
telnou složku zde tvoří světelné efekty 
a hudební doprovod.

HANA DVOřáKOVá 

poZVánky

Pohledy do výstavy „Budoucnost tradice“
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Zachování, obnova 
a zpřístupňování 
důlních děl 
a hornické krajiny
Sborník z workshopu

krásné předměty 
jsou jistě hodny ope-
čovávání v našich 
muzeích, ale i tech-
nické památky mají 
svůj půvab a péči si 
zcela určitě také za-
slouží. o tom, co se 

v tomto ohledu dělalo v posledních letech 
na krušnohorsku, se jednalo na Worksho-
pu k problematice zachování, obnově 
a zpřístupňování důlních děl a hornické 
krajiny. pořádal jej odbor kultury a pa-
mátkové péče krajského úřadu ústeckého 
kraje v oblastním muzeu v Mostě v roce 
2014 na jaře a v témže roce vyšel sborník.

od roku 1988, kdy se změnil horní 
zákon, se stará důlní díla spravují podle 
něj. Během let se ovšem mnohé změni-
lo. především v posledních desetiletích 
přibylo dolů, kde byla ukončena činnost. 
Jejich postavení se změnilo také tím, že 
vlastníků je nyní víc, než bývalo v době 
vzniku zákona. Mnozí z nynějších maji-
telů získali zaniklé důlní dílo jaksi mimo-
chodem a zkušenosti s péčí o ně žádné 
nemají. také pro účastníky, kteří v tomto 
směru zkušenosti mají, přinesl seminář 
také mnohé užitečné informace – v každé 
sekci byli odborníci, kteří se na daný úsek 
dlouhodobě specializují. 

Sborník, který byl po odeznění před-
nášek vydán, uspořádala olga Bukovi-
čová. přináší příspěvky k metodice a ná-
pomoc k právním postupům z hlediska 
památkové, archeologické péče, ochrany 
životního prostředí i dodržování zásad 
stanovených báňským úřadem. 

účastníci byli poučeni o problemati-
ce vlastnictví; převody práv a povinností 
jsou leckdy velmi složité. I provozovatelé 
prohlídek v těchto netradičních lokalitách 
mají mnoho právních povinností. další 
aspekt této činnosti je ochrana přírody. 

Ve slujích se nezřídka nacházejí chránění 
živočichové, často je potřeba mít na pa-
měti například chráněné netopýry a jejich 
citlivý biotop. 

Jeden celý blok přednášek byl za-
měřen na důlní díla z hlediska památ-
kové péče, od procesu prohlášení díla 
za památku, po určení jeho typu a výkon 
památkové péče.

přednáška nezapomněla ani na pa-
mátkové zóny krajinného charakteru.hor-
nická kulturní krajina erzgebirge/kruš-
nohoří v současnosti usiluje o zapsání 
na seznam památek světového dědictví 
uneSco. Zájemci se dozví podrobnosti 
ve sborníku.

Sborník může pomoci všem, kteří 
mají co do činění se starými důlními díly 
vůbec. Vždyť podobných děl je na území 
Čech i Moravy velké množství, a skupin, 
které je „památkově“ obhospodařují, je 
také dost. Sborník vydal ústecký kraj 
spolu s národním památkovým ústavem 
za podpory Ministerstva kultury ČR. 
elektronickou verzi je možné stáhnout 
na stránkách oblastního muzea v Mostě 
http://www.muzeum-most.cz.

JANA VRáNKOVá

Muzejní 
prezentace sbírek
Přístupy, strategie, trendy

Národní muzeum, Praha 2015

centrum pro pre-
zentaci kulturního 
dědictví a histo-
rické muzeum ná-
rodního muzea ve 
spolupráci s Me-
todickým centrem 

konzervace technického muzea v Brně 
uspořádaly letos v dubnu konferenci 
pod názvem Muzejní prezentace sbírek: 
přístupy, strategie, trendy. konference 
byla zaměřena zejména na představení 
tradičních i nových způsobů prezentace 
sbírek muzejní povahy a přiblížení zásad 

a možností instalace sbírkových předmě-
tů a jiných prvků v muzejních výstavách, 
problematiku muzejní instalace z pohledu 
preventivní konzervace a návštěvnicky 
atraktivní trendy v oblasti realizací výstav. 

prezentace sbírek je důležitou sou-
částí muzejní práce, o čemž svědčil i velký 
zájem muzejních a galerijních pracovníků 
a odborníků příbuzných odvětví. Způso-
by prezentace sbírek muzejní povahy se 
neustále mění a vyvíjí, nejen v dnes často 
skloňované oblasti virtuálního zpřístup-
nění kulturního dědictví, ale také při rea-
lizaci aktivit přímo v muzejních budovách.

konference pořádaná v prostorách 
nové budovy národního muzea tak po-
skytla prostor právě pro představení 
inspirativních příkladů z praxe i vize do 
budoucnosti. upozornila na možnost čer-
pání z rozsáhlého souboru výstavních, 
výtvarných a v neposlední řadě technic-
kých a interaktivních prostředků, které 
při tvorbě výstav a expozic nabízejí stále 
nové možnosti, jak vystavované předměty 
co nejlépe přiblížit návštěvníkům a pod-
pořit jejich interpretační schopnosti. 
konference však také zdůraznila, že při 
realizaci výstav je vždy nutné klasické 
prostředky prezentace (vitríny, panely, 
podstavce, modely) i ty novější (audio-
vizuální technika, film, virtuální prostory, 
interaktivní prvky apod.) aplikovat uváž-
livě, aby jejich využití zůstalo v podpůrné 
roli a v souladu s plánovaným obsahem 
výstavy. Vhodný způsob vystavení jednot-
livých předmětů a využití prezentačních 
prostředků s ohledem na materiál výro-
by, klimatické podmínky, stav předmětu 
a délku vystavení je nutné připravovat ve 
spolupráci s konzervátory-restaurátory 
a dalšími odbornými pracovníky instituce, 
která má daný předmět ve sbírce. 

Setkání přineslo také řadu odborných 
poznatků k současným metodám ochrany 
vybraných exponátů a novým materiálům, 
usnadňujícím jejich instalaci a efektivněj-
ší prezentaci.

online sborník z konference je pří-
stupný na oborovém informačním portálu 
centra pro prezentaci kulturního dědictví 
http://emuzeum.cz.

MARIE ŽáČKOVá

puBLIkAce
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beroun
Muzeum Českého krasu
Svět mechanické hudby 3. 9. 2015 – 31. 1. 2016
Trilobity nebrat, vše ostatní 
sebrat 14. 10. 2015 – 21. 3. 2016
Domov seniorů TGM Beroun
Beroun ve starých fotografiích 3. 9. 2015 – 31. 1. 2016

blovice
Muzeum jižního Plzeňska v blovicích
Obrazy a kresby Bohumila Krse 3. 12. 2015 – 14. 2. 2016
Medové Vánoce 3. 12. 2015 – 24. 1. 2016
Kde se bere med. Čekání na jaro 4. 2. 2016 – 31. 3. 2016

bojkovice
Muzeum bojkovska
Tělovýchovná jednota Orel 7. 8. – 31. 12. 2015

boskovice
Muzeum boskovicka
Boskovický poklad 15. 10. 2015 – 17. 1. 2016

brno
Moravská galerie v brně
Místodržitelský palác
zastihla je noc. Čeští umělci 
ve Francii 1938–1945 11. 9. 2015 – 10. 1. 2016
Hands-on Urbanism. Právo 
na zeleň 27. 11. 2015 – 17. 1. 2016
Uměleckoprůmyslové muzeum
Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české 
teorii a kritice 1870–1970 15. 5. 2015 – 10. 1. 2016
Jan Svoboda: Nejsem fotograf 20. 11. 2015 – 21. 2. 2016
Pražákův palác
Nová stálá expozice: Art is here  od 1. 12. 2015
Cena Jindřicha Chalupeckého 
/ Finále 2015 25. 9. 2015 – 17. 1. 2016
Muzeum města brna
Žít pivo. Brněnské pivovary a hostince 
od pravěku po současnost 17. 6. – 31. 12. 2015
Kabinet grafiky 1. 10. – 31. 12. 2015
Vlasta Švejdová: Hádám, hádám 
pohádku 19. 11. 2015 – 24. 1. 2016
A klobouk dělá dámu… 3. 12. 2015 – 24. 1. 2016
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Konec vlády hákového kříže. Osvobození 
Moravy  24. 4. 2015 – 3. 1. 2016
země vydává válečná svědectví 10. 6. 2015 – 3. 1. 2016
Vějíř loutek dálného orientu 6. 11. 2015 – 30. 6. 2016
Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Budoucnost tradice 24. 6. – 31. 12. 2015
Vesnice 11. 11. 2015 – 31. 1. 2016
Ježíšek nebo Santa Klaus. A co dostanou 
u sousedů? 25. 11. 2015 – 7. 2. 2016
Památník Leoše Janáčka
Miloš Šejn: Nápěvky mluvy 20. 11. 2015 – 3. 1. 2016
Pavilon Anthropos
země na obzoru. Objevujeme 
Ameriku 22. 10. 2015 – 4. 9. 2016
technické muzeum v brně
Mapa příběhů 9. 11. 2015 – 3. 4. 2016

bučovice
Muzeum bučovice
Vánoce našich babiček a prababiček 24. 11. – 30. 12. 2015

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Liturgické oděvy 30. 11. 2015 – 11. 1. 2016

Česká lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České lípě
Richardo Hoineff: Splash! Sklo 8. 11. – 31. 12. 2015
Ivo Medek Kopaninský: 
Vyskladněno. Vystaveno 4. 11. – 31. 12. 2015
Deset prvních výletů 26. 11. – 31. 12. 2015

České budějovice
jihočeské muzeum v Českých budějovicích
Nová stálá expozice:
Příběh města Českých Budějovic  od 28. 10. 2015
Šangri-la 19. 4. – 31. 12. 2015
Mistr Jan Hus a Kostnický koncil 15. 5. 2015 – 13. 1. 2016
Ukázky z trampské tvorby
na jihu Čech 14. 10. 2015 – 31. 1. 2016
Adventní čas našich předků 28. 11. 2015 – 3. 1. 2016
Wortnerův dům AjG
Hollar et alii. Barokní grafiky 12. 11. 2015 – 24. 1. 2016
Krajiny duše. Surrealismus ze sbírky 
Pražské plynárenské 12. 11. 2015 – 24. 1. 2016

Český krumlov
Regionální muzeum v Českém krumlově
zlaté dno řemesel a živností na Českokrumlovsku 
na přelomu 19. a 20. století 9. 6. 2015 – 10. 1. 2016

Český těšín
Muzeum těšínska
Do Vánoc jsme doma 29. 10. 2015 – 14. 2. 2016
Staré stromy na židovských hřbitovech 24. 9. – 31. 12. 2015
Fenomén Igráček 12. 12. 2015 – 31. 1. 2016

dvůr králové nad labem
Městské muzeum ve dvoře králové nad labem
Poznávej se 5. 10. 2015 – 17. 1. 2016

Františkovy lázně
Městské muzeum Františkovy lázně
zdeněk Slába: z ateliéru 18. 9. – 31. 12. 2015

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Stopy slavných rodáků 27. 11. 2015 – 17. 1. 2016

Frýdek-Místek
Muzeum beskyd Frýdek-Místek
Obrázky na skle malované 22. 10. 2015 – 24. 1. 2016
Barvy Beskyd 3. 11. 2015 – 21. 3. 2016
Panenky sběratelky Pavly 
Dobíškové 19. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Ptáci na krmítku 10. 12. 2015 – 21. 2. 2016
Ve světle baroka 17. 12. 2015 – 31. 1. 2016

Fulnek
kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. josefa
Dům v zahradě páně 27. 11. 2015 – 30. 4. 2016

havířov-Životice
Muzeum těšínska – Památník Životické tragédie
Genocida Romů 
v době II. světové války 21. 5. 2015 – 10. 1. 2016
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havlíčkův brod
Galerie výtvarného umění v havlíčkově brodě
Poklady Vysočiny. Skvosty 
depozitářů 11. 12. 2015 – 28. 2. 2016
Soubor lidových staveb Vysočina – betlém
Betlém Vánoční 15. 12. 2015 – 3. 1. 2016

hodonín
Masarykovo muzeum v hodoníně
Řád maltézských rytířů 19. 11. 2015 – 21. 2. 2016

horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera v horní Plané
Když ještě len velkou cenu měl… Len 
na Šumavě a Hornoplaňsku 13. 6. – 31. 12. 2015

hradec králové
Muzeum východních Čech v hradci králové
Hurá do školy! 17. 9. 2015 – 31. 1. 2016

Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Obrazy Chebu 8. 10. 2015 – 3. 1. 2016
Muzeum Cheb
Obrazy Chebu 8. 10. 2015 – 3. 1. 2016
Milan Bauer, Libor Michalák: 
Na stejné vlně 15. 1. – 27. 3. 2016

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Josef Seidl a Ivo Maria Baierle 24. 10. – 30. 12. 2015
Poklady středověkého umění 24. 11. 2015 – 26. 3. 2016
Kostel sv. Kateřiny
Vánoce v muzeu. Třebíčské 
betlémy 28. 11. 2015 – 9. 1. 2016

Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Vánoční výstava betlémů 27. 11. – 30. 12. 2015

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Bílé prapory nad evropou! 70 let od konce 
2. světové války 13. 3. 2015 – 10. 1. 2016
Říše loutek. 95 let bez přestávky 13. 3. 2015 – 10. 1. 2016
Regionální muzeum v Chrudimi
Gustav Porš –  Krajinář Vysočiny 30. 9. 2015 – 3. 1. 2016
Andělé 20. 11. 2015 – 3. 1. 2016
Návštěva v pekle aneb Čert 
nikdy nespí 4. 12. 2015 – 17. 1. 2016

jablonec nad nisou
Muzeum skla a bižuterie v jablonci nad nisou
Okouzleni perličkami 13. 11. 2015 – 8. 5. 2016

jablunkov
Muzeum těšínska – Muzeum v jablunkově
Těšínsko mezi dvěma 
světovými válkami 6. 10. 2015 – 6. 3. 2016

jaroměřice nad Rokytnou
Muzeum Otokara březiny
Materiály z archivu MU Brno 15. 9. – 30. 12. 2015

jičín
Regionální muzeum a galerie v jičíně
Marie Fischerová-Kvěchová 27. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Lyžníci, klouzači a ti další aneb 
zimní sporty na Jičínsku 4. 12. 2015 – 17. 1. 2016

jihlava
Muzeum Vysočiny jihlava
za dámu 28. 1. 2015 – 28. 3. 2016
Fenomén Igráček 18. 9. 2015 – 13. 1. 2016
Narodil se Ježíšek 26. 11. 2015 – 10. 1. 2016
zaniklé vesnice Brtnicka 26. 11. 2015 – 28. 2. 2016
Já bych chtěl mít tvé foto! 3. 12. 2015 – 31. 1. 2016
Photographia natura 2015 4. 12. 2015 – 31. 1. 2016
Kde rostou naše endemity 4. 2. – 28. 3. 2016
Josef Florian a Dobré dílo 11. 2. – 17. 4. 2016
Oblastní galerie Vysočiny v jihlavě
Přepisy 12. 11. 2015 – 17. 1. 2016
ORBIS SCULPTUS. Svět 
v sochách 19. 11. 2015 – 3. 1. 2016
Dalibor David, Jiří Středa: Události 14. 1. – 13. 3. 2016

jílové u Prahy
Regionální muzeum v jílovém u Prahy
Řeč barev 24. 10. 2015 – 28. 2. 2016
Most mezi nebem a zemí 31. 10. 2015 – 27. 3. 2016
Nádobíčko, nádobíčko 3. 11. 2015 – 31. 1. 2016
Vánoční pohlednice 28. 11. 2015 – 10. 1. 2016

jindřichův hradec
Muzeum jindřichohradecka
Japonské hračky 24. 4. 2015 – 30. 12. 2015
Čs. vojáci na bojištích II. sv. války 7. 5. 2015 – 30. 12. 2015
Jiří Kaucký. Nejhradečtější 
z malířů 12. 11. 2015 – 6. 1. 2016
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Japonské hračky 24. 4. – 30. 12. 2015
Českoslovenští vojáci na bojištích 
II. světové války 7. 5. – 30. 12. 2015
Betlémy Oldřicha Ryčla 21. 11. – 30. 12. 2015
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Daniel Reynek: Fotografie 11. 7. – 30. 12. 2015
Vlastimil Sítař: Chvála basketbalu 7. 10. – 30. 12. 2015
Výstava fotografií členů Spolku Fokus  7. 10. – 30. 12. 2015
Jiří Vetýška: Krajina krásou oděná. země 
a lidé pod Karpaty 1. 12. – 30. 12. 2015

karlovy Vary
Galerie umění karlovy Vary
Karel Bečvář: Sumasumarum 19. 11. 2015 – 17. 1. 2016
Jiří Kožíšek: Na růžích ustláno 19. 11. 2015 – 17. 1. 2016
Interaktivní galerie Becherova vila
Hraniční syndrom 26. 11. 2015 – 17. 1. 2016

karviná-Fryštát
Muzeum těšínska – Výstavní síň Interklub karviná
Remesla našich předků 17. 9. 2015 – 17. 1. 2016

klatovy
Galerie klatovy / klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Dalibor Chatrný: Prostorem, gestem, 
energií 2. 12. 2015 – 31. 1. 2016
Roman Trabura 6. 2. – 10. 4. 2016
Vlastivědné muzeum dr. hostaše v klatovech
Klatovský historik Jindřich 
Vančura (1855–1936) 20. 11. 2015 – 28. 2. 2016
Václav Lamr: Smíření 20. 11. 2015 – 28. 2. 2016
Koncert vůní a skla 20. 11. 2015 – 21. 2. 2016
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kolín
Regionální muzeum v kolíně
Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického 
ústavu FF UK v egyptě a Súdánu 15. 9. 2015 – 15. 5. 2016

kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v kralupech nad Vltavou
Martin Patřičný „60“ 26. 11. 2015 – 9. 1. 2016

kroměříž
Muzeum kroměřížska
Čokoládové pokušení, reklama a děti 24. 10. – 31. 12. 2015
Galerie Středočeského kraje GASk
Racionalita poezie. Pocta Janu 
Sekerovi II. 27. 9. 2015 – 10. 1. 2016
Jiří Bartoš a Robert Vlasák: 
Sluchová pole 11. 10. 2015 – 28. 2. 2016
Pavel Vašíček a Petr Vašíček: 
Intenzity 11. 10. 2015 – 28. 2. 2016
Denisa Nová: A/W 2015 11. 10. 2015 – 28. 2. 2016
Michaela Maupicová: 
Skladby mysli 11. 10. 2015 – 28. 2. 2016
Daniela Vinopalová, Monika Immrová: 
Socha 15. 11. 2015 – 14. 2. 2016
Alex Mlynárčik pohledem 
Pierra Restanyho 15. 11. 2015 – 14. 2. 2016
Jaroslav J. Alt: Keře, 
obzor, oblaka 15. 11. 2015 – 14. 2. 2016

lanškroun
Městské muzeum lanškroun
Vojtěch Kubašta: Ilustrace 
a betlémy 28. 11. 2015 – 10. 1. 2016

lány
Muzeum t. G. Masaryka v lánech
Milan Hlásenský: Pytlák 
a jeho zbraň 6. 11. 2015 – 18. 1. 2016

lešná
Muzeum regionu Valašsko – Zámek a park v lešné
Betlémy ze zámoří 14. 11. – 13. 12. 2015
zámek plný baněk 14. 11. – 13. 12. 2015

liberec
Oblastní galerie liberec
Na Sibiř! 8. 10. 2015 – 17. 1. 2016
Tomáš Vaněk 5. 11. – 31. 12. 2015
Severočeské muzeum v liberci
Práce studentů sklářské školy v Železném Brodě 
z let  2010–2015 5. 11. 2015 – 7. 2. 2016
Herní plán. Historické deskové hry 9. 12. 2015 – 6. 3. 2016

lidice
Památník lidice
Lidická galerie
Jiří Jiroutek: Osobnosti 20. 11. 2015 – 14. 2. 2016

litoměřice
Oblastní muzeum v litoměřicích
Betlémy 1. 12. 2015 – 3. 1. 2016
Holubí pošta 12. 1. – 28. 2. 2016

litomyšl
Městská galerie litomyšl
Arnold Bartůněk: Komorní sochy 
a kresby 7. 11. 2015 – 31. 1. 2016

Regionální muzeum v litomyšli
zmatené peníze 21. 11. 2015 – 24. 1. 2016
Litomyšl na ledě 12. 12. 2015 – 28. 2. 2016

lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie v lomnici nad Popelkou
Betlémy 28. 11. 2015 – 6. 1. 2016

loštice
Památník Adolfa kašpara v lošticích
Papírové betlémy 3. 12. 2015 – 31. 1. 2016

louny
Oblastní muzeum v lounech
Betlémy rodiny Poncarovy III. 24. 11. 2015 – 24. 1. 2016

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Honzík volá Bětu: 
Vánoce jsou tu! 24. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Advent a Vánoce 
v zemi Joulupukkiho 27. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Legenda o zazděné kočce 12. 1. – 7. 2. 2016
Obrazy Petra Pěnkavy 15. 1. – 14. 2. 2016
Karolína 12. 1. – 7. 2. 2016

Mladá boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Průvodce prvorepublikovou 
Boleslaví 3. 11. 2015 – 3. 1. 2016
Historické cukrárny 14. 11. 2015 – 3. 1. 2016
Plastiky z dílny Jelínků od 26. 11. 2015
škoda Auto Muzeum
Škoda 130 RS: 40 let 
legendy motosportu 4. 6. – 31. 12. 2015
zrození automobilky 24. 4. – 31. 12. 2015

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Řezbářské betlémy 25. 11. 2015 – 31. 1. 2016

Most
Oblastní muzeum v Mostě
Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali 
ve stínu Radobýlu 24. 9. – 31. 12. 2015

náchod
Galerie výtvarného umění v náchodě
Náchodský výtvarný podzim. 32. přehlídka 
umění regionu 21. 11. 2015 – 10. 1. 2016

nové Město na Moravě
horácká galerie v novém Městě na Moravě
Jaroslav Svoboda: Výběr z díla 1. 10. – 31. 12. 2015

nové Strašecí
Muzeum nové Strašecí
Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer: 
Ohlédnutí 13. 11. 2015 – 10. 1. 2016

nový bor
Sklářské muzeum nový bor
XII. International 
Glass Symposium 2015 4. 10. 2015 – 28. 2. 2016

nový jičín
Muzeum novojičínska
Josef Treuchel: Obrazy 
(nejen) mé krajiny 17. 9. 2015 – 15. 1. 2016
Peníze a platidla napříč staletími 3. 9. 2015 – 10. 1. 2016
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Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Vánoce v říši Inků. Peruánské 
lidové betlémy 30. 10. 2015 – 10. 1. 2016
České korunovační klenoty… na dosah. Doba Karla IV. 
na Olomoucku 4. 12. 2015 – 21. 2. 2016

Opava
Slezské zemské muzeum
Neklidné století 2. 9. 2015 – 31. 1. 2016
Památník Petra bezruče
Abeceda literatury 16. 9. 2015 – 29. 2. 2016

Orlová-lutyně
Výstavní síň Muzea těšínska, dům dětí a mládeže
Putování za předky 20. 10. 2015 – 31. 3. 2016

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Stanislav Kolíbal: Sochy 
a kresby 1954–2015 25. 9. 2015 – 3. 1. 2016
eduard Ovčáček: Grafika je dar 1. 10. 2015 – 4. 9. 2016
Ty děti mně největší radost dělají 11. 12. 2015 – 28. 2. 2016

Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Nová stálá expozice: Proti proudu času  od 25. 11. 2015
Patchwork 27. 11. 2015 – 31. 1. 2016
Betlémy vídané i nevídané 28. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Pardubický fotograf Josef Pírka 26. 6. 2015 – 31. 1. 2016
zbraně východočeských puškařů 17. 9. 2015 – 17. 1. 2016

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
zimní sporty na Písecku 1. 12. 2015 – 31. 12. 2015
Večerníček Chaloupka na vršku 3. 12. 2015 – 31. 12. 2015
Antonín Štít: zůstat vždy sám sebou 5. 12. – 31. 12. 2015

Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Muzeum loutek Plzeň
Kinetický dvorek 2015 6. 7. – 31. 12. 2015
Jaroslav Suchý. Loutkář a vynálezce 21. 9. – 31. 12. 2015
Národopisné muzeum Plzeňska
100 let Národopisného 
muzea Plzeňska 24. 9. 2015 – 3. 1. 2016
Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy
Vznešenost & zbožnost. Barokní umění 
na Plzeňsku 27. 10. 2015 – 20. 3. 2016
13
Hanuš zápal (1885–1964). Architekt 
Plzeňska 6. 10. 2015 – 7. 2. 2016

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Štěpánka Šimlová: Léta levitace 20. 11. 2015 – 20. 3. 2016
Dům fotografie
Iren Stehli: Libuna a jiné eseje 13. 10. 2015 – 24. 1. 2016
Dům U Kamenného zvonu
Milota Havránková: Milota 2. 10. 2015 – 17. 1. 2016
Městská knihovna
Květa Pacovská: Maximum 
Contrast 11. 11. 2015 – 27. 3. 2016

Muzeum hlavního města Prahy
Hroby barbarů. Svět živých a mrtvých 
doby stěhování národů 27. 5. 2015 – 14. 2. 2016
Nádraží Praha-Těšnov. Provoz 
obnoven 25. 11. 2015 – 3. 4. 2016
Jitka Kopejtková: Praha 
ve strhaném plakátu 26. 11. 2015 – 28. 2. 2016
Zámecký areál Ctěnice
Marta Taberyová: Keramika 17. 10. 2015 – 3. 4. 2016
národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna
Bez hranic. Umění v Krušnohoří 
mezi gotikou a renesancí 27. 11. 2015 – 28. 3. 2016
Palác Kinských
Skrytá řeč rostlin. Florální symbolika v asijském umění 
a její odraz v současném umění 12. 6. 2015 – 3. 1. 2016
Příběh krásné Lédy 1. 10. 2015 – 3. 1. 2016
Salmovský palác
Smysl pro umění. Ceny České akademie věd 
a umění 1891–1952 23. 10. 2015 – 10. 1. 2016
Schwarzenberský palác
Láska ke kresbám. Sbírka dr. Artura 
Feldmanna 20. 10. 2015 – 31. 1. 2016
šternberský palác
Peter Paul Rubens: Večeře 
v emauzích 9. 10. 2015 – 10. 1. 2016
Veletržní palác
Ateliér Sekal 20. 2. – 31. 12. 2015
Prostor pro pohyblivý obraz III: Owl´s Legacy 
and Its Discontents 29. 9. 2015 – 3. 1. 2016
Renaud Jerez: Prezidentský salonek 29. 9. 2015 – 3. 1. 2016
Silver Lining – 25. výročí Ceny 
Jindřicha Chalupeckého 29. 9. 2015 – 17. 1. 2016
Boris Ondreička: začiatok 
a koniec pasáže 29. 9. 2015 – 3. 1. 2016
Podivuhodní tvůrci snů II.  27. 10. 2015 – 31. 1. 2016
Budování státu. Reprezentace Československa v umění, 
architektuře a designu  20. 11. 2015 – 7. 2. 2016
národní knihovna České republiky
Síla občanské společnosti: Osud Židů v Bulharsku 
v době holocaustu 22. 10. 2015 – 9. 1. 2016
Galerie Klementinum

Biblické příběhy 
na renesančních iluminacích 19. 11. 2015 – 3. 1. 2016
národní pedagogické muzeum a knihovna 
j. A. komenského
Nesmíme zapomenout. Jan Opletal 
a další oběti roku 1939 12. 11. 2015 – 14. 8. 2016
Wingmen. Letci 2. 5. – 31. 12. 2015
národní muzeum
Muzeum Bedřicha Smetany
František Kysela 
a Smetanovy opery 24. 6. 2015 – 29. 2. 2016
Náprstkovo muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur
Bedřich Hrozný. Sto let od rozluštění 
chetitského jazyka 15. 10. 2015 – 31. 1. 2016
Říše středu 23. 10. 2015 – 30. 9. 2016
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Národopisné muzeum – Musaion
Národopisné ohlédnutí: 
Česká chalupa dnes 24. 7. 2015 – 4. 1. 2016
Národní památník na Vítkově
Slavné pohřby 22. 5. 2015 – 31. 3. 2016
Ivan Medek. Nesmlouvavě přímý 
gentleman 16. 9. – 31. 12. 2015
Nová budova
Smrt 20. 3. 2015 – 6. 1. 2016
Grammatyka Cžeska 16. 10. 2015 – 10. 1. 2016
Věda – národ – dějiny 16. 10. 2015 – 10. 1. 2016
Obecní dům
Secese. Vitální umění 1900 1. 11. – 31. 12. 2015
Poštovní muzeum
Václav zapadlík. známky 
s vůní benzínu 17. 9. 2015 – 14. 2. 2016
Muzeum Policie ČR
Vývoj stejnokroje 1918–2015 29. 10. 2015 – 31. 3. 2016
Vojenský historický ústav Praha
V zákopech první světové války 26. 6. 2014 – 31. 12. 2015
V ulicích Protektorátu 8. 5. – 31. 12. 2015
národní technické muzeum
Parní stroje v českých zemích 7. 5. 2015 – 28. 2. 2016
I C Taiwan 7. 10. 2015 – 31. 1. 2016
O původu kódů: 30 let automatické 
identifikace u nás od 26. 11. 2015
národní zemědělské muzeum Praha
Les – příběhy stromů a lidí 13. 6. – 31. 12. 2015
Museo Mundial 16. 10. – 31. 12. 2015
Půjdem spolu do muzea 
na betlémy 27. 11. 2015 – 31. 1. 2016
trmalova vila – kotěrovo centrum architektury
Slavné stavby Bohuslava Fuchse 17. 12. 2015 – 10. 1. 2016
uměleckprůmyslové museum v Praze
Galerie Josefa Sudka
zdeněk Pluhař: Fotografie 5. 11. 2015 – 29. 1. 2016
Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
ztracené obrazy. eugen Van Mieghem a židovští emigranti 
do Nového světa 9. 9. 2015 – 10. 4. 2016

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Velikáni českého malířství 
a sochařství 26. 11. 2015 – 31. 1. 2016
špalíček
Chléb za břichem nechodí 15. 10. – 6. 12. 2015
České Vánoce 10. 12. 2015 – 3. 1. 2016

Předklášteří
Podhorácké muzeum
Napsala mi máma… První světová 
válka – rok 1915 17. 11. 2015 – 14. 2. 2016

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
Jiří Hloušek: Přerov 
na starých pohlednicích 25. 9. 2015 – 28. 2. 2016

Příbram
Zámeček – Ernestinum
Příbramské betlémy 3. 12. 2015 – 10. 1. 2016

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Tři generace tvůrců, rod Šuleřů 10. 9. – 6. 12. 2015
Co rok dal 10. 12. 2015 – 11. 1. 2016

Rakovník
Muzeum t. G. M. Rakovník
Libor Daenemark: 
Vodevšehokousek 27. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Jak jsme slavili Vánoce 1. 12. 2015 – 17. 1. 2016
Galerie Samson – Cafeé
Vánoční nadělování v Samsonu 11. 11. 2015 – 8. 1. 2016

Rokycany
Muzeum dr. bohuslava horáka v Rokycanech
Muzeum v proměnách času 25. 9. – 31. 12. 2015

Roudnice nad labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad labem
Křížovnická škola 
čistého humoru bez vtipu 3. 12. 2015 – 17. 1. 2016
S Miroslavm Šaškem 
kolem světa 3. 12. 2015 – 17. 1. 2016
Podřipské muzeum
za obzorem 6. 10. – 31. 12. 2015
Tajemná dáma vod a mokřadů 2. 11. 2015 – 8. 1. 2016
Světla starověku 5. 11. 2015 – 31. 1. 2016
Vánoce na historických 
pohlednicích 1. 12. 2015 – 8. 1. 2016

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Maurice Pellé – zdenka Braunerová. Cesty osudů 
mezi Čechami a Francií 23. 10. 2015 – 28. 3. 2016
Opus Musivum 20. 11. 2015 – 1. 5. 2016

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Umění pojizeří 55‘ 16. 1. – 31. 12. 2015
Kolem dokola 20. 2. 2015 – 3. 1. 2016
Ivo Vodseďálek: Lepené události 20. 11. 2015 – 3. 1. 2016

Sokolov
Muzeum Sokolov
expedice středověk 4. 11. 2015 – 31. 1. 2016
Betlémy 18. 11. 2015 – 31. 1. 2016

Stará huť
Památník karla Čapka ve Staré huti u dobříše
Čapkova lóže Národ. Setkání 
se svobodnými zednáři od 26. 9. 2015

Stěbořice
Slezské zemské muzeum – Arboretum nový dvůr
Krajinou Slezska 2. 4. 2015 – 1. 3. 2016

šlapanice
Muzeum ve šlapanicích
Jííídlo! aneb Dobrodružné příběhy našich snídaní, 
obědů a večeří  30. 10. 2015 – 17. 1. 2016

šumperk
Vlastivědné muzeum v šumperku
Muzejní nej 8. 10. 2015 – 14. 2. 2016
Třicetiletá válka a Šumpersko 22. 10. 2015 – 31. 1. 2016
Vřesová studánka 30. 10. 2015 – 17. 1. 2016
Oto Placht 4. 11. 2015 – 31. 1. 2016
Malíř ztraceného času 12. 11. 2015 – 29. 2. 2016
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tábor
husitské muzeum v táboře
Hradní zříceniny jižních Čech 26. 11. 2015 – 30. 1. 2016
František Peterka (1920–2007) 11. 12. 2015 – 3. 4. 2016

tachov
Muzeum Českého lesa v tachově
Naše armáda jak šel čas 17. 10. – 31. 12. 2015
Tachov 1970–1990 15. 11. – 31. 12. 2015
Betlém Wenzela zellera 29. 11. 2015 – 10. 1. 2016

teplice
Regionální muzeum v teplicích
Julius Payer 10. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Vánoce na klopě 27. 11. 2015 – 31. 1. 2016

trutnov
Galerie města trutnova
Vladimír Groh: Aljaška 25. 11. 2015 – 9. 1. 2016

turnov
Muzeum Českého ráje v turnově
Kapr, sumec, štika. Tradiční chov ryb 
na Turnovsku 5. 11. 2015 – 1. 2. 2016
ReGenerace II. 19. 11. 2015 – 17. 1. 2016

Kamenářský dům
Betlémy ze sbírky 
Josefa Václava Scheybala 26. 11. 2015 – 6. 1. 2016

uherské hradiště
Slovácké muzeum v uherském hradišti
Svetom, moje, svetom… O slovenských 
drátenících 27. 10. 2015 – 17. 1. 2016
Léčebný ústav MUDr. Masaříka 12. 11. 2015 – 14. 2. 2016
Galerie Slováckého muzea
Klára Klose: Modelovat, malovat 
nebo milovat? 15. 10. 2015 – 3. 1. 2016
Helena zmatlíková: 
Knižní ilustrace 15. 10. 2015 – 3. 1. 2016

uherský brod
Muzeum jana Amose komenského
etnograf Antonín Václavík 18. 9. 2015 – 31. 1. 2016
Lubor Niederle, Národopisná výstava českoslovanská 
a Uherskobrodsko 18. 9. 2015 – 31. 1. 2016

Ústí nad labem
Muzeum města Ústí nad labem
Thonet a jeho severočeské ozvěny do 14. 2. 2016
Paule Saviano: Shůry do 17. 1. 2016
Staré pověsti české 29. 5. – 31. 12. 2015
Tenkrát na severozápadě 30. 9. 2015 – 17. 4. 2016

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Foto Slezák 12. 11. 2015 – 31. 1. 2016
M. D. Rettigová a Vánoce 
v měšťanských rodinách 12. 11. 2015 – 31. 1. 2016
Setkání s anděly 13. 12. 2015 – 31. 1. 2016
Perličkové kabelky 13. 12. 2015 – 25. 2. 2016

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek kinských
Život plný námahy 9. 10. 2015 – 17. 1. 2016

Velvary
Městské muzeum Velvary
Svaté obrázky 1. 6. – 31. 12. 2015

Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Panenky ze sbírky 
Veroniky Petraturové 9. 11. 2015 – 17. 1. 2016

Veselý kopec
Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý kopec
Vánoce na Veselém Kopci 5. 12. – 13. 12. 2015

Vikýřovice
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u šumperka
Válka na silnicích a mostech 26. 6. – 31. 12. 2015

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Vodňanští baráčníci. 80. výročí 
založení spolku 5. 10. – 31. 12. 2015
Klub vodňanských výtvarníků 29. 11. – 31. 12. 2015
Galerie
Papírové betlémy Františka Kotěšovce 29. 11. – 31. 12. 2015

Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Povídal medvídek husarovi 7. 11. 2015 – 26. 3. 2016
Galerie Na shledanou
Překročení prahu. O smrti 
a znovuzrození 8. 8. 2015 – 31. 5. 2016

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Život a doba spisovatele 
Karla Čapka 18. 10. 2015 – 10. 1. 2016
Retro výstava 15. 11. 2015 – 3. 1. 2016
Vánoční nákupní šílenství 
před mnoha lety 15. 11. 2015 – 3. 1. 2016

Vysoké nad jizerou
Vlastivědné museum pro Vysoké nad jizerou a okolí
Orlí nožička a jiná svítidla 12. 7. 2015 – 31. 3. 2016
U fotografa před sto dvaceti lety 2. 11. 2015 – 13. 5. 2016

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Andrea Němcová: Spektrum 13. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Tradice Vánoc III. 26. 11. 2015 – 3. 1. 2016

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Betlémy srdcem 19. 11. 2015 – 31. 1. 2016

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Hledej a najdeš… František Petrák: 
Ilustrace a obrazy 1. 12. 2015 – 14. 2. 2016
Ostrov umění v moři průmyslu: zlínská 
škola umění (1939–1949) 6. 10. 2015 – 10. 1. 2016

Znojmo
jihomoravské muzeum ve Znojmě
Domácí loutková divadla 15. 1. – 18. 3. 2016
Chladná krása. Nožířství 
a damascénská ocel 23. 11. 2015 – 19. 2. 2016
Medové Vánoce 26. 11. 2015 – 7. 1. 2016
Dům umění
Výstava originálních rukodělných výrobků. Oblastní 
charita znojmo  12. 11. 2015 – 6. 1. 2016
Retrogaming. Počátky osobních 
počítačů u nás 3. 12. 2015 – 20. 2. 2016



Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Světlo 14. 11. 2015 – 31. 1. 2016

Žatec
Regionální muzeum k. A. Polánka v Žatci
za Husem k sousedům aneb nejen po cestě do Kostnice 
24. 6. – 30. 12. 2015
Medové Vánoce 26. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Křížova vila
Lego – svět kostiček 22. 10. 2015 – 10. 1. 2016

Ždánice
Vrbasovo muzeum Ždánice
Vánoční výstava 22. 11. – 16. 12. 2015

Železnice
Místní vlastivědné muzeum v Železnici
Vánoční výstava 3. 12. 2015 – 29. 1. 2016

Žihobce
Muzeum lamberská stezka
Kouzlo vějířů 7. 10. 2015 – 12. 1. 2016
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Pokyny pro autory
Věstník AMG přijímá články do všech rubrik, a to zejména:
Příběh muzejního předmětu, 200 let českého muzejnictví, Personálie, Recenze, Muzeologie a muzejnictví, Z muzejních cest.
Maximální rozsah textů je 3 500 znaků, u některých rubrik 8 000 znaků, vždy po domluvě s redakcí.
příspěvky k tématu jsou omezeny rozsahem 6 000 znaků. ke všem článkům zasílejte 2–3 fotografie v nejlepší možné kvalitě 
(velikost alespoň 500 kB).

Předplatné
Věstník AMG je rozesílán zdarma všem členům AMG. na e-mailové adrese redakce je možné si objednat předplatné:
300 kč / rok včetně poštovného a balného (ročník – 6 čísel) 
35 kč / jeden výtisk + poštovné a balné 55 kč
na webových stránkách AMG http://cz-museums.cz pod záložkou Věstník AMG jsou publikována všechna čísla časopisu 
od roku 2002 ve formátu pdf. Archiv průběžně doplňujeme.

Inzerce
Zadní strana obálky, tisk barevný na spad:
A – celá strana (210 x 297 mm + spadávka 5 mm)......................... 6 000 kč
Vnitřní strana obálky, tisk barevný na spad:
B – celá strana (210 x 297 mm + spadávka 5 mm)......................... 6 000 kč
c – 1/2 strany (210 x 148 mm + spadávka 5 mm)......................... 4 000 kč
Tělo časopisu, tisk barevný do zrcadla:
d – celá strana (180 x 236 mm)........................................................... 5 000 kč
e – 1/2 strany (180 x 118 mm)............................................................ 3 000 kč
f – 1/4 strany podél (180 x 59 mm)................................................... 2 000 kč
G – sloupec (56 x 236 mm).................................................................... 2 000 kč
h – 1/2 sloupce (56 x 118 mm)........................................................... 1 500 kč

A, B

c f
e

dh

G

25 + 1
= 26

pf... 2016



Jaká muzea a galerie působí v České republice? 
Jaké mají stálé expozice a hlavní obor své činnosti? 

Jaké služby poskytují návštěvníkům?
Jaké akce pro ně v nejbližších dnech připravují? 

Adresář muzeí a galerií spravuje 
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

 http://www.cz-museums.cz/adresar

Navštivte muzea a galerie !

ADRESÁŘ 
MUZEÍ A 

GALERIÍ ČR

V roce 2008 byl v nové verzi spuštěn na internetových stránkách AMG 
elektronický Adresář muzeí a galerií ČR, který pravidelně doplňujeme 
a aktualizujeme na základě Vámi zaslaných podkladů.

Formulář pro aktualizaci údajů spolu s návodem pro jeho vyplnění je 
k dispozici na webových stránkách AMG na adrese http://www.cz-mu-
seums.cz/adresar. 

K záznamu každé instituce a jejích poboček je možné importovat logo 
instituce a tři reprezentativní fotografie. Pokud jste ještě logo a fotogra-
fie neposlali, máte možnost tak učinit právě nyní! 

Vyplněné dotazníky, resp. pouze výčet údajů, které se o Vašem muzeu či 
galerii změnily, zasílejte na e-mailovou adresu: adres@cz-museums.cz. 
Prosíme Vás, abyste do formuláře uváděli pouze údaje, které se změnily 
a které si přejete v  Adresáři aktualizovat! Pro instituce, které jsou již do 
Adresáře zařazeny, není nutné znovu vyplňovat všechny položky!

Změny v údajích o Vaší instituci je možno zasílat v průběhu celého 
kalendářního roku – jen tak můžeme Vašim návštěvníkům zprostřed-
kovávat aktuální informace!

Kontaktní osobou pro Adresář muzeí a galerií ČR je Mgr. Monika Benčová,
e-mail: adres@cz-museums.cz.



www. avmedia.cz 

ŘEŠENÍ PRO KULTURU
Muzea – Galerie – Informační centra – Science Centra 

– Planetária – Kulturní domy – Divadla – Kina

Vytváříme expozice komplexně od konceptu, přes studii, projekt, obsah až k vlastní realizaci. Klíčovými parametry expozice jsou
vazby na vzdělávání a zajištění opakovaných návštěv. Úspěšná expozice pracuje s emocemi a komunikuje s návštěvníky. 

- Více než 8 let zkušeností 
v segmentu kultury

- Komplexní přístup k řešení 
expozic

- Příprava studie

- Zpracování projektové 
dokumentace

- Tvorba obsahů expozic

- Audiovizuální řešení pro 
atraktivní expozice

- Nová platforma návštěvnického 
systému V-PASS

- Úspěšné referenční projekty
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