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Kulturní různorodost 
a muzea

Sledování kulturních projevů náboženských či etnických 
menšin není v českém muzejním prostředí novinkou, 

nicméně v souladu s profilem klasických muzeí sbírkově 
i instalačně byla upřednostňována majorita. Jako „histo-
rická“ etnická minorita byli vnímáni především Němci, 
Romové, jako náboženská židé. Poslední větší podnět 
ke zkoumání a dokumentaci jiných společenství dal rok 
1989, např. vznik Muzea romské kultury (1991), a kdy 
k tradičně prezentovaným přibyli „noví“ sousedé, z nichž 
se odborná pozornost soustředila především na vietnam-
skou komunitu.

Z pohledu dění v současné Evropě se však jedná o prá-
ci s již „poznanými“ a integrovanými minoritami, čímž 
se zásadně odlišujeme od problémů, které v souvislosti 
s migrační vlnou zasáhly do života společnosti na západ od 
nás (včetně muzejní komunity). Ani tady to nebylo novum: 
německá muzea řešila kulturní různorodost v důsledku 
pohybu obyvatelstva již v 90. letech (program Begegnung 
mit den Fremden). Při řešení dnešní situace nabídku „pro-
středníka“ zopakovala a pomocí vládami subvencovaných 
programů pozvala nově příchozí do výstavních prostor na 
edukativní akce zaměřené na rodiny s dětmi, mladistvé 
(http://www.museumsbund.de/de/projekte/museum und 
migration) či přímo cílené na uprchlíky ze Sýrie a Iráku 
(http://kunstasyl.net/Multaka). Obdobný dialog mezi mu-
zejním předmětem a „člověkem se zkušeností uprchlíka“ 
umožňující jeho aktivní zapojení se odehrál ve Vídni (https: 
//tabadulblog.wordpress.com). Srozumitelný potenciál 
muzejních exponátů využívají v této souvislosti i jazykové 
kurzy v expozicích (http://www.mpz-bayern.de/vielfalt
-im-museum). Tyto aktivity nejsou jednosměrné: pomocí 
artefaktů na výstavě „Postwar: Kunst zwischen Pazifik 
und Atlantick 1945–1965“ v mnichovském Domě umění 
je seznamována s pojmy pan-afrikanismus, pan-arabismus 
atd. rovněž majorita. Němečtí i rakouští kolegové se do 
problému s převládající sociální dimenzí, jehož řešení je 
na státních orgánech, solidárně zapojili.

V porovnání se zahraničím sleduje česká strana, která 
za sebou nemá tuto domácí „žitou“ praxi, téma především 
teoreticky. Příkladem byl blok jednání na konferenci Mu-
zeum a změna V, kde situaci příznačně ilustroval podtitul 
referátu Jak se mohou muzea angažovat v zemích, kde 
problém s uprchlíky skutečně je (Helena Koenigsmarková). 
Zahraniční příklady opětovně dokládají univerzalitu mu-
zeí, jejich schopnost reagovat na aktuální společenské dění. 

 
Hana Dvořáková 
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Integrace cizinců a paměťové instituce
JIří JedlIčKa
MuzeuM Vysočiny HAVlíčkůV Brod

Zejména školy a školská zařízení, 
ale i muzea, galerie, knihovny, or-

ganizace neziskového sektoru a další 
instituce se ve své praxi setkávají s té-
matem integrace cizinců, kteří u nás 
přechodně či trvale žijí. Prezentace 
cizinců nebo cizích kultur prostřed-
nictvím vzdělávacích projektů, výstav, 
přednášek, besed či konferencí, jsou 
více či méně běžnou součástí činnosti 
vzdělávacích i paměťových institucí. 

V současné době se dostává do 
popředí pozornosti zájem o cizince 
a cizí kultury v souvislosti s tématem 
imigrace a potřeby následné integrace 
cizinců do naší společnosti. Na webu 
Ministerstva vnitra je umístěna Ana-
lýza aktuální situace v oblasti integra-
ce cizinců. Počet cizinců tvoří 2,5 % 
z celkové populace v ČR. K roku 2015 
bylo v ČR 458 710 cizinců, z  toho 
58,2 %, tedy 266 855 bylo z třetích 
zemí, mimo EU. Mezi nejvíce početně 
zastoupenými cizinci z těchto zemí 
jsou občané Ukrajiny (104 558 osob), 
Vietnamu (56 665) a Ruska (34 787). 
Ti tvoří ¾ všech cizinců v zemi. Násle-
dují obyvatelé USA (6 292), Mongol-

ska (5 813), Číny (5 655), Kazachstá-
nu, Moldavska, Běloruska a Srbska. 
Podle analýzy stoupl od roku 1989 
počet cizinců v  ČR 13-ti násobně. 
Ministerstvo vnitra již na konci 90. let 
20. století vytvořilo systém integrační 
politiky, jehož součástí je také síť regi-
onálních Center na podporu integrace 
cizinců, která se obrací i na paměťové 
instituce s žádostmi o zprostředkování 
informací o dějinách naší země či re-
gionů, kde centra působí (viz http://
www.integracnicentra.cz/). 

V analýze se konstatuje, že jednou 
z největších překážek pro integraci 
cizinců je neznalost jazyka. V tomto 
ohledu se integrace nejvíce zastoupe-
ných cizinců (Ukrajinci, Rusové) jeví 
být téměř bezproblémová, vzhledem 
k jazykové příbuznosti, pokud ovšem 
mají tito lidé zájem se český jazyk na-
učit. V tomto ohledu je větší problém 
s jazykově a kulturně odlišnějšími ci-
zinci, přicházejícími ze zemí postiže-
ných válkami (Sýrie, Jemen, Afgháni-
stán, Lybie, Irák apod.), jejichž počet 
je však prozatím velmi nízký. Ať tak či 
tak, je zřejmé, že trend nárůstu počtu 

cizinců v České republice je a bude 
součástí našeho života.

Obava části veřejnosti o ztrátu 
vlastní identity je legitimní a aktuální 
jen do té míry, do jaké jsme my sami 
schopni svou identitu poznávat, udržo-
vat ji a nově utvářet. To se děje zejmé-
na v domácím prostředí, ve školách, 
v paměťových institucích a prostřed-
nictvím podpory české kultury obecně. 
Otázkou je, zda stát, územní a míst-
ní samosprávy dostatečně podporují 
školy, paměťové instituce a neziskové 
organizace působící v oblasti živé a ne-
živé kultury v ČR, a zda a jak každý 
z nás každodenně přispívá k její kul-
tivaci. Otázka, kterou bychom si také 
měli na všech úrovních klást je, zda 
jsme schopni jasně definovat a při-
blížit nově se integrujícím cizincům 
společenské hodnoty a projevy, které 
definují českou společnost a jejichž 
osvojení bude znamenat dostatečnou 
integraci cizinců do společnosti. Uvě-
domění si hodnot, na nichž stojí naše 
vlastní identita a potenciálně i identi-
ta české společnosti je velmi cenným 
benefitem práce s cizinci.
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Muzea pro seniory
TOMáš drObný
Metodické centruM Muzejní pedAGoGiky – MorAVské 
zeMské MuzeuM 

Demografický vývoj v Evropě způ-
sobuje, že aktivní senioři jsou 

stále významnější částí muzejního pu-
blika. Zejména v posledních deseti le-
tech začala uvedený trend reflektovat 
i česká muzea. Téma vztahu seniorů 
a kultury se i u nás stalo předmětem 
mnoha odborných diskusí, bylo po-
jednáno na oborových konferencích. 
Prvotní pozornost muzeí vůči senio-
rům vycházela z jejich tradičních rolí 
a způsobů chování ve vztahu k pamě-
ťovým institucím. Senioři byli vnímáni 
jako významná a činorodá skupina 
v životě různých muzejních spolků 
a společností, často největší skupina 
účastníků doprovodných muzejních 
programů, přednášek apod. Nezane-
dbatelný podíl měli mnozí senioři při 
předávání zkušeností z oblastí, které 
prezentovaly muzejní expozice, zejmé-
na technického charakteru. Vlivem 
„edukačního obratu“ se proměňovalo 
chápání významu muzeí a paměťových 
institucí a způsobů muzejní prezenta-
ce. Kromě nového důrazu na dětského 
návštěvníka a přijetí role institucí ne-
formálního vzdělávání, které se v mu-
zeích projevilo i nárůstem spolupráce 
se školami, se druhou skupinou, pro 
kterou muzea a galerie vytvořily zcela 
novou nabídku, stali senioři. Vznikaly 
Univerzity třetího věku a Akademie 
třetího věku či podobné vzdělávací 
projekty.

Postupně se v posledních letech 
objevuje mnoho dalších možností 
a příležitostí, jak využívat aktivního 
zapojení seniorů do činnosti muzeí. 
Zcela samostatnou pozornost by si 
zasloužil potenciál seniorů v roli mu-
zejních dobrovolníků, především ve 
velkých městech. Prestiž kultury se 
bude postupně pozvedávat tím, jak se 
proměňuje životní styl dnešní aktivní 

generace. Způsoby trávení volného 
času jsou u mnoha seniorů nižšího 
věku podstatně odlišné od jejich 
předchůdců z doby ještě před dvěma 
desetiletími. Muzea seniorům nabízí 
příležitost setkání s aktivními a kul-
turně orientovanými vrstevníky. Stále 
se rozšiřující vrstva české společnosti 
uvyká využívání všech možností k do-
sažení plnohodnotného způsobu života 
a po ukončení pracovní kariéry hledá 
v provozování svých zájmů a koníčků 
novou seberealizaci. Dobrovolnická 
práce v oblasti kultury a příležitost 
setkávání se s  odborníky z  mnoha 
oblastí může tuto poptávku uspoko-
jit. V menších městech a obcích jsou 
dobrovolníci z řad seniorů často neza-
stupitelní při budování komunitního 
charakteru místního muzea. Mnohdy 
se podílejí i na přípravě výstav a do-
provodných programů k nim, zejména 
pokud se zaměřují na udržení lidových 
tradic a obyčejů.

Ze zcela opačné strany přicházejí 
další nabídky podporující aktivní pro-
žití závěru života pro ty, kteří jsou již 
do značné míry omezeni zhoršující 
se fyzickou i duševní kondicí. Muzea 
a galerie vytváří programy pro klienty 
různých typů sociálních zařízení, kteří 
již kulturní instituce sami navštívit 
nemohou. Vzdělávání napomáhá i ve 
vysokém věku udržení duševní svěžesti 
a rehabilitaci po vážných onemocně-
ních. Pro pořádání takových aktivit 
mimo prostory muzea a v prostředí 
domovů či dlouhodobého pobytu kli-
entů se i v našem prostředí vžil pojem 
outreach. Mezi typické projekty toho-
to typu patří výstavy, zápůjčky umě-
leckých děl a s nimi spojené besedy 
či edukační programy s aktivizačními 
prvky. 

Mnohá muzea dokáží využívat po-
tenciál seniorů dalšími způsoby. V pří-
padě vytváření sbírek z 20. století jsou 
senioři-pamětníci nenahraditelnými 
zdroji orální historie. Tato metoda 
odborného historického zpracování 
vyprávění pamětníků se u nás dyna-
micky rozvíjí v posledních dvou de-
setiletích. Zajímavé výsledky přináší 
prakticky pouze ve svobodné demo-
kratické společnosti, kde neexistuje 



4 Věstník AMG 2 /2017

téMA / MuzeA A deMoGrAfické zMěny

cenzura a pluralita názorů a životních 
postojů je vnímána jako obohacení 
celku a nikoliv jako ohrožení mocen-
ského monopolu. Besedy s pamětníky 
klíčových společenských a politických 
událostí 20. století mají významný ob-
čansko-výchovný charakter zejména 
pro mladší generace. Proto nepřekva-
pí, že jsou typickou součástí prezen-
tačních aktivit muzeí zaměřených na 
témata holokaustu, vojenské histo-
rie a odboje, stalinistických represí 
a občanské společnosti. Cílená práce 
s pamětníky umožňuje doplnit sbírky 
a rozšířit jejich odbornou dokumen-
taci. 

Muzejní edukační programy ur-
čené pro seniory můžeme rozdělit do 
několika typů:
1. bez významného aktivizačního prv-

ku – frontální přednášky, besedy, 
komentované prohlídky, vzdělávací 
cykly, exkurze;

2. s aktivizačním prvkem – worksho-
py, tvůrčí a artefiletické dílny;

3. programy (projekty) s  využitím 
seniorů při sbírkotvorné a prezen-
tační práci muzea – orální histo-
rie, prezentace kulturního dědictví 
a jeho funkce např. v technických 
muzeích;

4. programy, které se uskutečňují 
přímo v domovech seniorů, staci-
onářích, klubech ap. Vyžadují jak 
specifickou přípravu obsahu, tak 
spolupráci s příslušným zařízením 
a  jsou limitovány jinými skuteč-
nostmi, než představuje obvyklý 
muzejní provoz. 

Moravské zemské muzeum patří 
k těm paměťovým institucím, které 
vytvářejí muzejně edukační programy 
pro seniory, a to všech výše uvedených 
typů. Ve spolupráci s Masarykovou 
univerzitou se již po řadu let usku-
tečňuje program Univerzity třetího 
věku v Moravském zemském muzeu. 
Komentované prohlídky aktuálních 
výstav a  expozic jsou pravidelnou 
součástí každoročně pořádaného Dne 
seniorů v Moravském zemském mu-

zeu již od roku 2012. Mezi edukační 
programy s aktivizačním prvkem pa-
třil projekt „Zapomenutá expedice 
za australskými domorodci“. Výstava 
putovala po domovech seniorů, před-
nášky doprovázelo promítání filmu 
o expedici z roku 1969 a seznámení 
se s exponáty, případně jejich kopiemi 
a jejich funkcí metodou Hands on. 
Jednalo se např. o bumerang, štípanou 
industrii, malby na kůře. Zároveň jde 
o akci typu „outreach“. S pamětníky 
při dokumentaci 2. světové války od 
70. let 20. století systematicky pracuje 
Historické oddělení. 

Metodické centrum muzejní pe-
dagogiky při Moravském zemském 
muzeu je nejen organizátorem pro-
gramů pro seniory, ale zabývá se jimi 
v pilotních projektech a propaguje je 
mezi příklady dobré praxe. Pozornost 
návštěvníkům – seniorům toto praco-

viště věnuje dlouhodobě, což se proje-
vuje metodickou a publikační činností, 
výzkumem, jako v projektu „Výzkum 
55+“, aktivní účastí na odborných 
konferencích, seminářích či jejich 
pořádáním, konkrétně kolokvia s ná-
zvem „Muzeum pro seniory – senioři 
pro muzeum aneb Senioři jako ná-
vštěvníci, pamětníci a dobrovolníci“. 
V neposlední řadě je seniorům v me-
todickém centru věnována pozornost 
i ve vzdělávacím kurzu pro muzejní 
pedagogy s názvem „Základy muzej-
ní pedagogiky“. Moravské zemské 
muzeum se svojí nabídkou cílenou na 
seniory usiluje o naplňování konceptu 
„aktivního stárnutí“, který je charak-
terizován jako „ …proces optimalizace 
podmínek a příležitostí pro zachování 
zdraví, aktivního zapojení a životních 
jistot s cílem zvyšovat kvalitu života lidí 
během jejich stárnutí.“ 

dětské vernisáže
Projekt Moravské galerie v Brně

eva JandOvá
MorAVská GAlerie V Brně

Moravská galerie v Brně se dlou-
hodobě zaměřuje na dětského 

návštěvníka a podniká výrazné kroky 
vedoucí k  lepšímu zprostředkování 
umění dětem a jejich rodinám i blíz-
kým. Záměr vytvořit z  galerijního 
prostředí místo k aktivnímu trávení 
volného času, kde se snoubí zábava 
s neformálním vzděláváním v oblasti 
vizuální kultury, zároveň prohlubuje 
vztah i těch nejmenších k naší historii, 
tradicím a kultuře. Galerie umění má 
být součástí veřejného dění ve městě, 
jež se stává spektrem svých aktivit 
atraktivním prostředím pro nejširší 
vrstvy jeho obyvatel.

Koncept Moravské galerie v Brně 
být místem podporujícím trávení vol-

ného času dětí a jejich rodin, jež jsou 
důležitou cílovou skupinou této insti-
tuce, stojí obvykle na prvopočátku při 
pojetí nových výstav a stálých expozic. 
Tento záměr naplnila nedávná rekon-
strukce Pražákova paláce, ve kterém 
se mimo jiné zcela nově otevřela dět-
ská herna, v níž probíhají různé for-
máty programů vyhrazených dětským 
návštěvníkům a jejich doprovodu – 
rodičům, prarodičům i dalším pří-
buzným a rodinným přátelům. Právě 
zde se při příležitosti otevření nových 
expozic a dětské herny zrodila myš-
lenka na pořádání dětských vernisáží. 
Než se stala herna neodmyslitelnou 
součástí Pražákova paláce, byla slav-
nostně otevřena i za účasti výtvarnice 
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Venduly Chalánkové. Ta, jako autorka 
výtvarného zpracování herny, záro-
veň představovala svůj obraz v nově 
otevřené expozici Nového umění. Jak 
se ale ukázalo, ten byl neznámým pa-
chatelem odcizen. Po dobrodružném 
pátrání děti obraz nalezly a umístily 
jej na své původní místo v expozici. 
Jednoduchý příběh, který ovšem děti 
provedl nezvyklým způsobem novou 
výstavou a podněcoval zájem o vidě-
né předměty, se stal východiskem pro 
budoucí pořádání dětských vernisáží.

Dětské vernisáže jsou ojedinělým 
projektem, jehož koncepci a scénář 
navrhlo a vypracovalo Lektorské od-
dělení Moravské galerie v Brně v roce 
2016. Jeho cílem je ukázat dětem, že 
muzeum umění není, jak se obecně 
traduje, sterilní, nudné prostředí, kde 
je přísně zakázáno čehokoliv se do-
týkat, kde musí být pouze ukázněné 
a v tichosti sledovat velké množství 
artefaktů. Dětské vernisáže, tak jako 
většina programů galerie, se snaží 
o přesný opak – tedy představit naši 
instituci a její výstavy jako místo, kde 
se odehrává spousta pozoruhodných 
věcí a kde mohou zažít nečekaná dob-
rodružství, odkývat poutavé příběhy. 
Za touto novou strategií Moravské 
galerie v Brně se skrývá snaha vést 
novou generaci k tomu, aby vnímala 
muzea a galerie jako nedílnou sou-
část svého života. Zatímco klasické 
zahájení výstavy obvykle probíhá ve 
večerních hodinách a jsou tak z něho 
děti nepsanými pravidly vyloučeny, 
a  často jsou distancováni i  rodiče, 
kteří nemají možnost své potomky po 
tuto dobu vhodně deponovat, dětská 
vernisáž umožňuje nejenom dětem, 
ale i rodičům vychutnat si slavnost-
ní atmosféru zahajování výstavy, jak 
bývá zvykem – tedy setkat se zároveň 
s kurátory i umělci, kteří se na výstavě 
podíleli, a svou práci jim představují. 

Jednotlivé dětské vernisáže při-
pravuje Lektorské oddělení ve spo-
lupráci s řadou dalších zaměstnanců 
Moravské galerie v Brně. Jejich pro-
gramovou náplň pak společně „šijí 

na míru“ jednotlivým výstavním pro-
jektům, intervencím či mimořádným 
událostem (formát „dětské vernisáže“ 
byl použit i v případě křtu knihy Jak se 
dělá galerie určené primárně dětským 
čtenářům, či v případě projektu „Za 
obrazy umělců Jiřího Franty a Davi-
da Böhma“, který nově interpretoval 
expozici Moderního umění). Každá 
z dětských vernisáží je tak specifickou, 
neopakovatelnou akcí s  jedinečným 
průběhem a podmínkami. To mohou 
dobře demonstrovat poslední dvě pro-
běhlé vernisáže výstav: „OCH! Olgoj 
Chorchoj: Logika emoce“ a výstava 
„Aristokracie vkusu“. Na přípravě 
a  průběhu prvního zmiňovaného 
zahájení výstavy významného české-
ho designérského studia se podílelo 
taneční sdružení Filigrán. Program, 
který zahájila sama dvojice designé-
rů Michal Froněk a Jan Němeček, 
dětem prostřednictvím tance, zvuků 
a herních prvků zprostředkoval před-
stavu o cestě designového produktu 
od jeho počátku v přírodě až po fi-
nální artefakt. Na vernisáži výstavy 
„Aristokracie vkusu“ byla potřeba děti 
seznámit s otázkami aristokratické 
mecenášské činnosti na příkladu ro-
diny Salm-Reiferscheidtů z Rájce nad 
Svitavou. Pomocí pracovního listu si 
děti vytvořily společně se svými rodi-
či vlastní rodovou linii. Ve výstavě je 

kromě klasických popisek čekaly také 
popisky určené pouze dětským očím 
s doplňujícími úkoly, za jejichž vyře-
šení je čekalo v závěru výstavu milé 
a nečekané setkání. Obdržely totiž pe-
čeť mladého aristokrata od samotného 
starohraběte Karla, jehož podobizna 
děti výstavou prostřednictvím pracov-
ního listu a popisek provázela. 

Přes výše rámcově nastíněné prů-
běhy dětských vernisáží, nelze tento 
formát vnímat pouze jako „dětské 
čtení“ konkrétních výstav. Jejich 
dlouhodobým posláním je postupné 
vytváření a prohlubování vztahu, in-
terakce galerie a veřejnosti, na jejíž 
potřeby a zájmy se snaží přirozeně 
reagovat různými formáty progra-
mů. Dětské vernisáže se tak doposud 
těšily mimořádnému zájmu, kdy se 
průměrná návštěvnost pohybovala 
okolo sta osob. V současné době se 
tak již připravují scénáře nadcházejí-
cích vernisáží, které budou pracovat 
opět s jinými specifickými tématy, jež 
jednotlivé výstavní projekty obsahují. 
Oblíbené jsou dětské vernisáže nejen 
u dětí, ale také u rodičů, kteří mohou 
být spokojeni hned ze dvou důvodů. 
Jednak svým dětem zajistí kreativní 
i  edukační dopoledne, a  jednak se 
mohou sami podívat na výstavu a zá-
roveň si vychutnat trochu netradiční 
vernisážovou atmosféru.

Dětská vernisáž výstavy Maxima velčovského, 10. března 2016
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rozhovor s demografy z konference 
Muzeum a změna v
doc. rndr. ludmila fialová, csc., a doc. phdr. Alice Velková, 
ph.d., působí na katedře demografie a geodemografie příro-
dovědecké fakulty univerzity karlovy. na konferenci Muzeum 
a změna V přednesly dne 23. listopadu 2016 příspěvek s ná-
zvem „obyvatelstvo české republiky ve 20. století“. 

Doc. RnDr. alice velková, Ph.D.

ve vašem referátu jsme sledovali změny, které 
doprovázely demografický vývoj obyvatelstva na 
území dnešní České republiky ve 20. století. Lze 
v 1. polovině 20. století spojit některou z těchto 
změn s měnící se náboženskou situací? 

Je pravda, že ve druhé polovině 19. století se ve společnosti 
objevuje nový fenomén, jímž byla sekularizace společnosti. 
Na tuto proměnu zareagoval i stát, který umožnil, aby lidé 
bez konfesijní příslušnosti od roku 1868 mohli uzavírat 
občanské sňatky. Podíl těchto osob byl však až do zániku 
monarchie velmi nízký (0,1 %), příslušníci katolické círk-
ve si udrželi svoji výraznou převahu (95 %). Mohutnější 
vlnu odklonu od katolické církve je možné pozorovat po 
skončení 1. světové války v souvislosti se vznikem Česko-
slovenské republiky. Změněné společenské klima vyústilo 
v roce 1920 ve vznik nové Československé církve (později 
byl doplněn přídomek husitská), s níž se dokázala identi-
fikovat velká část lidí, kteří se rozešli s římskokatolickou 
církví. Sčítání obyvatelstva z roku 1921 tak z hlediska 
náboženských poměrů ukázalo obraz, který se diametrálně 
lišil od situace zaznamenané v roce 1910. K římskokato-
lické církvi se hlásilo 82 % obyvatelstva, výrazně narostl 
podíl osob bez vyznání (7,2 %) a druhou nejsilnější církví 
se stala právě nově vzniklá Československá církev (5,2 %). 
Tento stav se jen s malými odchylkami udržel až do zániku 
Československa před 2. světovou válkou.

I když v průběhu 1. poloviny 20. století dochází k pro-
měně složení obyvatelstva podle náboženského vyznání, 
nelze říci, že by tyto změny nějakým způsobem ovlivňovaly 
demografické chování lidí či že by lidé různého vyznání 
ztělesňovali různé typy rodinného života, které by se od 
sebe lišily např. počtem dětí v rodině. Je možné uvést 
jedinou změnu, která souvisí s již zmíněnou sekularizací 
společností, a to rozvodovost. Lidé bez vyznání mohli 
rozvodem právně ukončit své manželství a uzavřít nové. 
Takové chování však nebylo v 1. polovině 20. století pova-
žováno za obecně společensky a morálně přijatelné, a tak 
tímto způsobem končilo maximálně 5 % manželství.

Probíhají ony změny ve 20. století shodně u všech 
národností žijících na území našeho státu, nebo mezi 
nimi existují rozdíly?

Ke změnám v demografické reprodukci ve 20. století do-
cházelo u obyvatelstva všech etnik žijících na území našeho 
státu v zásadě souběžně.

Naše prameny neumožňují bezprostředně analyzovat 
úroveň reprodukce obyvatelstva podle národnosti, lze 
však porovnávat případné regionální odlišnosti, protože 
od středověku žili Češi i Němci od sebe územně odděleni, 
Němci obývali pohraniční oblasti Čech, jižní a severní 
Moravy, větší část Slezska, Češi žili ve vnitrozemí, v první 
polovině 20. století byly větší německé menšiny také ve 
významných městech, například v Praze, v Brně či Ost-
ravě. Z rozboru regionální diferenciace úrovně plodnosti 
či úmrtnosti však vyplývá, že se v regionálních rozdílech 
neodrážela skladba obyvatelstva daná národností, ale so-
cioekonomickou situací. V první polovině 20. století přetr-
vávaly horší úmrtnostní poměry v chudších zemědělských 
oblastech jak v pohraničí, tak ve vnitrozemí. Také přechod 
k málodětné rodině byl dokončen nejdříve v ekonomicky 
nejrozvinutějších oblastech bez ohledu na to, zda v nich 
bydlilo české či německé obyvatelstvo (v Praze a okolí, na 
Liberecku), a nejpozději v podhorských okresech Šumavy 
(osídlených Němci) a Beskyd (osídlených českým etnikem). 
Na to, že národnostní poměry nebyly v pozadí případných 
regionálních rozdílů lze usuzovat i z toho, že i po odsunu 
Němců z republiky některé z těchto rozdílů přetrvaly.

Byli němci, kteří žili na našem území před rokem 
1945, v některém ze sledovaných hledisek výjimeční?

Charakter demografické reprodukce byl v podmínkách 
českých zemí dlouhodobě formován stejnými vnějšími 
vlivy (respektive prostředím, v němž lidé žili). V úrovni 
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reprodukce jsme proto zásadní rozdíly nenašly a nenašly 
jsme je ani v průběhu přeměny demografického chování. 
Je ale pochopitelné, že se v chování lidí odrážely také vlivy 
kulturní, které se mohly podle etnik lišit. Od první třetiny 
19. století bylo v celoevropském kontextu německé oby-
vatelstvo charakterizováno vyšší úrovní mimomanželské 
plodnosti a tento jev se projevil i v českých zemích a pře-

trval ještě v první polovině 20. století. Zatímco podíl dětí 
rozených mimo manželství byl kolem roku 1930 v českých 
okresech zpravidla 5–10 %, v některých německých mohl 
přesahovat i 25 %. Šlo však často o děti, které byly legiti-
mizovány následným sňatkem rodičů. Je ale otázkou, zda 
to lze považovat za výjimečnost.

K využitiu historicko- 
-demografického bádania 
v múzeách
PavOl TIšlIar
kAtedrA etnoloGie A MuzeoloGie, filozofická fAkultA 
uniVerzity koMenskéHo V BrAtislAVě

Múzeum ako inštitúcia, ktorej 
hlavným cieľom je, o. i., aj do-

kumentovať a prezentovať dejiny a vý-
voj prírody a spoločnosti, využíva pri 
svojej činnosti viacero aplikovaných 
disciplín. Ide o súbor vied, ktorých 
metodologický a terminologický apa-
rát používame nielen pri práci so zbi-
erkovým fondom múzea (zbierkovým 
predmetom), ale aj pri príprave a rea-
lizácii prezentačnej činnosti (expozí-
cie, výstavy), pri práci s verejnosťou, 
pri zbierkotvornej a vedeckovýskum-
nej činnosti a pod. Tvoria jednoducho 
súčasť múzejnej práce a možno ich 
označiť za „pomocné muzeologické 
vedy“. Jednou z takýchto aplikovaných 
disciplín je aj historická demografia, 
ktorej výsledky práce možno v múze-
ách využiť predovšetkým pri prípra-
ve a realizácii prezentačnej činnosti 
múzea. 

Historická demografia patrí med-
zi historické smery s relatívne krátkou 
tradíciou. Po jej etablovaní a zadefi-
novaní základného predmetu, metód 
a cieľov sa rozvíja prakticky len od 
druhej polovice 20. storočia. Za tých 
niekoľko desiatok rokov sa postupne 
rozvinula do podoby uznávanej sa-

mostatnej vednej disciplíny, stojacej 
v systéme vied na rozhraní všeobec-
ných dejín a modernej demografie 
a štatistiky, od ktorých prijala aj časť 
metodologického aparátu a termino-
lógiu.1 Toto stručné vymedzenie po-
stavenia historickej demografie však 
neznamená, že neprijíma a nevyužíva 
výsledky aj iných disciplín, resp. opa-
čne, svojimi výsledkami neobohacuje 
iné, ako len spomenuté vedné odbory, 
ako napríklad historickú humánnu 
geografiu, geografiu obyvateľstva, tiež 
archeológiu, etnografiu, v istých sme-
roch sociológiu, politológiu a mnohé 
ďalšie disciplíny. 

Predmetom historickej demogra-
fie je reprodukcia obyvateľstva v mi-
nulosti, predovšetkým v období pred 
vznikom modernej demografickej šta-
tistiky. Zaoberá sa však aj mladším 
obdobím. V našich krajinách (Česká 
a Slovenská republika) aj po 2. polo-
vici 19. storočia, prakticky do povoj-
nového obdobia 50. rokov 20. storočia. 

Spomenutý predmet a hlavný záujem 
historicko-demografického výskumu 
môžeme v súvislosti so všeobecnými 
dejinami charakterizovať jednoducho 
ako disciplínu, ktorá „zaľudňuje dej-
iny našej spoločnosti“.

Predmetom záujmu historickej 
demografie nie je len proces repro-
dukcie ľudských populácií, prejavujú-
ci sa výskumom a spoznaním základ-
ných demografických procesov, teda 
sobášnosťou, plodnosťou a pôrodnos-
ťou, úmrtnosťou, a pre mladšie obdo-
bie a zriedkavejšie aj rozvodovosťou, 
chorobnosťou, výnimočne potratovos-
ťou obyvateľstva v minulosti, ale tiež 
poznanie populácie na základe biolo-
gických a sociálnych znakov. Z bio-
logických znakov nás zaujíma najmä 
pohlavie a vek, z pohľadu sociálne 
a kultúrne podmienených štruktúr 
napríklad etnická, konfesionálna, 
profesijná, vzdelanostná, sociálna 
skladba obyvateľstva určitého kon-
krétne vymedzeného geografického 
regiónu. Výrazný smer bádania pred-
stavujú migračné a sociálne procesy, 
ktoré po pri prirodzenej zmene oby-
vateľstva sú aj výraznejšie dokumen-
tované súbormi zbierkových predme-
tov našich múzeí. Dobrým príkladom 
toho je problematika slovenského vy-
sťahovalectva apod. Významný smer 
v historicko-demografickom bádaní 
predstavuje výskum rodiny, kde má 
spoločný predmet, napríklad s etno-
grafiou. 

1  podrobnejšia svetová publikačná produkcia z oblasti historickej demografie na úrovni jednotlivých národných 
historiografií bola nedávno zostavená v práci: fAuVe-cHAMouX, Antoinette – BoloVAn, ioan – soGner, 
solvi (eds.). A Global History of Historical Demography: Half a Century of Interdisciplinarity. Bern: peter lang, 
2016, 683 s. isBn 978-3-0343-1420-6. nachádzajú sa tam aj príspevky z  českej a  slovenskej republiky 
(autori: l. fialová, e. Maur, p. tišliar a j. Golian).
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Objekty a javy bádania sú v his-
torickej demografii plne podmienené 
dochovanými prameňmi a ich charak-
terom, ktorý sa odráža aj v osobitnej 
metodológii. Tieto procesy a štruktúr-
ne charakteristiky neskúmame izolo-
vane, ale snažíme sa ich vnímať a in-
terpretovať v kontexte dejín a vývoja 
spoločnosti a prírodného prostredia. 
A práve tu sa stretávajú (mali by sa 
střetávat) záujmy a možnosti využitia 
výsledkov historicko-demografického 
výskumu v múzejnom prostredí. 

Múzeum predstavuje prostredie, 
ktoré svojimi zbierkami dokumentuje 
dejiny spoločnosti, dejiny každoden-
nosti, v mnohých smeroch a oblas-
tiach sociálno-spoločenský, kultúrny, 
hospodársky, politický a i. vývoj obyva-
teľstva, a to nielen v prípade zamera-
nia sa zbierkotvornej činnosti múzea, 
ale tematicky aj ako súčasť pripravova-
nej a realizovanej prezentačnej práce. 
V našich múzeách sa pomerne často 
spracúvajú problémy tematicky pria-
mo súvisiace s vybranou sociálno-kul-
túrnou charakteristikou obyvateľstva, 
pričom tvorcovia výstav zväčša ani ne-
tušia, že táto problematika priamo 
súvisí aj s predmetom historickej de-
mografie. Výsledkom tak býva mnoho-
krát iba štatistický formalizmus, plne 
sa prejavujúci v našich expozíciách 
a výstavách, „suchá štatistika“ v lek-
torských výkladoch. Populačný vývoj 
pritom nie je len o číslach. Tie totiž 
tvoria iba základ/predpoklad k ďalšej 
analýze, keď poukazujú na určité vý-
vojové trendy. 

Autori výstav často nekriticky 
preberajú rôzne číselné údaje, naprí-
klad z dobových štatistík, prípadne 
z archívnych dokumentov, so slabou, 
alebo žiadnou reflexiou na vysvetlenie 
populačných javov v historickom kon-
texte. Na výstavách sa možno často 
stretnúť s použitím rôzneho grafic-
kého znázornenia demografických 
udalostí a javov, či s ich číselným vy-
jadrením (graf, tabuľka), napríklad 
v  expozíciách regionálnych múzeí 
s vlastivedným charakterom, kde sa 

„dáta“ za obyvateľstvo tak akosi „oča-
kávajú“. No tieto grafické prvky pôso-
bia izolovane a skôr len ako „tradičný 
a nutný doplnok“. 

Je na škodu, že sa naša práca 
mnohokrát stáva stereotypom, urči-
tým dopredu tradovaným šablóno-
vitým schematizmom, ktorý akoby 
bránil hľadať nové možnosti, siahnuť 
po odbornej literatúre, zájsť do iných 

pamäťových inštitúcií a bádať. Kedysi 
som jednému novinárovi povedal, že 
nízka úroveň výstav v Slovenskej re-
publike je najmä výsledkom slabého 
financovania. S odstupom času som 
však nadobudol presvedčenie, že je 
to aj o kvalite personálneho obsade-
nia slovenských múzeí, o stereotype 
a schematizme, ktorý sa v našich pa-
mäťových inštitúciách udomácnil. 

Každý má svého řeka
Jana POláKOvá
MorAVské zeMské MuzeuM – etnoGrAfický ústAV

Na začátku roku 2015 jsem zahá-
jila dlouholetý výzkum s názvem 

„Svátky spojené s obdarováním u ná-
rodnostních, etnických a nábožen-
ských menšin v ČR“. Obecné vyme-
zení dovoluje věnovat se široké škále 
kalendářních i  rodinných obyčejů 
u nejrůznějších skupin obyvatelstva 
našeho státu nejen z řad menšin, ale 
také majoritního obyvatelstva. Jako 
první obyčejové období ke zpracování 
jsem zvolila Vánoce. 

Mezi oslovené skupiny patřili zá-
stupci řecké menšiny, žijící na území 
města Brna. S historií Moravy jsou 
Řekové spojeni již od počátku 19. sto-
letí. Ve všeobecném povědomí je však 
více zakotvený silný příliv uprchlíků 
do tehdejšího Československa bě-
hem občanské války v Řecku v letech 
1946–49. Celkový počet se odhaduje 
na čtrnáct tisíc Řeků z oblasti Ma-
kedonie, Thesálie a  v  menší míře 
Thrákie. V Brně se usadily přibližně 
tři tisíce Řeků. Koncem 70. let 20. sto-
letí reemigrovala po uvolnění politic-
kých poměrů značná část Řeků do 
své původní vlasti. Mnozí však zůstali 
zde, ať už z důvodů ekonomických či 
rodinných. V současné době žije dle 
oficiálních údajů v Brně 195 Řeků, 
odhad je zhruba dvojnásobný. 

S brněnskou řeckou komunitou 
jsem nebyla v minulosti v kontaktu, 
a proto jsem se musela při získává-
ní vhodných respondentů obrátit na 
zástupce z řad zájmových a nezisko-
vých organizací či sdružení. V Brně 
funguje několik spolků, např. Řec-
ká obec v Brně nebo Lyceum Řekyň 
v ČR, věnujících se především rozvoji 
kultury, výuce řečtiny a řeckých reálií, 
organizaci společných akcí a setkání. 
Aktivně se na udržování kulturního 
dědictví podílí také folklorní soubory 
Prometheus, Akropolis či Gorgona. 
Prvotní e-mailovou korespondenci vel-
mi brzy vystřídal osobní kontakt, na 
nějž navázala užší spolupráce i setkání 
při různých akcích, ať už z důvodu 
výzkumu, prezentace řecké kultury na 
půdě našeho muzea nebo setkávání ve 
volných chvílích. 

Rozhovory o  způsobu trávení 
vánočních svátků v Řecku a Řeků 
u nás jsem vedla celkem se třemi že-
nami a třemi muži. Někteří patřili 
ke generaci narozené v Řecku, jiní se 
narodili na našem území, ať už v řec-
kých nebo smíšených rodinách. Také 
jejich právní status vůči našemu státu 
byl různorodý – od občanské přísluš-
nosti po dlouhodobý pobyt. Nejstarší 
respondent byl narozen v roce 1936, 
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vznik Krajanského muzea 
vystěhovalectví do brazílie
PeTr POlaKOvIč
krAjAnské MuzeuM VystěHoVAlectVí do BrAzílie

nejmladší v roce 1989. První získaná 
data v podobě semistrukturovaných 
rozhovorů byla využita v rámci výstavy 
„Ježíšek nebo Santa Klaus. A co dosta-
nou u sousedů?“, která se uskutečnila 
v Paláci šlechtičen Moravského zem-
ského muzea od 25. listopadu 2015 do 
7. února 2016. V rámci doprovodných 
akcí vystoupil v předvánoční atmosfé-
ře v Paláci šlechtičen taneční soubor 
Prometheus, působící při Řecké obci 
Brno. Herec brněnského Městské-
ho divadla přečetl původní řeckou 
pohádku v  českém překladu Věry 
Klontza O čarodějnici, která neměla 
ráda koledy. Ve spojitosti s obdobím 
pravoslavných Vánoc a oslav Nového 
roku, pak proběhla odborná přednáš-
ka „O pravoslavných Vánocích v Řec-
ku“, doplněná slavnostním krájením 
novoročního sladkého koláče, zvaného 
vasilopita. Tradičně se do něj zapéká 
mince, která svému nálezci přináší do 
dalšího roku štěstí a úspěch. Lyceum 
Řekyň v České republice sídlící v Brně 
mělo malou vasilopitu připravenou 
pro každého účastníka akce. Již po 
dva roky poskytuje Moravské zemské 
muzeum prostory pro tradiční vánoč-
ní koncert Řecké obce v Brně. Vyvr-
cholením spolupráce Etnografického 
ústavu Moravského zemského muzea 
s řeckou brněnskou komunitou byla 
dvě představení tradiční řecké svatby 
v podání tanečního souboru Lycea 
Řekyň v České republice v rámci Br-
něnské muzejní noci v květnu 2016. 

Vystoupení vzbudilo velké ohlasy u di-
váků, což obě pořádající organizace 
utvrdilo v přesvědčení, že se nejedná 
o poslední akci svého druhu. 

Další možnost k rozhovorům se 
mi naskytla v době, kdy jsem společně 
s kolegyní z brněnského Etnologické-
ho ústavu Akademie věd ČR, v. v.i., 
sestavovala příspěvek o volnočasových 
aktivitách národnostních menšin pro 
děti a mládež. Přesvědčila jsem se, že 
přes vysokou konkurenci nabízí řecké 
organizace dětem a mládeži množství 
zajímavých aktivit. Hlavním cílem je 
především zachování etnické identity 
a poznání a prezentace řecké kultury. 

Se zástupci řecké minority se na-
dále setkávám neformálně na akcích 
zaměřených na národnostní menšiny, 
jako je Den národnostních menšin, 
pořádaný jednou ročně Jihomorav-
ským krajem, nebo Babylonfest pořá-
daný městem Brnem. Samotná řecká 
komunita je velmi společenská a orga-
nizuje celorepublikové akce u příleži-
tosti důležitých řeckých svátků, jako 
jsou Velikonoce, Vánoce, vinobraní 
nebo den Ochi (řecky ne), připomína-
jící vzpouru proti fašistické diktatuře 
v době 2. světové války. 

Při rozhovoru jedna respondent-
ka velmi trefně popsala situaci řecké 
menšiny v Brně: „Každý má svého 
Řeka. S někým chodil do školy, nebo 
bydlel na ulici, nebo tak. Každý si 
na někoho vzpomene. A když nemá 
svého Řeka, tak je to člověk vzdělaný, 
který si uvědomí odkaz řecké kultury 
a filozofie.“ Také Etnografický ústav 
Moravského zemského muzea má své 
Řeky. Doufáme, že naše spolupráce 
bude pokračovat, např. ve společném 
projektu plánovaném na roky 2017–
2018, který by měl formou výzkumu, 
publikace a výstavy připomenout vý-
ročí příchodu řeckých emigrantů na 
československé území. 

Představení tradiční řecké svatby v podání souboru Lycea řekyň v ČR, 2016
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V  roce 1996 jsem byl pozván 
k účasti na obchodní misi Svazu 

průmyslu a dopravy ČR do Brazílie, 
abych vedl část potravinářů. V té době 
jsem byl na pozici výkonného ředite-
le nově založeného Potravinářského 
sdružení ČR. Tuto vzdálenou zemi 
jsem si zamiloval na první pohled 
a vzpomněl si, že když jsem byl na 

prázdninách u babičky v Ralsku a bylo 
mi asi 10 let, babička mi říkala, že 
se nějací naši příbuzní vystěhovali do 
Brazílie. Po návratu domů jsem se dal 
do pátrání po nich. Rodinu Hörbe 
z matčiny strany jsem opravdu rok 
nato našel ve městě Blumenau v Již-
ní Brazílii a v roce 1998 jsem se tam 
vydal na rodinný sraz. To už jsem od 
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svých brazilských příbuzných věděl, že 
se v roce 1877 do Brazílie vystěhovali 
dva bratři mojí praprababičky, Josef 
a Peter Hörbe i s rodinami. Setkání 
s dvěma klany rodiny, která se během 
těch mnoha následných generací vel-
mi rozšířila, bylo velmi milé.

Moji nově objevení příbuzní mi 
pak začali do Čech posílat jejich přá-
tele, abych jim pomohl s hledáním ko-
řenů v českých zemích. A tak přijela 
Nilza Huyer se synem Pedrem nebo 
Edgar a Carlos Simmovi, Königovi 
a další rodiny. Můj příbuzný Lotario 
Hörbe Skolaude se o emigraci nejen 
naší rodiny také velmi zajímal a vzá-
jemně jsme si vyměňovali informace. 
Své kontakty na krajany a  znalos-
ti o vystěhovalectví jsem rozšiřoval 
a k tomu přidával i další cesty do Bra-
zílie. Stával se ze mě postupně znalec 
historie vystěhovalectví 19. století do 
Brazílie. Proto si na mě vzpomněla 
prezidentská kancelář a  Brazilská 
ambasáda v Praze, když se prezident 
Václav Klaus rozhodl po návratu ze 
svojí mise do Brazílie v  roce 2010 
uskutečnit výstavu na Pražském hra-
dě s názvem „České stopy v Brazílii“. 
Jako kurátor jsem byl pověřen sestave-
ním části expozice „Historie a přínos 
emigrace z českých zemí do Brazílie“.

Tento moment byl rozhodující 
pro založení Muzea vystěhovalectví 
v Ralsku. Byl to můj sen, a čím více 
jsem zjišťoval, jak bylo vystěhovalec-
tví významné a jak málo se o něm ví, 
uvědomoval jsem si, že by bylo skvělé 
mít vlastní muzeum, kde by se tato 
historie mohla propagovat jednou 
provždy, stále a na permanentní bázi. 
Místo honoráře za kurátorství výstavy 
jsem získal vystavené panely po je-
jím ukončení. Budovu staré německé 
školy z 19. století jsme již předtím za-
koupili s mým otcem a nějakou dobu 
uvažovali, jaký záměr zde realizovat. 
Prodejnu smíšeného zboží, tělocvičnu 
pro oddíl stolního tenisu, nějakou vý-
robnu či hospodu? Byl tam sklad dříví. 
Najednou to zapadlo do sebe. Máme 
výstavní panely, máme budovu, máme 

nadšení a znalosti. Trochu nezapadalo 
do záměru, že nemáme peníze. Začát-
ky byly těžké. Krajané z Brazílie ale 
pomohli, zvláště ti z města Sao Bento 
do Sul. I řada krajanů individuálně 
z jiných osad a měst, a také moje rodi-
na. Nikdy jim to nezapomenu. V roce 
2011 bylo Muzeum slavnostně otevře-
no a od roku 2012 byl zahájen plný 
provoz s dodržovanou otevírací dobou.

Muzeum se stalo centrem dění ve 
vesnici Náhlov, která je součástí Měs-
ta Ralsko. Pořádáme zde spoustu akcí. 
V roce 2015 nás poctil svou návštěvou 
brazilský velvyslanec působící v České 
republice. A ještě předtím u nás byl na 
stáži i brazilský student, který o mu-
zeu napsal svoji diplomovou práci. Ta 

hodnotila muzeum z pohledu socio-
muzeologie a díky ní se o našem mu-
zeu vedla odborná diskuze mezi deseti 
portugalskými a brazilskými akademi-
ky v Lisabonu u kulatého stolu. Nejví-
ce nás ale těší, když do muzea přijedou 
rodiny krajanů z Brazílie. Neskrývají 
slova chvály a dojetí, že někde na světe 
existuje muzeum, které vzdává úctu 
odvaze tisíců vystěhovalců, kteří se 
vydali před více než sto lety daleko za 
moře, včetně jejich předků.

Na závěr bych si vypůjčil citát 
americké básnířky Mayi Angelou: 
„Žádný člověk nemůže poznat cíl své 
životní pouti, pokud se nedozví, odkud 
přesně pochází, a jak se dostal na své 
současné místo.“
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nalezl jsem druhou vlast…
MIchaela KuThanOvá 
pAMátník národníHo píseMnictVí

Ruský spisovatel Jevgenij Čirikov 
(1864–1932), který definitivně 

odešel z Ruska po bolševickém pře-
vratu v roce 1917 a od roku 1922 žil 
v Praze, se vyznal ze svého vztahu 
k tehdejší Československé republice 
těmito slovy: „Celá tvůrčí radost je pro 
mne v živém obcování s živými dušemi. 
A v Československu jsem pocítil, že 
toto obcování již dávno se uskutečnilo, 
a mně zbývá jen pokračovati v něm. 
Mám velké a blahosklonné posluchač-
stvo, jehož jsem pozbyl po ztrátě vlasti. 
Jako pro spisovatele, a tudíž i člověka 
rozděliti tyto kategorie, je po mém sou-
du nemožné, neboť jsem nalezl jakoby 
druhou vlast.“. 

Právě u příležitosti stého výro-
čí významných historických změn 
v Rusku, které zásadním způsobem 
ovlivnily další vývoj nejen v Evropě, 
probíhá v současné době v Památní-
ku národního písemnictví příprava 
výstavy, která představí široké veřej-
nosti fenomén meziválečné emigrace 
ze zemí bývalého Ruského impéria, 
jež byla reakcí na revoluční události 
a následnou občanskou válku v zemi. 
Výstava s názvem „Zkušenost exilu 
/ Osudy exulantů z území bývalého 
Ruského impéria v  meziválečném 
Československu“ bude zahájena 
v červnu 2017 ve výstavních prosto-
rách letohrádku Hvězda. Připomene 
skutečnost, že díky podpoře tehdejší 
československé vlády se Praha − vedle 
např. Berlína, Mnichova, Paříže či 
Charbinu − stala v té době jedním 
z nejvýznamnějších středisek první 
emigrační vlny z východu, nazývané 
také, byť ne zcela přesně, bílou emi-
grací.

V několika tematických okruzích 
bude mít návštěvník možnost sledovat 
osudy nejen jednotlivých představite-
lů uměleckého, literárního a intelek-

tuálního života komunity, ale také 
vznik a  činnost četných emigrant-
ských organizací, sdružení a spolků 
na našem území. Ačkoliv osudy jed-
notlivých utečenců v dalších letech 
byly různé – část z nich se usadila 
v Československu natrvalo a částečně 
se asimilovala (což se týká především 
technické inteligence), část přesídlila 
do zemí dále na západ, popř. za oceán, 
část se rozhodla k návratu do vlasti 
– zanechala tato menšina výraznou 
stopu nejen v dějinách české kultu-
ry, vědy a umění, ale také v oborech 
technických a přírodovědných. Sna-
hou autorů je zachytit širokou oblast 
působení meziválečného exilu, jeho 
bohaté umělecké, odborné a organi-
zační aktivity. Významnou expoziční 
rovinu tvoří vzájemné vztahy českého 
prostředí a emigrace, oboustranné 
přínosy a obohacení a vzájemné ovliv-
ňování. 

Na výstavě budou použity bohaté 
a v mnoha ohledech unikátní doku-
mentační materiály z fondů knihov-
ny, literárního archivu a uměleckých 
sbírek PNP. Bohatě budou zastoupe-
ny materiály z osobních fondů před-
stavitelů emigrace, které jsou dnes 
uloženy právě v  literárním archivu. 
Pro vytvoření ucelené představy o šíři 
působení a aktivitách příslušníků dia-
spory a o myšlenkových i uměleckých 
východiscích budou zapůjčeny expo-
náty také z řady dalších odborných 
a muzejních institucí.

V současné době probíhají jedná-
ní s několika galeriemi, které uchová-
vají díla emigrantů této vlny, včetně 
např. Národní galerie v Praze. 

Velmi zajímavým příspěvkem 
budou např.  také filmové plaká-
ty a  fotografie ze sbírek Národ-
ního filmového archivu. Zajímat 
návštěvníky jistě bude také do-

bová knižní produkce a  ukázky 
ze sbírky novin a časopisů, které se 
nacházejí ve světově významné insti-
tuci, jež díky činnosti představitelů 
kulturní emigrace v Praze vznikla, 
Slovanské knihovně. 

Výstava návštěvníkům poprvé 
zprostředkuje mnohostranný pohled 
na tuto historickou kapitolu našich 
dějin, podložený prameny a výsledky 
odborných výzkumů, oproštěný od 
ideologických interpretací a předsud-
ků příznačných pro minulá období. 

Atraktivním obohacením výstavy 
bude plánovaný doprovodný program 
v podobě komentovaných prohlídek, 
tematických večerů a besed, naučných 
vycházek s výkladem či přehlídky do-
bových filmů, uskutečněné ve spolu-
práci s kinem Ponrepo.

Reprodukce nejvýznamnějších 
exponátů s komentářem a statěmi, 
nabízejícími hlubší vhled do dílčích 
aspektů prezentovaného tématu, na-
bídne návštěvníků obrazový katalog 
výstavy, který stejně jako výstava bude 
kromě české obsahovat také anglic-
kou a ruskou verzi textů.

Fotografie ruských umělců v sochař-
ském ateliéru v Praze v roce 1935. 
Zleva: výtvarník Golovin, básníci 
Štejger a Mansvětov
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Svatohorské poutní
muzeum
MarTIna JechOrTOvá 
sVAtoHorské poutní MuzeuM A průVodcoVská služBA

Muzeum na Svaté Hoře existo-
valo již od začátku 20. století. 

Jeho exponáty byly bohužel za doby 
komunismu z valné části rozkrade-
ny a dnes se s nimi můžeme setkat 
například v nejrůznějších antikvariá-
tech, prodejnách se starožitnostmi či 
v soukromých sbírkách. Roku 2002 se 
podařilo vybudovat v místech bývalé-
ho skladiště malé Svatohorské poutní 
muzeum, které se snažilo navázat na 
činnost této instituce fungující v 1. 
polovině 20. století. Kromě stálé vý-
stavní činnosti na Svaté Hoře bývají 
instalovány i jiné příležitostné výstavy. 
K nejpopulárnějším se řadí ve vánoč-
ním období tradiční výstava betlémů, 
kterou navštíví každoročně několik 
tisíc lidí. Některé vzácné předměty 
též vystavujeme při příležitosti koná-
ní Noci kostelů. Muzeum nabízí také 
průvodcovskou službu, která umožní 
zájemcům seznámit se s celým are-
álem poutního místa a podá výklad 
v několika světových jazycích.

V roce 2015 prošel celý areál Sva-
té Hory náročnou rekonstrukcí, a tak 
je naše nabídka rozšířena o nové prv-
ky. Z grantu zde vznikly zážitkové díl-
ny, přednáškové místnosti, ale i nové 
velké muzeum. Díky těmto proměnám 
si tak můžete prohlédnout nové pro-
story a lépe poznat jedinečný barokní 
skvost v srdci České republiky.

Svatohorské muzeum není zvenčí 
vidět, protože se nachází pod celým 
severním ambitem ve dvou patrech. 
Návštěvníci přicházejí do prodejny 
a  infocentra v  ambitech, kde celá 
prohlídka začíná. Cestou z muzea si 
pak prohlédnou barokní pec, jež byla 
překvapivě objevena v přízemí kláš-
tera. Velmi zajímavá expozice v prv-
ním patře nově zrekonstruovaných 

prostor vypovídá o historii Svaté Hory. 
Jednotlivé události jsou zde na časo-
vé ose zařazeny mezi významné body 
v dějinách Českých zemí. Začíná se 
u první zmínky o křesťanství v Če-
chách, a  končí událostmi nedávné 
doby. Významné mezníky v dějinách 
jsou na ose vyznačeny červeně, a při 
chůzi kolem se rozsvítí, aby na sebe 
upozornily. Pro děti jsou na časové ose 
k dispozici samostatné symboly, které 
souvisí s pracovními listy zpracovaný-
mi pro dvě různé věkové kategorie.

První místnost je věnována sošce 
Panny Marie Svatohorské a jezuit-
skému řádu. Je zde mapa působení 
jezuitů v jednotlivých obdobích. Na 
obrazovce naleznete prezentaci o je-
zuitském řádu v Čechách, vytvořenou 
PhDr. Věrou Smolovou ze Státního 
okresního archivu Příbram, jež se na 
podobě muzea podílela.

Následná místnost prezentuje na 
obrazovkách soubor unikátních sta-
vebních plánů ze 17. století a fotografie 

zachycující různé události na Svaté 
Hoře. Uprostřed místnosti jsou zasa-
zeny barokní dveře, které byly nale-
zeny při rekonstrukci a následně zre-
staurovány. Jimi můžete symbolicky 
projít do barokní doby. Za dveřmi 
začíná již výše zmíněná časová osa.

Projdete-li dalším průchodem, 
ocitnete se v hlavní části muzea, která 
byla původně jezuity plánována jako 
krypta, ale nikdy se takto nepoužila. 
Zde projektor promítá fáze výstavby 
Svaté Hory a soubor čtyř animova-
ných filmů o důležitých událostech 
spjatých s tímto místem.

Jednotlivé vitríny jsou zaplněny 
předměty, které se tematicky vztahu-
jí k době uvedené na časové ose. Ve 
spodní části jsou předměty, které byly 
nalezeny během archeologického vý-
zkumu, a to při poslední rekonstrukci 
v roce 2015. Horní části vitrín obsahu-
jí předměty ze sbírkových fondů Svaté 
Hory. Muzeem Vás provází i šatičky 
Panny Marie Svatohorské, které se 
vztahují jak k daným obdobím, tak da-
tačně k exponátům pod nimi. Tedy od 
těch nejstarších dochovaných, až po 
ty moderní maskáčové vzešlé z dětské 
soutěže v roce 2012.

Na cortenových panelech jsou de-
tailněji popsané události z dějin Svaté 
Hory, které jsou doloženy fotografiemi 

Pohled do expozice Svatohorského poutního muzea
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otázky pro noVé ředitele

společně s  ikonografií. Největší vit-
rína obsahuje model Svaté Hory, 
jenž zachycuje její podobu takovou, 
jaká měla být po kompletní dostavbě 
v 17. století. Na konci místnosti jsou 
odkryty odvodňovací kanálky a nález 
dětského hrobu, který je datačně star-
ší než barokní komplex a náležel ke 
hřbitovu kolem původní kaple. Výše 
zmíněné situace byly archeologicky 
odkryty a ponechány v původním ná-
lezovém stavu.

Během průchodu touto kryptou si 
můžete povšimnout zvláštních značek 
na cihlách, ze kterých je prostor sta-
věn. Některé totiž nesou stopy prstů 
dělníků, kteří cihly vyráběli a záro-
veň tím také značili jednotlivé výrobní 
várky.

Expozice pokračuje po schodišti 
dolů k jedné ze studen, kde naleznete 
informace týkající se zásobení Svaté 
Hory vodou. Prohlídka muzea končí 
u paty objevené barokní pece, kde je 

možné zhlédnout její zrekonstruovaný 
stav. U pece jsou vystaveny plotny, 
na kterých se pekly hostie a oplatky. 
Z expozice se můžete vrátit do pro-
dejny a infocentra schodištěm či vý-
tahovou plošinou, která činí muzeum 
bezbariérovým. 

Zřizovatelem a provozovatelem 
muzea je Římskokatolická farnost 
u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Svatá Hora. Více se dozvíte na http://
www.svata-hora.cz.

Mgr. Tomáš Zelenka
Muzeum a galerie Orlických 
hor v Rychnově nad Kněžnou

 
Jaká profesní dráha předcházela vašemu nástupu do 
současné funkce?

U počátku všeho bylo mé zaujetí historií a posléze i ar-
cheologií. Pro tyto zájmy jsem se přihlásil na Slezskou 
univerzitu v Opavě, obor Historie-muzeologie, který jsem 
také úspěšně vystudoval. Již v této době jsem také začal 
spolupracovat se sdružením Villa Nova Uhřínov, jehož 
hlavním cílem je vybudování archeologického muzea v pří-
rodě, a to výhradně cestou archeologického experimentu. 
Od roku 2006 jsem pracoval pro opavské archeologické 
pracoviště Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Os-
travě, z počátku jako řadový brigádník a postupem času 
jako terénní technik a dokumentátor. V roce 2013 jsem 
se stal zaměstnancem Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou, kde jsem zastával post vedoucího 
nově otevřeného externího pracoviště Sýpka – Muzeum 
Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách. 

Bylo něco, co vás po nástupu do funkce mile či 
nepříjemně překvapilo?

Ve své nové funkci jsem teprve krátce, takže jsem stále 
ještě překvapován. Nicméně jistým očekávaným překvape-
ním je množství administrativy, s nímž se musíme potýkat.  

Co považujete za nejzajímavější předmět v muzeu?
Takováto otázka je pro mne velmi těžká, neboť zajímavých 
předmětů je v našich sbírkách samozřejmě mnoho a všech-
ny mají své kouzlo a nesou určité svědectví o minulosti. 
Z hlediska mých odborných preferencí mě samozřejmě 
velmi zajímá veškerý archeologický materiál, zejména 
středověký. Měl-li bych však vybrat pouze jediný předmět, 
který v rámci našich sbírek vyniká, zmínil bych asi bohatě 
ilustrovaný Orlicko-kostelecký kancionál z druhé poloviny 
16. století.

Čeho si přejete svým působením ve vedení muzea 
dosáhnout?

Muzea jako celek jsou v dnešní době částí společnosti chá-
pána jako něco anachronického a nepříliš atraktivního. 
Muzeum a galerie Orlických hor v tomto směru bohužel 
není výjimkou. Velký úkol proto spatřuji především v práci 
s veřejností a zlepšení obrazu našeho muzea. Rád bych, aby 
se co nejvíce otevřelo veřejnosti a stalo se nedílnou součástí 
života místních komunit, tak jak se to již podařilo mnohým 
jiným (zejména zahraničním) muzeím. Orlické hory a Po-
dorlicko zažívají díky růstu průmyslu v posledních letech 
dramatický rozvoj. Také je postupně začínají objevovat 
turisté. Odpovídající nabídka kvalitního kulturně-vzdělá-
vacího vyžití, ale i prosté zábavy, je proto naprostou nezbyt-
ností. Samozřejmě nehodlám rezignovat ani na odbornou 
práci. Muzeum proto do budoucna musí i nadále zajišťovat 
regionální akviziční a dokumentační funkce.
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noVé eXpozice

Jak jde kroj, tak se stroj
lenKa dráPalOvá 
VAlAšské MuzeuM V přírodě V rožnoVě pod rAdHoštěM

Dne 4. prosince 2016 Valašské 
muzeum v přírodě zpřístupnilo 

dlouho očekávanou expozici s názvem 
„Jak jde kroj, tak se stroj“, zaměře-
nou na prezentaci rozmanitosti po-
dob tradičního oděvu oblékaného na 
Valašsku při různých příležitostech 
v období od konce 18. století do polo-
viny 20. století. 

Valašské muzeum v přírodě spra-
vuje rozsáhlou sbírku oděvních sou-
částek i kompletů, liturgického a inte-
riérového textilu a textilních doplňků. 
Tato jedinečná kolekce však dosud 
byla prezentována prostřednictvím 
příležitostných krátkodobých výstav. 
Dlouhodobě je v muzeu vystavován 
pouze soubor textilií, jež tvoří nedíl-
nou součást vybavení interiérů expo-
zičních objektů v areálech. Oděv je zde 
však prezentován minimálně. 

Realizovat expozici s  využitím 
všech složek textilního fondu bylo mož-
no až díky získání prostředků z finanč-
ních mechanizmů EHP a z Norska. 

Desetileté období přípravy libreta, 
scénáře, sbírkových předmětů a če-
kání vyvrcholilo v letech 2015–2016 
výběrem zhotovitele a samotnou rea-
lizací expozice v měsících červen až 
listopad 2016.

Expozice je rozdělena na tři na 
sebe navazující části. První část ná-
vštěvníka seznamuje s historií, pod-
mínkami a výsledky bádání v oblasti 
lidového oděvu a vznikem prvních mu-
zejních sbírek etnografických textilií. 
Stěžejní část expozice prezentuje po-
doby tradičního oděvu užívaného při 
různých příležitostech životního cyk-
lu, ročních obdobích a historických 
okamžicích především v oblasti Rož-
novska. Návštěvníkovi je mimo jiné 
představena situace narození dítěte, 
úvodu, křtu a dětství, svatby, působení 
jednotlivců na podobu kroje a obnovy 
krojového ošacení, vlivu dobové módy 
na kroj, stáří a úmrtí v rodině. Posled-
ní část zvaná studijní depozitář nabí-
zí zájemcům na základě vybraných 

oděvních součástek a doplňků pozná-
ní variability tradičního oděvu oblé-
kaného v  regionu celého Valašska. 
Prezentaci doplňují reprodukce iko-
nografických pramenů, dobový film 
a  dokumentární filmy o  textilních 
technologiích a oblékání kroje. 

V expozici jsou výhradně využity 
sbírkové předměty z fondů Valašské-
ho muzea v přírodě v počtu přibliž-
ně 1000 kusů, převážně originální 
krojové textilie. Vzhledem ke stáří 
a materiálové povaze předmětů bylo 
při jejich instalaci využito moderních 
neinvazivních způsobů představují-
cích podpůrný systém plexisklových 
korpusů a figurín. Udržované klima, 
prachotěsné, na míru vyrobené vitríny, 
nízká hladina osvětlení v celém prosto-
ru výstavního sálu a jejich průběžný 
monitoring zaručují šetrné prostředí 
pro jedinečný etnografický materiál.

V expozici je pamatováno rovněž 
na dětského návštěvníka, pro něhož 
jsou připraveny zážitkové interaktivní 
prvky tematicky se vážící k tradičnímu 
odívání na Valašsku. 

Srdečně vás zveme k  návštěvě 
nové expozice, v níž své téma nalezne 
díky bohaté náplni a jejímu členění na 
několik úrovní každý.

Pohled do nové expozice tradičních oděvů valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
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zápis ze zAsedání senátu AMG

Zasedání Senátu aMG
dne 1. března 2017 v národním technickém muzeu

přítomni:
32 z 54 s hlasem rozhodovacím
6 z 23 s hlasem poradním

jednání senátu AMG zahájil ii. místo-
předseda AMG phdr. zdeněk kuchyňka. 
V úvodu jednání byla schválená návrhová 
komise ve složení: Mgr. Monika Benčová, 
phdr. jana Hutníková, phdr. františek 
šebek, a mandátová komise ve složení: 
rndr. Miroslava šandová, Mgr. lukáš 
krinke, ing. richard M. sicha, ph.d. zá-
roveň byl dle návrhu schválen program 
zasedání senátu AMG. 

phdr. zdeněk kuchyňka informoval 
členy senátu AMG o činnosti exekutivy 
AMG za uplynulé období od minulého 
zasedání (dne 15. prosince 2016). exe-
kutiva se v tomto období sešla dvakrát 
(25. ledna a 16. února 2017) a na svých 
zasedáních se zabývala zejména národní 
soutěží muzeí Gloria musaealis, národ-
ním zahájením festivalu muzejních nocí, 
přípravou Xii. sněmu AMG v roce 2018, 
legislativou a otázkou registrace a akre-
ditace muzeí.

činnost exekutivy aMG
Změna Jednacího řádu aMG – Přílohy 
č. 3: Výše členských příspěvků a zařa-
zení řádných členů AMG do kategorií 
příspěvků v roce 2017 – phdr. jana 
Hutníková připomněla, že některé insti-
tuce dosud nezaslaly dle stanov AMG 
Hlášení počtu zaměstnanců řádného čle-
na AMG. na základě tohoto hlášení se 
přitom určuje výše členského příspěvku 
dané instituce na příslušný kalendář-
ní rok. dále připomněla výši členských 
příspěvků, klíč k zařazení do kategorií 
příspěvků v  roce 2017, načež senát 
AMG jednohlasně přílohu č. 3 schválil. 
phdr. jana Hutníková dále upozornila 
na absenci podkladů pro výroční zprávu 
AMG za rok 2016; tyto podklady chybějí 
od několika sekcí a komisí (termín ode-
vzdání do 28. února).

Příprava muzejních standardů a regis-
tračního systému muzeí, muzejní sta-
tistika – phdr. luděk Beneš informoval, 
že pracovní skupina AMG pro přípravu 
registrace a akreditace muzeí se shodla 
na rozdělení muzeí do čtyř skupin – všeo-
becná (vlastivědná) muzea, galerie (mu-
zea výtvarného umění), specializovaná 
muzea (technická, přírodovědná, muzea 
v přírodě atd.), památníky (osobností, 
událostí atd.), přičemž v každé z těchto 
skupin by dále probíhalo vnitřní členě-
ní dle velikosti sbírkového fondu (podle 
předběžného návrhu by v každé skupině 
vznikly tři kategorie – do 5000 sbírko-
vých předmětů (inv. čísel), od 5001 do 
50 000 sbírkových předmětů (inv. čísel) 
a od 50 001 sbírkových předmětů (inv. 
čísel); muzea by byla hodnocena vždy 
samostatně v každé z uvedených skupin 
a kategorií (v případě, že by byl přijat 
uvedený návrh, vzniklo by takto 12 po-
rovnatelných skupin); údaje lze získat 
z Benchmarkingu muzeí, který vychází 
z dotazníku V-kult (nutné ovšem je, aby 
byla data vyplňována správně, dle již exis-
tující oborově schválené metodiky – viz 
webové stránky AMG i nipos). při hod-
nocení bude zapotřebí přihlížet i k výši 
rozpočtu instituce a počtu zaměstnanců 
(vč. dpp a dobrovolníků).

pro další neměřitelná kritéria pak 
bude žádoucí připravit a zejména dodr-
žovat jednotnou osnovu výročních zpráv, 
příp. podrobnější dotazník. V případě 
pochybností pak bude nutné navštívit 
instituci přímo na místě pro posouzení 
sporných bodů či nejasností. pracovní 
skupina AMG tedy navrhuje hodnocení 
na základě měřitelných i neměřitelných 
kritérií, přičemž výsledek hodnocení by 
byl platný pět let; poté by došlo k reakre-
ditaci. 

k problematice registru a akredita-
ce muzeí byl publikován článek ve Věst-
níku AMG č. 1/2017, který zpracovali 
phdr. zdeněk kuchyňka a phdr. luděk 
Beneš mj. na základě informací, které 
zazněly na říjnovém semináři v národní 
galerii v praze a kde byly také předsta-
veny první návrhy na registraci muzeí ze 
strany Mk čr. senát AMG, který se konal 
v prosinci minulého roku, uložil předse-
dům krajských sekcí AMG svolat jednání 
sekcí s účastí zástupců exekutivy AMG 
v období únor–březen 2017 za účelem 
projednání problematiky tvorby muzejních 
standardů a registračního/akreditačního 
systému muzeí v čr. z reakcí přítom-
ných i z těch zatím došlých na sekretariát 
AMG přitom vyplývá potřeba podrobného 
vysvětlení dané problematiky v muzejní 
obci. phdr. františek šebek proto nabídl 
možnost své přítomnosti na zasedání sek-
cí, kde by návrh AMG podrobněji vysvětlil 
a zodpověděl příp. dotazy. této nabídky 
rovnou využil předseda jihočeské krajské 
sekce AMG Mgr. Aleš seifert. předse-
dové krajských sekcí by měli na příštím 
zasedání senátu AMG prezentovat závě-
ry jednání ve svých sekcích. kritéria pro 
akreditaci by pak měla být v nejbližší době 
shrnuta do základního materiálu a před-
ložena k diskuzi. Materiál by měl sloužit 
také jako podklad pro další jednání s Mk 
čr, rG čr a čV icoM. Bylo domluveno, 
že na jaře 2017 společně AMG a uzs 
požádají Mk čr o poskytnutí materiá-
lu k návrhu registru. V dubnu 2017 by 
se pak měl uskutečnit společný seminář 
AMG a nipos (témata: Benchmarking 
muzeí, V-kult a závazná metodika vypl-
ňování dotazníku, iso normy pro oblast 
muzejnictví schválené eu a komentář 
AMG, návrh registru a akreditace muzeí 
z pohledu AMG).

oborová legislativa – phdr. zdeněk ku-
chyňka připomněl, že pokud příspěvková 
organizace prodává v rámci komisního 
prodeje zboží (publikace, propagační 
předměty) od subjektů, které od evi-
dence tržeb nejsou osvobozeny (např. 
místní podnikatelé), pak se od 1. břez-
na 2017 na toto zboží zákon o evidenci 
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tržeb vztahuje. tato informace byla již 
v únoru 2017 zveřejněna na webových 
stránkách AMG. o slovo se také přihlá-
sila Mgr. pavla obrovská, která uvedla, 
že Moravská galerie v Brně vznesla na 
Ministerstvo kultury čr dotaz, zdali se 
evidence tržeb příspěvkových organizací 
vůbec týká (včetně uvedeného komisního 
prodeje). odpověď však dosud neobdrže-
la. phdr. zdeněk kuchyňka dále informo-
val o připravované novele nařízení vlády 
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě. od 1. čer-
vence 2017 by dle změny tohoto nařízení 
měly vzrůst tarifní platy pracovníků mu-
zeí/galerií o 6,5 % (případně až o 9 %). 

Mediální kampaně na rok 2017
národní soutěž muzeí Gloria musaealis 
– ředitelka soutěže Mgr. irena chovančí-
ková nejprve připomněla, že do 28. úno-
ra 2017 bylo možné posílat přihlášky 
projektů do jubilejního XV. soutěžního 
ročníku. celkem se přihlásilo 51 institucí 
s 81 soutěžními projekty (37 projektů 
v  kategorii Muzejní výstava roku, 31 
projektů v kategorii Muzejní publikace 
roku a 13 projektů v kategorii Muzejní 
počin roku); závěrečné výjezdní zasedání 
odborné poroty se uskuteční ve dnech 
29.–30. března 2017 ve slováckém 
muzeu v uherském Hradišti. Mgr. ire-
na chovančíková dále informovala, že 
dne 30. ledna 2017 se uskutečnilo jed-
nání s náměstkem ministra kultury ing. 
Vlastimilem ourodou, ph.d. na schůzce 
se zástupci přítomných vyhlašovatelů 
(čV icoM se z jednání omluvil) pokusili 
vyjasnit zejména nastalou situaci ohledně 
XV. ročníku soutěže – nutné bylo dořešit 
zejména podepsání Jednacího a Soutěž-
ního řádu k jubilejnímu ročníku, které bylo 
ze strany ředitele oMG Mk čr Mgr. pav-
la Hlubučka podmiňováno podepsáním 
rámcové Dohody o pořádání Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis, což je 
však mj. v rozporu s platným nařízením 
vlády č. 5/2003 sb., o oceněních v ob-
lasti kultury, udělovaných Mk čr, a také 
s ujednáním vyhlašovatelů z předchozích 
jednání. podoba rámcové dohody mezi 
AMG, Mk čr a čV icoM je připravována 

od druhé poloviny roku 2015. do zně-
ní předloženého na společném jedná-
ní vyhlašovatelů v červenci 2016 (již 
s podpisem ministra kultury) však nebyly 
promítnuty připomínky AMG. Bylo proto 
domluveno, že jednání o podobě dohody 
budou pokračovat a sř a jř 2016 se 
podepíší i bez uzavření této dohody. 

pro lednové jednání byly znovu při-
praveny k  podepsání oba dokumenty 
a bylo domluveno, že AMG zajistí podpisy 
i za čV icoM, ing. ouroda pak podpis 
ministra kultury a ředitele oMG Mk čr. 
pro jednání byl také připraven přehled 
finančního zajištění soutěže ze strany 
AMG a Mk čr za období 2014–2016. 
detailně byla projednána podoba žádosti 
o dotaci Mk čr na rok 2017 a rozpočet 
na celoroční zajištění soutěže i slavnostní 
ceremoniál předávání cen, a to zejmé-
na v reakci na nesrovnalost uvedenou 
v dopise ministra kultury Mgr. daniela 
Hermana č. j. Mk 760/2017 oMG ze 
dne 11. ledna 2017, kde byla finanční 
podpora národní soutěži muzeí Gloria 
musaealis ze strany Mk čr vyčíslena na 
částku dosahující 2 mil. kč. prostředky 
poskytnuté AMG prostřednictvím Mk čr 
na realizaci soutěže, ať již formou řádných 
či mimořádných dotací, však za dobu je-
jího trvání nepřesáhly výše 1,2 mil. kč 
ročně. AMG by měla oficiální vyjádření 
o výši poskytnuté dotace Mk čr v roce 
2017 teprve obdržet, dle předběžných in-
formací by však její výše měla být výrazně 
nižší než v předchozích letech.

s ohledem na sdělení o možnosti 
snížení poskytovaných dotací ze strany 
Mk čr v roce 2017 bylo proto započato 
s hledáním nového prostoru pro koná-
ní slavnostního vyhlášení; tímto novým 
prostorem se stala Betlémská kaple. 
rektor čVut prof. ing. petr konvalin-
ka, csc., feng., s poskytnutím prostoru 
souhlasil. slavnostní vyhlášení výsledků 
jubilejního XV. ročníku národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis 2016 se tedy 
uskuteční 17. května 2017 od 16,30 
hodin v  prostorách Betlémské kap-
le. Akce získala záštitu rektora čVut 
i primátorky Hlavního města prahy Mgr. 
Adriany krnáčové. V rámci slavnostního 
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vyhlášení je domluvena spolupráce s čro 
(jednání s ředitelkou programu Mgr. evou 
Hazdrovou kopeckou proběhlo již v listo-
padu 2016), agenturou czechtourism 
(průběžná jednání probíhají s produkt 
manažerem kulturního turismu czt Mgr. 
Miroslavem klusákem), čt (předběžně 
domluvil spolupráci Mgr. karel ksandr 
s Gř čt ing. petrem dvořákem).

od 1. ledna 2017 běží XVi. ročník 
soutěže, přičemž na sekretariát AMG již 
přicházejí přihlášky do nového ročníku. 
V tuto chvíli je ovšem situace podobná 
minulému ročníku, neboť nejsou doře-
šeny základní dokumenty pro zajištění 
chodu soutěže – sř a jř 2017. Vytváření 
změn či prezentace závěrů, které nejsou 
výsledkem společných ujednání, navíc 
přinášejí nestabilitu a  snižují v  očích 
odborné veřejnosti důvěru ve fungování 
soutěže, ale i v počínání jejích vyhla-
šovatelů. AMG projevuje eminentní zá-
jem na řádném fungování a úspěšném 
průběhu národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis, a to mj. z důvodu, že stála 
v roce 2002 u jejího zrodu. předseda 
AMG Mgr. ondřej dostál, ph.d., považu-
je úroveň soutěže i slavnostní vyhlášení 
soutěžních výsledků za adekvátní, neboť 
se má jednat o akci pro širokou veřejnost, 
jejímž úkolem je propagace muzejnictví. 
nemá se jednat o uzavřenou akci určenou 
výhradně muzejníkům.

poté se rozpoutala bezmála hodi-
nová diskuze o charakteru slavnostního 
vyhlášení, přičemž mezi přítomnými ne-
panovala jednoznačná shoda v otázce, 
zdali má být vyhlášení událostí, která 
je určena široké veřejnosti a která má 
rovněž propagovat náš obor, což s se-
bou přirozeně nese i zvýšené náklady 
na organizaci, reklamu a realizaci, nebo 
se má jednat spíše o akci uzavřenou, ur-
čenou zejména muzejníkům, která má 
být uskutečněna s minimálními náklady. 
právě atraktivní formát, který s sebou 
přirozeně nese odpovídající náklady, totiž 
přilákal zájem médií. phdr. zdeněk ku-
chyňka zdůraznil, že k rozhodnutí v této 
otázce bude zapotřebí znát názor členské 
základny. celou diskuzi nakonec uzavřel 
phdr. františek šebek, který navrhl, aby 
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exekutiva AMG vypracovala dva návrhy 
realizace – tedy návrh úsporného řešení 
a návrh atraktivní pro média a veřejnost. 
tyto dva návrhy pak budou senátu AMG 
předloženy k prostudování a připomín-
kám. tuto myšlenku přítomní podpořili. 
senát AMG tak exekutivě AMG uložil do 
příštího zasedání senátu AMG předložit 
vyhodnocení předchozích 15-ti ročníků 
národní soutěže muzeí Gloria musaea-
lis a návrhy variant, jakým způsobem je 
možné dále v soutěži pokračovat.

V pořadí již desáté národní zahájení 
XIII. ročníku Festivalu muzejních nocí 
se uskuteční na Hradě litoměřice v pátek 
19. května 2017 od 16 hodin. V součas-
né době se jedná o podobě nz fMn s ve-
doucím oddělení kultury ústeckého kraje 
Mgr. Adamem šrejberem, ph.d. záštitu 
nz fMn 2017 poskytli hejtman ústec-
kého kraje oldřich Bubeníček a starosta 
města litoměřic Mgr. ladislav chlupáč. 
oslovena byla také předsedkyně Asociace 
krajů čr Mgr. jana Vildumetzová, kterou 
přímo na akci zastoupí hejtmanka stře-
dočeského kraje ing. jaroslava pokorná 
jermanová. Ak čr je partnerem akce 
již od roku 2007. na webu http://www.
muzejninoc.cz je k dispozici přehled při-
hlášených institucí a logo fMn 2017. 
na pražskou muzejní noc 2017, která 
třináctý ročník festivalu zakončí, získala 
AMG grant od MHMp ve výši 180 tis. kč.

Změny členské základny aMG 
o řádné členství v AMG projevilo zájem 
celkem 5 institucí, o členství individuální 
pak 6 osob, z nichž 3 jsou zaměstnanci 
národního muzea. za řádné členy AMG 
byly přijaty: Moravská zemská knihov-
na v Brně a centrum třeboňského ryb-
níkářského dědictví v domě štěpánka 
netolického. senát AMG zamítl přijetí 
pardubického klubu kouzel a magie, z. s., 
za řádného člena AMG. žádost nové ga-
lerie (projekt Malování, kreslení, z. s.) 
a organizace usměj se byla odložena. 
senát AMG vzal na vědomí ukončení 
řádného členství Městské galerie lito-
myšl. za individuální členy AMG byli 
přijati: 3 zaměstnanci národního muzea 
– MgA. Alžběta kumstátová, ludmila 

Hudcová a Vendula skřivánková, dis. 
za individuálního člena AMG byl dále 
přijat ing. petr polakovič. žádosti jiřího 
opaty a Mgr. taťány opatové-součkové 
o individuální členství v AMG byly pro-
zatím odloženy.

různé
phdr. jana Hutníková informovala pří-
tomné o mezinárodní konferenci Hands 
on! konference na téma „Budoucnost 
v rukách dětí. neformální vzdělávání jako 
nástroj sociální změny“ se uskuteční ve 
dnech 10.–14. října 2017 (plzeň, písek, 
praha). organizace Hands On! se dlou-
hodobě zabývá zvyšováním povědomí ve-
řejnosti o hodnotě a potenciálu dětských 
návštěvníků a prezentace kulturních in-
stitucí jako míst neformálního vzdělávání. 
česká republika tak bude poprvé hostit 
přední odborníky v oblasti pedagogiky 
a psychologie zaměřené na neformál-
ní mimoškolní edukaci. konference je 
plánována jako putovní (v plzni, v písku 
a v praze), probíhat bude v angličtině 
se simultánním tlumočením hlavních 
programových bodů do češtiny. témata 
konferenčních bloků jsou: technologie 

a humanita, Vzdělávání srdce, Muzea 
a galerie jako místa sociální angažova-
nosti. pro členy AMG se podařilo vyjed-
nat snížený konferenční poplatek ve výši 
100 eur – je ale nutné registrovat se na 
konferenci do stanoveného termínu, tj. 
do 23. června 2017! poté bude účtován 
konferenční poplatek 300 eur. 

Anna komárková, BBus (Hons), in-
formovala, že na sekretariátu AMG je 
k dispozici nová kniha rndr. jiřího žal-
mana Průvodce po muzeu a muzejnictví, 
kterou si členové AMG mohou vyzved-
nout bezplatně. 

na závěr jednání senátu AMG byla 
otevřena otázka vhodnosti, či nevhod-
nosti tzv. guerrilové reklamní kampaně 
jičínského muzea k vydání knihy j. Wald-
hausera. jak v diskusi zaznělo, propagace 
činnosti je věcí každého muzea, nicméně 
takovýto způsob může oslabovat naši dů-
věryhodnost.

jednání senátu AMG bylo zakonče-
no přijetím usnesení. 

zapsali:
MICHaL BařInka, MonIka BenČová,

anna koMáRková

novým členem aMG je i Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v Domě 
Štěpánka netolického v Třeboni
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usnesení Senátu aMG ze dne 1. března 2017
Senát aMG vzal na vědomí:
 ■ zprávu o činnosti exekutivy AMG za období od konání posledního senátu AMG.
 ■ zprávu o mediálních kampaních AMG v roce 2017, stav příprav vyhlášení výsledků XV. ročníku národní soutěže muzeí 

Gloria musaealis a zahájení XVi. ročníku soutěže, stav příprav národního zahájení Xiii. ročníku festivalu muzejních nocí.
 ■ Aktuální stav přípravy muzejních standardů a registračního systému muzeí a návrh systému akreditace.
 ■ informace o vývoji oborové legislativy.
 ■ ukončení členství Městské galerie litomyšl.

Senát aMG schválil: 
 ■ Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Monika Benčová, phdr. jana Hutníková, phdr. františek šebek.
 ■ návrhovou komisi ve složení: Mgr. lukáš krinke, ing. richard M. sicha, rndr. Miroslava šandová.
 ■ program jednání senátu AMG dle předloženého návrhu.
 ■ přílohu č. 3 jednacího řádu AMG – Výše členských příspěvků a zařazení řádných členů AMG do kategorií příspěvků v roce 

2017.
 ■ přijetí centra třeboňského rybnikářského dědictví v domě štěpánka netolického a Moravské zemské knihovny v Brně za 

řádné členy AMG.
 ■ přijetí MgA. Alžběty kumstátové, ludmily Hudcové, Venduly skřivánkové, dis., a ing. petra polakoviče za individuální členy 

AMG.

Senát aMG neschválil:
 ■ přijetí pardubického klubu kouzel a magie, z. s., za řádného člena AMG.

Senát aMG uložil:
 ■ exekutivě AMG předložit vyhodnocení předchozích 15-ti ročníků národní soutěže muzeí Gloria musaealis a návrh variant, 

jakým způsobem dále v soutěži pokračovat – v termínu do příštího jednání senátu AMG.
 ■ senátorům AMG projednat v krajských sekcích AMG návrh systému akreditace a sdělit stanovisko AMG – v termínu do 

příštího jednání senátu AMG.
zapsala:

MIRoSLava ŠanDová
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aMG a Platforma 
zainteresovaných 
stran cSr
JuLIe BoRovCová
česká společnost pro jAkost, 
z. s. / národní středisko podpo-
ry kVAlity (nis-pk)

společenská odpovědnost organizací, 
z anglického překladu „corporate soci-
al responsibility“, tzv. csr, představuje 
dobrovolný závazek zohledňovat ve svém 
rozhodování a každodenních činnostech 

potřeby svých zákazníků, dodavatelů, od-
běratelů, zaměstnanců, občanů žijících 
v místě, kde organizace působí, stejně 
jako životního prostředí a všech ostatních 
subjektů, jichž se její činnost dotýká, ať 
již přímo či nepřímo.

Když se řekne společenská 
odpovědnost…
společenská odpovědnost organizací 
(csr) již dávno není výsadou jen velkých 
nadnárodních korporací a možná, že ani 
nikdy nebyla. zjednodušeně se dá říci, 
že společenská odpovědnost znamená 
dobrovolné rozhodnutí organizací chovat 

se „slušně“. takto konat může každá or-
ganizace, nebo jakékoli sdružení v zásadě 
bez omezení.

csr lze považovat za moderní po-
dobu desatera, jen s tím rozdílem, že 
se nejedná o deset konkrétních zásad 
chování, ale jedná se o způsob uvažování, 
odpovědný přístup, který zohledňuje po-
třeby všech zúčastněných stran a zvažuje 
dopady vlastních činností na společnost 
jako celek.

Asociace muzeí a galerií české re-
publiky, z. s., se v dubnu 2016 stala sou-
částí platformy zainteresovaných stran 
csr a zavázala se tak k tomu, že bude 
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podporovat společensko-odpovědné ak-
tivity svých členů a bude pro ně vytvá-
řet příhodné podmínky. tímto krokem 
se AMG zapojila do aktivit národního 
akčního plánu csr.

role státu na poli cSr
csr má dobrovolný charakter a zahrnuje 
ty činnosti, které organizace realizují nad 
rámec zákonných povinností. A jakou úlo-
hu vlastně sehrává stát? Ačkoli společen-
ská odpovědnost není v českém prostředí 
výrazně regulována, stala se jednou ze 
stěžejních oblastí podpory. 

„národní politika kvality“ je vládou 
vyhlášený program, jehož cílem je vytvořit 
v českém prostředí takové podmínky, aby 
se kvalita a společenská odpovědnost 
staly přirozeným faktorem nejen podni-
kání a fungování veřejné správy, ale také 
součástí společnosti jako takové. 

Mezi významné programy národní 
politiky kvality vyhlášené radou kvality 
čr patří národní ceny kvality čr, národní 
ceny čr za společenskou odpovědnost 
a udržitelný rozvoj a cena hejtmana za 
uplatňování konceptu společenské odpo-
vědnosti, nebo ocenění pro malé a střed-
ní podniky a sociální podniky cena za 
společenskou odpovědnost „podnikáme 
odpovědně“. Všechny tyto programy jsou 
založeny na sebehodnocení organizace, 
které je poté ověřeno nezávislými hod-
notiteli. programy jsou realizované na 
regionální nebo národní úrovni. Vládní 
program česká kvalita, je program oce-
ňování kvalitních výrobků a poskytování 
kvalitních služeb, který v sobě sdružuje 
důvěryhodné značky kvality. organizace 
se mohou také do naplňování národní 
politiky kvality zapojit podpisem charty 
kvality české republiky. dále se rada 
kvality čr podílí na řadě akcí celostátního 
významu a pravidelně vyhlašuje listopad 
Měsícem kvality v čr. 

cSr a národní politiky kvality
národním gestorem csr je Ministerstvo 
průmyslu a obchodu čr, které je zároveň 
pověřeno řízením rady kvality čr a jejím 
organizačním zajištěním. záměry národní 
politiky kvality v oblasti společenské od-

povědnosti jsou formulovány prostřednic-
tvím strategického dokumentu „národní 
akční plán csr 2016–2018“, za jehož 
realizaci a podporu je odpovědná právě 
rada kvality čr. A kromě oceňování za 
csr je jednou z aktivit národního akční-
ho plánu právě již zmiňovaná platforma 
zainteresovaných stran csr. 

organizace soukromého i veřejného 
sektoru, či subjekty zastřešující jakoukoli 
odbornou či zájmovou oblast, věnující se 
problematice společenské odpovědnos-
ti, mají možnost připojit se k platformě 
a sdílet tak své zkušenosti a příklady 
dobré praxe. Mohou se reálně podílet na 
šíření konceptu csr a současně stojí 
u zrodu nových národních strategií pro-
střednictvím vzájemného dialogu, který je 
vyslyšen díky vazbě na radu kvality čr.

nejen členům platformy slouží ná-
rodní informační portál na http://www.
narodniportal.cz ke zprostředkování nej-
aktuálnějších informací o společenské 
odpovědnosti. portál představuje pra-
men dostupných informačních zdrojů, 
pořádaných akcích a také příkladů dobré 
praxe skrze platformu zainteresovaných 
stran csr.

Geologický objev 
mezinárodního 
významu 
v hornickém 
muzeu Příbram
JoSeF veLFL
Hornické MuzeuM příBrAM

expozice národní kulturní památky, 
Hornického muzea příbram, situovaná 
v cáchovně dolu Vojtěch nabízí od roku 
2016 prezentaci mineralogického obje-
vu mezinárodního významu, a sice dvou 
nových minerálů. 

první z nich byl nalezen v roce 2007 
na odvalu historické uranové šachty č. 16 
v příbrami na Hájích geologem Hornického 

muzea příbram Mgr. pavlem škáchou, 
ph.d. poté následoval náročný proces 
zkoumání, ověřování a různých vědec-
kých analýz prováděných ve spolupráci 
s Mgr. jiřím sejkorou, ph.d., z národního 
muzea a Mgr. jakubem plašilem, ph.d., 
z fyzikálního ústavu Akademie věd čr, 
s konečným resumé, že se jedná o dosud 
neznámý exemplář.

Hornické muzeum příbram se proto 
v prosinci roku 2015 obrátilo s žádostí 
o zaregistrování tohoto objevu na Me-
zinárodní komisi pro nové minerály, no-
menklaturu a klasifikaci (commission on 
new Minerals, nomenclature and classi-
fication – cnMnc) v čele s univerzitním 
profesorem ulfem Håleniem ve stockhol-
mu, která potvrdila správnost předložené 
žádosti a zároveň souhlasila s navrhova-
ným pojmenováním – příbramit. to bylo 
muzeem zvoleno na počest místa nálezu 
a zároveň jako „dárek“ k 800. výročí exi-
stence nejstarší písemné zmínky o pří-
brami a ke 130. výročí založení zdejšího 
muzea, jehož sbírku nyní nový minerál 
příbramit obohatil. 

chemické složení této vzácné pří-
rodniny je cusbse2, což znamená, že 
obsahuje měď, antimon a selen. Minerál 
vytváří maximálně 150 mikrometrů (0,15 
mm) velké agregáty složené z jednotli-
vých lupenitých krystalů v karbonátové ži-
lovině společně s dalšími minerály ze sku-
piny selenidů a uraninitem. příbramit má 
kovově lesklou barvu, je relativně měkký 
a je možné ho sledovat pouze pomocí 

Bytízit. vzorek uraninitu se selenidy 
nalezený na haldě šachty č. 11a
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speciálních zvětšovacích aparatur a ve 
zvětšené podobě rovněž na vyobrazení. 

druhým z nově objevených minerálů 
byl bytízit, nalezený Mgr. pavlem šká-
chou, ph.d., z Hornického muzea příbram 
na podzim roku 2015 rovněž na odvalu 
uranové šachty č. 16 v příbrami na Há-
jích. tento objev potvrdila vzpomínaná 
Mezinárodní komise pro nové minerály, 
nomenklaturu a klasifikaci (cnMnc) dne 
10. srpna 2016 a schválila též návrh po-
jmenování, bytízit, podle místa nálezu na 
Bytízu nedaleko příbrami. i bytízit náleží 
do skupiny selenidů. Má podobné che-
mické složení jako příbramit – cu3sb-
se3. liší se strukturou a některými další-
mi vlastnostmi. je kovově lesklý a vytváří 
zrna o velikosti až 0,5 mm.

příbramské uranové ložisko se díky 
výzkumům z posledních let stalo jednou 
z nejbohatších lokalit s výskytem selenidů 
na světě. z dalších zemí, na jejichž úze-
mí se nacházejí význačná místa s nálezy 
selenidů, můžeme jmenovat německo, 
Argentinu, Austrálii a čínu. selenidy jsou 
poměrně vzácnou skupinou minerálů, kte-
ré jsou v české republice vázány většinou 
na hydrotermální ložiska uranu. jde o se-
lenové ekvivalenty sulfidů. selenidy jsou 
důležité sloučeniny s možností dalšího 
průmyslového využití. slouží například 
jako polovodiče ve fotovoltaických člán-
cích. Výzkum jejich vlastností a popiso-
vání nových fází je proto důležité nejen 
z hlediska prezentace v mineralogických 
sbírkách muzeí a dalších vědeckých in-

stitucí, ale i s ohledem na jejich další 
hospodářské využití. 

tyto dva nově objevené minerály 
mohou nyní obdivovat i návštěvníci Hor-
nického muzea příbram. srdečný dík ná-
leží též s. p. diAMo, který umožnil tuto 
vědecko-badatelskou činnost realizovat 
v areálu někdejší uranové šachty č. 16, 
a tímto způsobem přispěl k dosažení ob-
jevu mezinárodního významu.

bílá temnota: 
Preventivní 
projekt v muzeu
JITka kRáLová
reGionální MuzeuM Mělník

preventivních projektů upozorňujících 
na rizika drogového světa je bezpočet. 
k méně četným a neotřelým, patří projekt, 
v němž svůj potenciál spojili a nabídli 
mělničtí muzejníci, policisté, preventisté 
a strážníci. pěti stovkám žáků. přímo 
v muzeu.

V říjnu 2016 se v regionálním mu-
zeu Mělník uskutečnil týdenní projekt 
k výstavě s názvem „Bílá temnota. drogy. 
cesta tam a zpět“. ta završila pětiletý 
cyklus výstavních počinů se sociálně pre-
ventivním záměrem realizovaný ve spolu-
práci s programem prevence kriminality 
Města Mělníka, policií čr úo Mělník, 

Městskou policií Mělník a muzeem. Vý-
stava tentokráte se zacílila na problema-
tiku návykových látek. Akci slavnostně 
zahájil ředitel národní protidrogové cen-
trály plk. Mgr. jakub frydrych.

Vize výstavy vycházela z expozičního 
řešení tématu v Muzeu policie čr, které 
mj. zapůjčilo ukázku historických exponá-
tů k detekci návykových látek. z národní 
protidrogové centrály pocházely profesi-
onálně zpracované texty upozorňující na 
nebezpečí spojená s drogovými závislost-
mi, metody boje s drogovou kriminalitou, 
zajímavé statistiky a podněty k prevenci. 
policejní muzeum a centrála poskytly 
taktéž orientační testy, či systémy iden-
tifikace na omamné a psychotropní látky.

Mělnický autorský tým se pak vel-
mi expresivně chopil ztvárnění dioramat 
rizikového barového prostředí, každo-
denního reálného životního prostoru 
závislého člověka, či náznaku hřbitova 
jako mementa před možnými následky 
užívání návykových látek. V praxi bylo 
zajímavé pozorovat spolupráci nejen na-
příč muzejními profesemi, ale práci týmů 
z různých institucí. společně tak reali-
zátoři vybírali exponáty, natírali, kutili, 
či aranžovali, aby výsledný dojem byl co 
nejautentičtější. z dílčích prvků sestavili 
model varny a jako nezbytnou součást 
celého projektu instalovali místní krimi-
nalističtí technici a strážníci zónu, kde 

Příbramit. odval šachty č. 16, kde byl příbramit nalezen.

Zavazování tkaniček s brýlemi 
simulujícími užití drog
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si návštěvníci prohlédli stopy související 
s drogami zajištěnými v regionu. patřily 
k nim například v minulosti zachycené 
potřeby pro pěstírny či pomůcky k apli-
kaci domácí výroby. k zamyšlení měla 
posloužit regionální statistika výroby 
a distribuce návykových látek (pčr úo 
Mělník) v posledních deseti letech. ráz 
prostoru vystupňovaly plakáty s protidro-
govou tématikou.

V rámci výstavy proběhl dynamický 
edukační projekt pro pět stovek středo-
školáků a žáků 2. stupně základních škol, 
který připravil tým policistů, policejních 
techniků, strážníků, preventistů a mu-
zejní pedagožky. ta je s využitím názorné 
časové osy a obrazového materiálu vzala 
na výpravu do historie drog. od neolitu 
po současnost. o nebezpečí návykových 
látek s nimi poté diskutovali velmi ote-
vřeně sami policisté, strážníci a sociální 
pracovnice. společně odkrývali zdravotní, 
sociální, osobní a mezilidské důsledky ži-
vota s drogou. nechybělo objasnění právní 
platformy, příběhy z praxe. dotazy pře-
devším na policisty přímo sršely. s riziky 
užívání omamných a psychotropních látek 
přijel seznámit mladé posluchače také 
jeden z autorů projektu kpt. Bc. petr pro-
cházka z národní protidrogové centrály.

účastníci setkání byli nejvíce zvědaví 
na možnost vyzkoušet si běžné každoden-
ní úkony na očích s brýlemi simulujícími 
užití alkoholu, halucinogenů či stimu-
lantů. rozděleni do skupin pod vedením 
lektorů zkoušeli zvládnout chůzi, překo-
návání překážek, sestavit věž z kostek, 

třídit předměty, či přečíst text. narážení 
do spolužáků a nekoordinované pohyby 
často provázely nepříjemné tělesné po-
city. „Fuj! To je hnusný. To nechci nikdy 
zažít. No, opravdu!“ zaznívalo sálem. Bez-
prostřední reakce mladých lidí po absol-
vování testů tak byly vesměs odsuzující. 

sociálně preventivní projekt každo-
ročně provází výtvarná výstava žáků měl-
nické zuš. tentokráte tvorba apelovala 
na rizika užívání návykových látek u mla-
dé generace. závažné, náročné téma. 
Bezpočet vnitřních úvah se při tvorbě 
prolínalo s  vnějším světem informací 
a alarmujícími příběhy z praxe profesi-
onála, policejního technika, který děti 
při tvorbě navštívil. organizátoři akce se 
ocitli také v roli porotců, kdy hodnotili 
vzniklá díla a ocenili nejzajímavější práce, 
charakteristické všudypřítomnou příměsí 
nesouhlasu s životním stylem ruku v ruce 
se závislostmi.

pět let spolupráce na sociálně pre-
ventivních, interaktivních projektech 
v  prostředí muzea naplnilo svou vizi. 
V Mělníku se tento model, jak vypoví-
dají ohlasy ze škol, samých žáků i rodi-
čovské veřejnosti, osvědčil. Vznikla nová 
přátelství, objevily se nové obzory výhod 
spolupráce napříč organizacemi, a také 
témata, kterým by se chtěli muzejníci, 
policisté, strážníci a preventisté věnovat. 
tým se proto rozhodl pokračovat, a tak 
i v dalších letech budou nejen děti pro-
střednictvím zážitkových preventivních 
programů poznávat minulost a součas-
nost rizik okolního světa. 

Obchodování 
s iráckými 
a syrskými 
kulturními statky
zástupce generálního ředitele sek-
ce pro kulturu při unesco francesco 
Bandarin informoval svým dopisem od-
bornou veřejnost o přijatých rezolucích 
rady bezpečnosti osn č. 2199/2015 
a č. 2253/2015 o obchodování s irác-
kými a syrskými kulturními statky. tým 
osn, zajišťující analytickou podporu 
a monitorování sankcí, vytvořil soupis 
informací o kulturním dědictví, které se 
nacházejí v doporučeních souvisejících 
s implementací výše uvedených rezolucí 
osn. Bandarinův dopis i výňatky ze zpráv 
k problematice obchodování s iráckými 
a syrskými kulturními památkami je k dis-
pozici na webových stránkách AMG – 
sekce Dění v oboru / Aktuality – zpráva 
ze dne 8. února 2017.

výročí zavedení 
poštovních 
schránek
Výzva Poštovního muzea

Jan kRaMář
poštoVní MuzeuM

poštovní muzeum české pošty, s. p., 
u příležitosti nadcházejícího 200. výročí 
zavedení poštovních schránek v českých 
zemích žádá muzejní instituce v čr o in-
formace o sbírkových předmětech s mo-
tivy poštovních schránek.

dne 1. června 1817 byly v někdejší 
rakouské monarchii zavedeny poštovní 
schránky. u příležitosti nadcházejícího 
výročí připravuje poštovní muzeum vý-
stavu, která představí historii poštovních 
schránek na našem území. informujte 
nás proto, prosíme, o unikátních foto-
grafiích, grafických listech i skutečných 
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poštovních schránkách, které se nalézají 
ve Vašich sbírkách. zájem máme nejen 
o  fotografie „statických“ poštovních 
schránek, ale i  jejich „mobilních“ mo-
difikací na vlakových, automobilových 
či lodních poštách, dále na tramvajích, 
trolejbusech a dostavnících. podobně 
oceníme i snímky schránek určených pro 
zvláštní účely (potrubní a leteckou poštu, 
obchodní vzorky), stejně jako schránek 
domovních, doručovacích, odkládacích 
a poštovní přihrádek (tzv. p. o. Boxes). 

reprodukce obrazových, písemných 
i trojrozměrných předmětů, které nám 
případně poskytnete, bychom s Vaším 
svolením rádi představili na připravované 
výstavě. 

kontakt: česká pošta, s. p., poštovní 
muzeum, nové mlýny 2, 110 00 praha 1 
(tel.: +420 222 312 006, e-mail: kramar.
jan@cpost.cz).

rekonstrukce 
dobrošovské 
pevnosti
RICHaRD ŠvanDa
peVnost doBrošoV

pevnost dobrošov, součást předválečné-
ho opevnění z let 1935–1938, se nachá-
zí 8 km od východočeského města nácho-
da. fenomén československého stálého 
opevnění se naplno projevil počátkem 
90. let 20. století. dosud utajované in-
formace uložené v bednách Vojenského 
ústředního archivu v praze byly postupně 
zveřejňovány a badatelská veřejnost se 
mohla konečně dozvědět více o stavbě 
československých fortifikací budovaných 
v tomto období. devadesátá léta rovněž 
přispěla k zakládání a rozvoji spolků či 
klubů vojenské historie, a tím také k ote-
vírání nových pevnostních muzeí. pevnost 
dobrošov u náchoda však již tehdy měla 
úctyhodnou návštěvnickou tradici.

počátky jejího otevření sahají do po-
loviny 60. let 20. století, kdy se okres-
ní národní výbor v náchodě společně 

s místním muzeem rozhodl otevřít tuto 
ojedinělou památku veřejnosti. díky po-
čátečnímu nadšení se podařilo v krátké 
době zpřístupnit alespoň část podzem-
ních prostor a první návštěvníci mohli 
v květnu 1969 zhlédnout toto nedokon-
čené pevnostní dílo. V průběhu dalších 
dvaceti let byla prohlídková trasa rozší-
řena o další podzemní prostory a vytvo-
řeno bylo několik „ideových“ a své době 
poplatných expozic. to však nic nemění 
na tom, že v tomto období do pevnosti 
zavítalo přes milión návštěvníků. 

zanedlouho se však začal projevo-
vat určitý pokles návštěvnosti a stávající 
expozice přestala odrážet současné tren-
dy expozic instalovaných v podobných 
objektech. přesto byla pro návštěvníky 
připravena řada dílčích novinek, z nichž 
nejzajímavější bylo umístění unikátní ko-
lekce miniatur vojáčků modeláře a sběra-
tele lubora šušlíka z pardubic čítající na 
1200 figurek (v současné době jich je již 
téměř 1500). příčinu stagnace muzejní 
expozice na dobrošově je nutno hledat ve 
složitých majetkoprávních vztazích mezi 
provozovatelem a vlastníkem pevnosti, 
jímž bylo Ministerstvo obrany. Až teprve 
před dvěma lety se podařilo po dlouho-
dobém jednání převést tuto nemovitou 
kulturní památku do majetku králové-
hradeckého kraje. tato událost se stala 
zároveň důležitým mezníkem pro budoucí 
rozvoj celého komplexu. 

kraj začal okamžitě zpracovávat žá-
dost na získání dotace z integrované-
ho regionálního operačního programu 
(irop); rozhodnutí o jejím přidělení se 

letos v lednu stalo skutečností. pro dob-
rošovskou pevnost to znamená jediné: 
rozsáhlou rekonstrukci nejen stávajícího 
zázemí pro návštěvníky, ale také revitali-
zaci historických objektů. Během násle-
dujících tří let dojde k postupné přeměně 
návštěvnického centra, jehož jádrem se 
stanou nové multimediální expozice váží-
cí se k vojenské historii prvorepublikové-
ho československa. úprav se dočkají také 
podzemní prostory, v nichž bude ukázán 
stav pevnosti po jejím dokončení. 

pevnost dobrošov však zůstane i na-
dále v jednom ohledu unikátem – bude 
funkčním, návštěvnicky atraktivním mu-
zeem a zároveň přírodní památkou. sta-
vební zásahy jdoucí do desítek milionů 
korun budou totiž v mnohém respekto-
vat původní stavbu, která se každoročně 
od října do dubna stává zimovištěm pro 
sedm set netopýrů. toto zimoviště, které 
je jedním z největších ve východních če-
chách a významným v rámci čr, se stalo 
evropsky významnou lokalitou zahrnutou 
v soustavě nAturA 2000. dosavadní 
provoz pevnosti respektoval harmonii 
mezi fungováním pevnostního muzea 
a potřebami netopýrů. i po rozsáhlé pře-
stavbě se počítá s touto symbiózou, kdy 
budou moci návštěvníci spatřit rozsáhlé 
podzemní prostory s unikátními expozi-
cemi i nedokončené podzemní štoly, které 
se pravidelně stávají útočištěm pro osm 
kriticky ohrožených druhů těchto létají-
cích savců. pokud se podaří skloubit za-
traktivnění této památky se zájmy ochrany 
přírody, bude to jednoznačně znamenat 
další posun v oblasti muzejnictví. 
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Kolegium muzeí 
královských měst 
aMG jednalo 
v rakovníku 

MIRoSLava ŠanDová
zápAdočeské MuzeuM V plzni, 
poBočkA MuzeuM dr. BoHuslAVA 
HorákA rokycAny

druhé jednání kolegia muzeí královských 
měst AMG v roce 2016 se uskutečnilo 
12. prosince 2016 v Muzeu tGM v ra-
kovníku. V expoziční budově muzea při-
vítala účastníky ředitelka Mgr. Magda 
elznicová Mikesková. poprvé se jednání 
zúčastnily ředitelky regionálního muzea 
v Mělníku phdr. Miloslava Havlíčková 
a  regionálního muzea k. A. polánka 
v  žatci phdr. radmila Holodňáková. 
obě muzea se nově stala členy kolegia, 
spolu s Muzeem českého krasu v Berou-
ně, jehož ředitelka rndr. karin krieger-
becková, ph.d., se z pracovních důvodů 
omluvila, stejně jako ředitelé z oblast-
ního muzea v litoměřicích a Městského 
muzea ve slaném. počet členů kolegia 
muzeí královských měst AMG, které se 
schází od roku 1992, se tak rozrostl na 
devět.

dosavadní předsedkyně kolegia 
rndr. Miroslava šandová přítomné in-
formovala o průběhu zářijového senátu 
AMG a seznámila je zejména se stavem 
přípravy registrace a akreditace muzeí 
a s dosud navrženými kritérii pro zařazení 
muzeí do registru. kolegyně elznicová 
a kolega Matyáš informovali o průběhu 
konference Muzeum a změna V. diskuze 
se dále přenesla k informacím o různých 
provozních problémech členských muzeí 
a zejména se diskutovalo o obecném jevu 
–podfinancování muzeí v oblasti inves-
tic ze strany zřizovatelů, což činí potíže 
zejména u těch institucí, které mají ve 
správě větší počet objektů a následně ne-
zbývá dostatek peněz na tvorbu a obnovu 
nových expozic. Byly diskutovány také 
zkušenosti s podáním žádostí o projekty 
irop. účastníci se shodli, že muzeím by 

obecně pomohlo, kdyby se mohly podílet 
více na archeologickém výzkumu, který 
přinášel významné finanční prostředky. 

V poslední části jednání si účastníci 
prohlédli muzejní expozice rakovnické-
ho muzea i aktuální výstavy. V průběhu 
komentované prohlídky zmínila ředitelka 
rakovnického muzea i některé připomínky 
týkající se instalací ze strany účastníků 
exkurze šMp, kteří muzeum navštívili 
a které plynou právě z nedostatku finanč-
ních prostředků; muzeum aktualizuje ex-
pozice postupně. slibnou vyhlídkou je 
podaný projekt do programu irop. za 
rokycanské muzeum byla muzeím nabíd-
nuta možnost zapůjčení výstavy „když 
jsem šel z hub...“, o kterou na rok 2017 
již projevilo zájem město ostrov nad ohří.

Zasedání 
Královéhradecké 
krajské sekce 
aMG 
MICHaL BaBík
reGionální MuzeuM A GAlerie 
V jičíně

na zasedání sekce dne 19. prosince 
2016 v jaroměři přivítal předseda sek-
ce phdr. Michal Babík všechny přítomné 
a seznámil je s novinkami, které souvise-
ly s povolebními změnami (náměstkyní 
hejtmana a gestorkou kultury se stala 
Mgr. Martina Berdychová), změnami 
na krajském úřadě (phdr. pavel Mertlík 
odešel v létě do důchodu, na jeho pozici 
ho vystřídal ing. Milan smolík) a dále 
se změnami ve vedení některých muzeí 
v královéhradeckém kraji (jaroměř, rych-
nov nad kněžnou).

poté předal slovo Mgr. Martině Ber-
dychové, která ve stručnosti představila 
svůj pozitivní vztah k podpoře kultury 
a muzejnictví a požádala zástupce krajské 
sekce o podněty, které by měly pomoci 
zachovat alespoň stávající úroveň oboru 
v kraji. následovala diskuze, ve které 

převážně zástupci jednotlivých muzeí 
zřizovaných královéhradeckým krajem 
(Machková, Babík, landr) představili si-
tuaci poté, co je na ně nabalováno stále 
více povinností (jednotný ekonomický 
systém, jednotný majetkový systém, jed-
notný systém muzejní evidence, registr 
smluv, atd.). z obecné diskuze vyplynu-
lo, že se muzea potýkají s nedostatkem 
kapacity na místě ekonomickém či admi-
nistrativním a dále v souvislosti se zvy-
šováním platů v kultuře s nedostatkem 
kurátorských míst. kumulace pracovních 
činností u některých pracovních pozic je 
za hranicí únosnosti. Byly shromážděny 
požadavky těchto muzeí na rok 2017 
včetně finančního vyčíslení.

V rámci jednání byla prezentována 
publikace Svědkové starých časů / 111 
unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. 
V blízké době bude phdr. Michalem Babí-
kem zpracován základní koncept publika-
ce, který by mohl být podobně realizován 
v královéhradeckém kraji. 

následně informoval předseda sekce 
o jednání senátu AMG, který se konal 
15. prosince 2016. Věstník AMG bude od 
roku 2017 opět v tištěné podobě, od roku 
2017 budou zvýšeny členské poplatky 
AMG, dále starší informace o odchodu 
národního muzea z  AMG, informace 
o problematice týkající se registru smluv 
– povinnost zveřejňovat i smlouvy o vý-
půjčce předmětů nad 50 tis. kč.

V rámci probíhající diskuze na téma 
celkové situace AMG dále např. ředitelka 
Muzea východních čech v Hradci krá-
lové Mgr. naděžda Machková prajzová, 
ph.d., prezentovala možnost následo-
vání příkladu národního muzea – tzn. 
ukončení členství v AMG v případě Mu-
zea východních čech. i jinými členskými 
muzei pak byla tlumočena převážně ne-
spokojenost se sílou a respektem AMG, 
kdy se např. nepodařilo sjednat vhodné 
podmínky pro irop pro některá muzea. 
dále se hovořilo, že ve vedení AMG mají 
být respektované osobnosti (ve smyslu 
respektované hlavně ze strany Mk čr) 
atd. V diskuzi se také probíraly informace 
související s reflexí konference Muzeum 
a změna V a informace, které souvisejí 
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s přípravou muzejních standardů a re-
gistračního systému muzeí. phdr. Michal 
Babík přislíbil, že se ze sekretariátu AMG 
pokusí zajistit stanovisko AMG v podobě 
uceleného materiálu, do kterého by mohly 
být zapracovány připomínky jednotlivých 
muzeí. Materiál by měl být rozeslán čle-
nům krajské sekce v první polovině ledna 
2017 s tím, že maximálně do dvou mě-
síců potom by se měla uskutečnit další 
schůze sekce.

V další části setkání byly tlumočeny 
informace získané na schůzce s ředitelem 
oMG Mk čr Mgr. pavlem Hlubučkem, 
která se konala v říjnu 2016 na krajském 
úřadě královéhradeckého kraje (informa-
ce o nově zřizovaném akvizičním fondu, 
snaze Mk čr zařadit do katalogu prací 
edukátora v kultuře, informace o iso/e 
– uplatnění předkupního práva státu, 
iso/A – nově lze i na eps, celková větší 
podpora v rámci iso – možnost dosáh-
nout až na 70 % nákladů projektu, gran-
tové schéma Podpora expozic a výstav 
– spolupráce se státními organizacemi). 

V závěru setkání byly prezentovány 
informace z jednotlivých muzeí. ředi-
telka třebechovického muzea Betlémů 
Mgr.  silvie dušková mj. informovala 
přítomné, že byla k 31. prosinci 2016 
odvolána ze své funkce.

Pardubická 
krajská sekce 
aMG se sešla 
v Pardubicích
RICHaRD M. SICHa
MuzeuM čs. opeVnění z let 
1935–1938, pěcHotní sruB k-s 14 
„u ciHelny“, králíky

na jednání sekce, které se uskutečnilo 
dne 25. listopadu 2016 ve Východočes-
kém muzeu v pardubicích, se dostavilo 
celkem 32 účastníků, z toho 19 osob 
s  právem zastupovat a  jednat za své 
členské subjekty v rámci členství v AMG. 

V úvodu jednání přivítal předseda 
sekce ing. richard M. sicha přítomné, 
poděkoval Mgr. tomáši libánkovi, ředi-
teli VčM, za poskytnutí prostor, členům 
za hojnou účast a zájem o obor a uvítal 
hosta, náměstka hejtmana pardubické-
ho kraje pro investice, majetek a kulturu 
Mgr. romana línka. Mgr. línek seznámil 
přítomné s některými záměry v oblasti 
kultury a s připravovaným informačním 
materiálem – skládačkou pardubického 
kraje. současně byl požádán předsedou 
sekce ing. sichou o spolupráci a názor ve 
věci přípravy muzejní legislativy např. přes 
Asociaci krajů čr, aby např. nové právní 
předpisy nebyly diskriminující pro malá 
muzea, kterých je v rámci pardubického 
kraje nejvíce, což může ovlivnit dění v kul-
tuře a jejím financování v lokalitě. Mgr. 
roman línek pomoc přislíbil.

V druhém bodě informoval ing. si-
cha o všech třech konaných senátech 
AMG, kterých se zúčastnil, upozornil na 
možnost stažení zápisů z webu AMG. 
z jednotlivých jednání zmínil zejména 
informace týkající se novely připravova-
ného knihovního zákona č. 257/2001 
sb., ve vztahu k muzeím. dále proble-
matiku archivního zákona, kde byl řešen 
rozpor s  muzejním zákonem ohledně 
správy a využívání archiválií v muzejních 
sbírkách. na senátu AMG zazněla také 
informace o novelizaci oz, kterou bude 
iniciovat komise rady Ak čr pro kulturu, 
památkovou péči a cestovní ruch. V no-
vele by mělo být lépe definováno vydržení 
vlastnického práva, aby odcizené movité 
památky nebylo možné vůbec vydržet. 

dále informoval o návrhu systému 
registru muzeí a muzejních standardů, 
pro které byla ustavena pracovní skupina, 
v níž má pardubická krajská sekce AMG 
své zastoupení (ing. sicha, phdr. fran-
tišek šebek). dále informoval o národní 
soutěži muzeí Gloria musaealis a její re-
alizaci, o problematice vydávání Věstní-
ku AMG, o změnách v členské základně 
AMG. proběhla diskuze ohledně vystou-
pení národního muzea z AMG a vstupu 
řady individuálních žadatelů o členství 
z nM, které bylo senátem AMG schvá-
leno. V senátu AMG byl rovněž schvá-

len návrh na zvýšení členských příspěvků 
od roku 2017 o 17 %. senát AMG dále 
schválil od roku 2017 vstup AMG do unie 
zaměstnavatelských svazů. z oborové le-
gislativy také předseda sekce informoval 
o skutečnosti, že účinnost památkového 
zákona byla z roku 2017 posunuta až do 
roku 2020. 

V dalším bodě předseda sekce po-
drobně informoval o situaci k návrhu re-
gistrace a akreditace muzeí a byly prodis-
kutovány s členskými zástupci materiály 
pracovní skupiny. Ve věci akreditace za 
stávající znalosti relevantních informací 
navrhla sekce opětovně zvážit ze strany 
exekutivy AMG, zda je akreditace dosta-
tečně vhodným krokem z hlediska srov-
návacích kritérií pro jednotlivá muzea, 
aby nezatížila administrativně, finančně 
a personálně tyto instituce. důvodem je, 
že se jedná o složitě specifikovatelnou zá-
ležitost, která ve výsledné podobě může 
vést k diskriminaci, resp. nesprávnému 
posouzení menších muzeí. Vzhledem 
k tomu, že není znám finální návrh práv-
ního předpisu řešící registraci a akredi-
taci, který byl avizován do 30. června 
2016 Mk čr, požádala pardubická 
krajská sekce AMG exekutivu AMG, aby 
vyzvala tento orgán k předložení materi-
álu v dostatečném předstihu k možnému 
vyjádření, tak aby byl potřebný čas na 
připomínky k věci.

V dalším programu proběhla diskuze 
a členové sekce se navzájem informovali 
o připravovaných změnách a problémech.

k odpolednímu programu byli přizvá-
ni hosté z krajského ředitelství policie 
čr pardubického kraje v čele s tiskovou 
mluvčí por. Bc. evou Maturovou, kteří 
vystoupili s přednáškou týkající se kri-
minality a možnostech zabezpečení mu-
zeí a galerií včetně dosavadních zkušení 
a praxe v rámci pardubického kraje. 

následovala široká diskuze a kon-
krétní odborné dotazy. následně vystoupil 
lubomír Halamíček s přípěvkem vztahu-
jícím se k využívání kamerových systémů 
se záznamem v souvislosti se zákonem 
č. 101/2000 sb. o ochraně osobních 
údajů, a poskytl cenné metodické materi-
ály zájemcům k rozebrání. V dalším cyklu 
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vystoupili metodici VčM k programové 
aplikaci Museion (pozitivní a negativ-
ní zkušenosti) a k problematice zbraní 
v muzeích a nakládání s nimi dle platných 
právních předpisů.

Zápis z jednání 
Olomoucké 
krajské sekce 
aMG
MaRIe GRonyCHová
VlAstiVědné MuzeuM V šuMperku

jednání dne 31. ledna 2017 se zúčast-
nili ředitel Muzea komenského v přerově 
(Mgr. Himmler) a ředitelka Vlastivědného 
muzea jesenicka (Mgr. rybová), vedoucí 
Městského muzea v litovli (Mgr. frišten-
ská), vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovi-
cích (Mgr. Alena turková) a ředitelka VM 
šumperk (dr. Gronychová). 

na jednání sekce olomouckého kra-
je se sešla opět pouze malá část členů, 
i když termín byl avizován a upravován 
dle přání jednotlivých ředitelů. z jednání 
se omluvil také zástupce exekutivy AMG.

první část jednání byla věnována 
seznámení s činností AMG v uplynulém 
období, členové byli informováni o tom, 
že Věstník AMG bude opět vycházet v tiš-
těné podobě, dále o legislativních záleži-
tostech, a to zejména nákupu sbírkových 
předmětů a evidenci smluv, kdy by dle 
stanoviska Mf čr měly být sbírkové před-
měty nakupovány z fondu investic a na 
portále by se měly zveřejňovat i smlouvy 
o výpůjčkách. Bylo konstatováno, že me-
todické pokyny v olomouckém kraji jsou 
v obou případech odlišné. 

Hlavní část diskuze byla věnována 
problematice akreditace a kategorizace 
muzeí. i v této otázce se všichni přítom-
ní shodli. Hlavní myšlenky pak shrnul 
Mgr. radim Himmler:

„Vytvoření registru muzeí a galerií 
má smysl z toho důvodu, aby veřejnost 
(návštěvníci, badatelé) měli informace 

k rozlišení, která muzea jsou skutečně 
muzei a plní ustanovení muzejního zá-
kona a poskytují standardizované veřejně 
prospěšné služby. oficiální registr by tak 
vyloučil řadu samozvaných „muzeí“ po-
stavených buď na soukromé zálibě sběra-
tele, podnikatelském záměru, či jednorá-
zovém vybudování z různých dotací, které 
ale nesplňují nároky ani na definici muzea 
ani na standardy „muzejních“ služeb.

zařadit do registru i další muzea, 
splňující předem dané standardy, ale ne-
zapsaná do ces, nedává smysl. zapsání 
do ces by mělo být zásadním a priorit-
ním kritériem zařazení do registru. je 
to nejlepší způsob, jak skutečně doložit 
veřejnou prospěšnost, a měl by být také 
nezbytnou podmínkou pro financování 
a přidělování dotací. jen díky ces tak 
má stát (Mk čr) a případně jiní posky-
tovatelé dotací (kraje, obce) záruku, že 
sbírka zůstane uchovaná v celistvosti a že 
muzeum plní základní funkce. Vytvářet 
systém dalších standardů pro jiná muzea 
je zbytečně složité, stačí, aby zapsala 
svou sbírku do ces, a tak deklarovala 
věrohodnost. tuto možnost mají již od 
počátků ces.

koncepční úkol zavést registr okra-
jově zmiňuje i další doprovodný záměr, 
a to vytvořit i kategorizaci muzeí a galerií. 
záměr vytvořit kategorizaci a rozběhnout 
k ní směřující proces akreditace nezní pří-
liš šťastně a zavání poněkud „sociálním“ 
inženýrstvím a nárůstem další bezduché 
byrokratizace, která již nyní ve formě 
(vyplňování množství tabulek a hlášení) 
zabírá mnoha muzeím čas a odvádí od 
soustředění se na hlavní poslání. Mu-
zea jsou totiž natolik různorodé subjekty 
s ohledem na svou historii, zaměření, ve-
likost, regionální umístění i práci s cílo-
vým zákazníkem, že je nelze vtěsnat do 
umělých škatulek. nesmyslnost porovná-
vání neporovnatelného nepřímo dokazu-
je i neochota většiny muzeí dobrovolně 
se zapojit do procesu benchmarkingu. 
pokusy o systemizaci, prováděné před 
rokem 1989, jasně ukázaly, že jde o sle-
pou uličku. 

zavedení národní sítě muzeí a galerií 
může z pohledu jiných než státních muzeí 

a galerií vypadat jen jako rafinovaný cíl 
vytvořit ze státních příspěvkových orga-
nizací jakousi 1. ligu a té vyhradit větší 
finanční prostředky. jak se bude rozhodo-
vat o členství v takové lize? které z mu-
zeí, která nesou jméno „učitele národů“ 
je více národní? Muzeum komenského 
v přerově (zřizované olomouckým kra-
jem), Muzeum j. A. komenského v uher-
ském Brodě (zřizované Mk čr) nebo 
národní pedagogické muzeum a knihov-
na v praze (zřizované MšMt). Vznik, 
historie, zaměření, počet sbírkových 
předmětů, počet zaměstnanců, počet 
budov atd. jsou přitom u každého z nich 
jiné. které pak bude to národní? pojmem 
„národní“ bych doporučoval šetřit i po 
zkušenostech předchozích dvou století 
s nezvládnutým nacionalismem. 

za problematické také považuji vy-
členit možnost usilovat o transformaci na 
veřejnoprávní instituci jen muzeím a gale-
riím v této 1. lize. přitom problémy, kterým 
čelí muzea a galerie se statutem příspěv-
kové organizace, jakožto právnické osoby 
se specifickou formou řízení, jsou obecné 
a nelze je zúžit jen na jednoho zřizovatele, 
kterým je Mk čr.

Mk čr se v Koncepci rozvoje muzej-
nictví v České republice v letech 2015–
2020 zavazuje, že záměr a zavedení re-
gistru bude prezentovat formou seminářů 
a bude je projednávat mj. i se zřizovateli. 
dokud tato prezentace neproběhla a ne-
existuje písemný materiál k řádnému při-
pomínkování, je nutno považovat jakékoli 
poznámky a připomínky za předběžné.“

k  problematice se vyjádřila také 
vedoucí Městského muzea v  litovli 
Mgr.  frištenská, která poukázala na 
skutečnost, že existují také desítky dal-
ších muzeí vesnických, specializovaných, 
soukromých (např. Muzeum harmonik 
v litovli), a že i tato malá městská a jiná 
muzea musí být zohledněna, neboť mají 
jiné podmínky pro svoji činnost. s tím, 
aby byl současně zápis sbírek do ces 
podmínkou akreditace, neboť se jedná 
o  bezplatnou záležitost, kterou jsou 
schopná zajistit i malá muzea.

přítomní se většinou hlasů shodli na 
výše uvedeném hodnocení situace.
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Glosy A názory

Průmyslová 
zóna Kvasiny – 
sociální problém 
nebo kulturní 
příležitost?
ToMáŠ ZeLenka
MuzeuM A GAlerie orlickýcH Hor 
V rycHnoVě nAd kněžnou

V současné době je velmi diskutovaným 
tématem bouřlivý rozvoj automobilového 
průmyslu v kvasinách na rychnovsku ve 
východních čechách. region nebyl scho-
pen poskytnout dostatek pracovních sil 
pro zajištění výroby, a tudíž nutně muselo 
dojít k imigraci pracovních sil z jiných 
oblastí čr i ze zahraničí. tím se nastar-
tovala kaskáda předvídaných, ale i zcela 
neočekávaných změn a problémů. pomi-
neme-li tíživou dopravní situaci, jedná se 
zejména o problémy demografické. nově 
příchozí pracovníci často nemají žádné 
vazby k regionu a v případě agentur-
ních zaměstnanců jde často i o sociálně 
problematické osoby. nedostatek uby-
tovacích kapacit si vynutil vznik nových 
dělnických ubytoven. regionu to mimo 
nesporného ekonomického prospěchu 
přineslo i  značné zvýšení kriminality, 
která bývá často dávána na vrub absenci 
smysluplného trávení volného času těchto 
osob. domnívám se, že tento problém je 
zároveň velkou příležitostí pro všechny 
kulturní organizace. nabízí se nám zde 

zcela nový trh několika, možná až desí-
tek tisíc osob působících ve stejném so-
ciokulturním prostředí. je pouze na nás, 
dokážeme-li této demografické skupině 
přizpůsobit nabídku výstav, přednášek či 
jiných kulturních akcí, a využít tak tohoto 
potenciálu. 

ano, je to tak, čím 
dál dokonalejší!
MonIka BenČová
sekretAriát AMG 

Ve snaze ulehčit přístup k informacím na 
webu AMG přicházíme s další novinkou! 
od února 2017 můžete odebírat aktuality 
z webu AMG nově také přes rss kanál. 
tento kanál funguje tak, že se můžete 
zaměřit na aktuality, např. jen z Hlavní 
stránky AMG nebo pouze ze sekce Dění 
v oboru či Festivalu muzejních nocí. při 
publikování novinky se aktuální informace 
automaticky objeví v přijímaném rss 
kanálu a některé prohlížeče o nich dávají 
i vědět. nemusíte tak sami kontrolovat, co 
nového se na webu AMG děje, a šetříte 
svůj drahocenný čas. 

o tom, že se vyplatí na webu AMG 
zveřejňovat informace, a tudíž z něj i ode-
bírat novinky, svědčí neustále se zvyšující 
návštěvnost stránek. za první dva měsíce 
roku 2017 dosáhl počet zobrazení webu 
AMG krásných 312 404 (přičemž v roce 

2016 za stejné období činil počet zob-
razení 226 770; oproti tomu v letech 
2014 a 2015 v průměru jen 137 000). 
za celý rok 2016 pak toto číslo ukazu-
je více jak 1,5 mil. zobrazení, konkrétně 
1 517 532. rapidně také stoupá zájem 
o Kalendárium akcí – v období leden až 
únor 2017 byla tato sekce zobrazena již 
169 308krát. kalendárium bylo spuštěno 
před dvěma lety a za rok 2016 si na konto 
připsalo 711 742 zobrazení. jak je vidět, 
aktivita se vyplácí – spolupracujte s námi 
a budete tak více vidět!

historie se 
opakuje
Hana Dvořáková
MorAVské zeMské MuzeuM 
– etnoGrAfický ústAV

Historie se opakuje – s platností tohoto 
okřídleného úsloví se setkáváme neu-
stále, byť nás to vždy znovu překvapí. 
V tomto kontextu a s přihlédnutím k mig-
račním pohybům v evropě, kteréžto téma 
rezonuje i v muzejním prostředí, zaujme 
svou aktuálností informace z roku 1916 
dávající do souvislosti válečné uprchlíky 
a muzea. jedná se o zprávu svazu ku 
povznesení návštěvy cizinců v království 
českém (založen 1886), jehož úkolem 
byla popularizace cestovního ruchu včet-
ně návštěv muzejních, především „lido-
vědných“ expozic. Ve výčtu aktivit za rok 
1915 svaz konstatoval, že citelný úbytek 
zahraničních turistů v důsledku války byl 
nahrazen „nedobrovolnými hosty Prahy. 
Byli jimi uprchlíci z krajů haličských přímo 
zasažených válkou. Svaz pro ně uspořádal 
v době od 22.12.1914 do 14.11.1915 
344 vycházek, z nichž 245 bylo do sbí-
rek (muzeí) a k památkám v Praze, 99 
na český venkov. Vycházky měly celkem 
11.028 účastníků (Národopisný věstník 
českoslovanský XI.,1916,376).“ Aktivita 
svazu z dob 1 světové války tak předzna-
menává dnešní aktivity muzeí u západ-
ních sousedů.

Průmyslová zóna kvasiny je plánována na rozloze přes 50 ha
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pozVánkA nA VýstAVu A seMinář

Poklady z darů 
knížete Jana II. 
z lichtenštejna

Slezské zemské muzeum, 
historická výstavní budova

31. března – 13. srpna 2017

slezské zemské muzeum za dobu svého 
trvání získalo do svých sbírek řadu vyni-
kajících uměleckých děl celoevropského 
i světového významu. za mnohé z nich 
vděčí štědrému mecenáši a  donátoru 
janu ii., knížeti z lichtenštejna, který 
v průběhu let 1884 až 1929 daroval mu-
zeu nejen cenné práce ze svých sbírek, 
ale zajistil i mnoho jiných děl, zakou-
pených přímo pro doplnění muzejního 
fondu. V neposlední řadě daroval muzeu 
pozemek a finanční dar na stavbu dnešní 
Historické výstavní budovy. A právě zde 
jsou vystaveny poklady z lichtenštejn-
ského mecenátu, a to v rozsahu, v jakém 
nebyly k vidění více než sto let.

představeno je přes dvě stě padesát 
nejcennějších a umělecky nejhodnotněj-
ších skvostů ze sbírek. návštěvníci se mo-
hou projít lichtenštejnskou obrazárnou, 

kde je k vidění například vzácné dílo lu-
case van Valckenborcha Malá hostina. 
sbírka sochařství představuje kolekci 
třiceti děl, zahrnující gotické dřevořezby 
i unikátní plakety či medaile, kterými se 
kromě slezského zemského muzea pyšní 
i sbírky The Metropolitan Museum v new 
yorku či The national Gallery of Art ve 
Washingtonu.

sbírkově nejobsáhlejší částí výsta-
vy je pak kolekce užitého umění, která 
představuje předměty ze skla, keramiky, 
porcelánu či unikátní kusy nábytku, na-
příklad zlacenou dětskou kolébku nebo 
bohatě zdobenou postel s nebesy. na 
výstavě se zájemci seznámí i s dějinami 
lichtenštejnského rodu a s jejich půso-
bením na opavsku a krnovsku. k vidění 
je rovněž portrétní galerie členů tohoto 
rodu z muzejních sbírek. 

Výstava s názvem „jan ii. kníže z li-
chtenštejna. Mecenáš a donátor slez-
ského zemského muzea“ je symbolickou 
oslavou a připomínkou jedné z nejvý-
znamnějších osobností, které se zapsaly 
do dějin naší instituce. Více informací 
včetně doprovodných akcí a fotografií 
z výstavy najdete na http://www.szm.cz.

RoMana CIeSLaRová
slezské zeMské MuzeuM

Současnost 
a budoucnost 
muzeologického 
vzdělávání 
a výzkumu v čr 
Pozvánka na seminář

20.–21. června 2017, hodonín

Masarykovo muzeum v Hodoníně, Asoci-
ace muzeí a galerií české republiky, z. s., 
a ústav archeologie, oddělení muzeologie 
ff Mu Brno, Vás srdečně zvou na další 
z tradičních muzeologických seminářů, 
který se koná 20.–21. června 2017 
v Masarykově muzeu v Hodoníně – sáu 
evropa.

již patnáctý ročník semináře, tema-
ticky naplňující jeden ze strategických 
cílů AMG – podporu oboru muzeologie 
a dalšího vzdělávání muzejních pracov-
níků – se zaměří na stávající univerzitní 
i neuniverzitní profesní přípravu a mož-
nosti dalšího vzdělávání budoucích i sou-
časných muzejních pracovníků a rozvoj 
jejich odborných kompetencí. spolu 
s úzce související oblastí empirického 
výzkumu otevře diskusi nad proměnami 
a výhledy muzeologického vzdělávání 
v české republice. 

na seminář jsou pozvání i kolegové 
ze slovenska. Měl by být ojedinělou pří-
ležitostí seznámit se s výsledky a další-
mi plány univerzitních pracovišť, kde je 
muzeologie pěstována jako obor či jako 
předmět, stejně tak metodických center  
či příbuzných pracovišť.

příspěvky ze semináře budou publi-
kovány v recenzovaném sborníku. 

program bude upřesněn na webo-
vých stránkách Masarykova muzea v Ho-
doníně či na webu AMG v sekci Kalen-
dárium akcí, kde jsou rovněž ke stažení 
organizační pokyny a přihláška na semi-
nář. uzávěrka přihlášek (bez odborného 
příspěvku) je 30. května 2017.

– ze zaslaných materiálůLucas van valckenborch: Malá hostina
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puBlikAce

Kapesní průvodce 
po muzeu 
a muzejnictví
Jiří Žalman 
národní muzeum, Praha 2017

zkušený autor, celoživotní muzejní prak-
tik i teoretik a organizátor i pedagog, 
přichází se sumarizující příručkou, která 
každého zájemce o muzea, muzeologii 
a  muzejnictví provede muzejní praxí 
i vzpomínkami na poslední půlstoletí v ní. 
text má formu fiktivního rozhovoru jiřího 
žalmana s muzejní elévkou a doprovází 
jej humorné ilustrace kateřiny perglové. 
čtivou formou shrnuje poznatky, které 
autor předložil již ve svých příručkách 

muzejníkových, zaměřuje se na praktické 
otázky či problémy a jejich řešení. základ-
ní tematické rozdělení publikace:
 ■ o smyslu muzea, o sbírkách muzejní 

povahy, jejich tvorbě a ochraně;
 ■ o správě sbírek muzejní povahy;
 ■ o  komunikaci muzea s  veřejností, 

o práci s návštěvníky a „nenávštěv-
níky“;

 ■ o řízení (nejen) muzeí a galerií;
 ■ o půlstoletí s českým muzejnictvím.

pro členy AMG je publikace zdarma k vy-
zvednutí na sekretariátu AMG. knihu je 
dále možné objednat v národním muzeu 
za cenu 159 kč, v knihkupectvích je pak 
k dostání za 179 kč.  

JaRoSLav RICHTeR
národní MuzeuM
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bechyně
Městské muzeum bechyně
Exotika ve sbírkách Městského muzea 1. 4. – 28. 5. 2017
Jan Marek: Svět hor 1. 4. – 28. 5. 2017
Helena Schmaus-Shoonerová:
Děti – zvířata – pohádky 10. 6. – 30. 7. 2017

bělá pod bezdězem
Muzeum Podbezdězí
Tereza Kašparová: Fotografie květen–červen 2017
90 let házené v Bělé pod Bezdězem červen–červenec 2017
1. světová válka 20. 4. – 29. 10. 2017
Není tu náboženská poušť… 20. 4. – 29. 10. 2017
Uvolněná šedesátá 20. 4. – 29. 10. 2017
Historické motocykly 20. 4. – 29. 10. 2017
Kouzlo vějířů 27. 4. – 6. 8. 2017
Kudy chodím, tudy fotím
aneb Pohled na svět okem „amatéra“ 2. 5. – 4. 6. 2017
Státní okresní archiv v Mladé Boleslavi
Četnické příběhy květen–červen 2017

benátky nad Jizerou
Muzeum benátky nad Jizerou
Hračky našeho dětství červen–září 2017
Jan Holoubek: Obrazy 1. 5. – červen 2017
Marcela Poláková: Malby na hedvábí 1. 5. – 4. 6. 2017
Historie zámku a panství Nové Benátky 1. 5. – 29. 10. 2017
Merkur 1. 5. – 29. 10. 2017

benešov
Muzeum Podblanicka
Svět roubenek a tradic: Lidová kultura
Benešovska 1. 3. – 3. 6. 2017
Archeologické novinky 16. 6. – 30. 9. 2017

bílovec
Kulturní centrum bílovec
Z(a)traceni v čase 11. 4. – 30. 5. 2017
150 let založení SDH Bílovec 12. 6. – 10. 9. 2017

blansko
Muzeum blanenska
K. & R. Ježek 6. 4. – 25. 6. 2017

blatná
Městské muzeum blatná
Dějiny udatného českého národa 25. 5. – 31. 8. 2017
Infocentrum Blatná
Josef Synek: Hlavně hlavy 3. 4. – 31. 5. 2017

blovice
Muzeum jižního Plzeňska v blovicích
Nová stálá expozice: Stará škola aneb Škamna,
kalamář a rákoska od 1. 5. 2017
Klobouky našich prababiček 16. 3. – 21. 5. 2017
Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
na území plzeňské diecéze 1. 5. – 10. 9. 2017
Egypt – dar Nilu 1. 6. – 20. 8. 2017

bojkovice
Muzeum bojkovska
Výstava ZŠ praktická Bojkovice květen – červen 2017

boskovice
Muzeum regionu boskovicka
Výstava ZUŠ Boskovice červen 2017
Kašpárci celého světa 30. 3. – 28. 5. 2017

brno
Moravská galerie v brně
Místodržitelský palác
Pavel Korbička: Taneční kaligrafie 14. 4. – 25. 6. 2017
Pražákův palác
Woody Vašulka:
Light Revisited – Noisefields 20. 1. – 28. 5. 2017
Jánuš Kubíček: Kresby, skici, koláže 5. 4. – 30. 7. 2017
Jana Kalinová: Denní tik 21. 4. – 6. 8. 2017
Marian Palla: Retrospektiva o 7 dějstvích 21. 4. – 6. 8. 2017
uměleckoprůmyslové muzeum
Kmeny 90 12. 5. – 1. 10. 2017
Zorya: Fasci(n)ace / Design.Live!  12. 5. – 30. 6. 2017
Jurkovičova vila
Džadoňova vila, Jana Nečase 2 28. 4. – 29. 10. 2017
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
V Mendelových stopách 9. 3. – 2. 7. 2017
Dietrichsteinský palác
Karel Absolon – manažer
a strůjce velkých vizí 22. 2. 2017 – 2018
200 let MZM / Etnografický ústav  4. 4. – 30. 4. 2017
200 let MZM / Numismatické oddělení 4. 5. – 4. 6. 2017
200 let MZM / Oddělení dějin divadla 6. 6. – 9. 7. 2017
Mendelianum
J. G. Mendel ve výtvarném díle
prof. Daniela Fairbakse 8. 3. – 2. 7. 2017
Palác šlechtičen – etnografický ústav MZM
Pavel Dvorský 15. 2. – 30. 6. 2017
Království Benin: Bronzy zkropené krví 14. 4. – 22. 10. 2017
Jindřich Štreit: Venuše 28. 4. – 1. 10. 2017
Památník Leoše Janáčka
Pavel Korbička: Nápěvky mluvy 31. 3. – 14. 5. 2017
Pavilon anthropos
Vítejte u neandrtálců 2. 12. 2016 – 31. 12. 2017
Muzeum brněnska
vila Löw-Beer v Brně
Dobřichovické vily: Sídla pražské
honorace 31. 3. – 25. 6. 2017
Muzeum města brna
Nedělní korzo: Svět brněnských promenád
a vycházkových holí 23. 2. – 21. 5. 2017
Stavba jako Brno: Od hradby k paneláku 1. 6. – 31. 12. 2017
Krysáci 7. 6. – 27. 8. 2017
vila Tugendhat
Nechtěné dědictví: Architekt 
Jan Dvořák (1925–1998) 16. 5. – 2. 7. 2017
Muzeum romské kultury
Nihad Nino Pušija: Parno Gras 12. 5. – 24. 9. 2017
Technické muzeum v brně
100. výročí založení časopisu Zora 7. 3. – 20. 6. 2017
Brány Himalájí 25. 4. – 24. 9. 2017

brtnice
rodný dům Josefa hoffmanna
Josef Hoffmann – Josef Frank: Od „nekonečné garnitury“ 
k otevřenému systému 22. 6. 2016 – 7. 5. 2017
Josef Hoffmann – Otto Wagner: O užití
a efektivitě architektury 23. 5. – 29. 10. 2017
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bruntál
Muzeum v bruntále
Dana Rygarová & Jiří Doležel:
Jesenické reflexe 6. 4. – 7. 5. 2017
Terče bruntálských ostrostřelců 11. 5. – 9. 7. 2017
Kouzlo myslivosti 19. 5. – 27. 8. 2017

bučovice
Muzeum bučovice
Zbraně pro boj, sport i lov 4. 4. – 29. 12. 2017
Ten dělá to a ten zas tohle 4. 4. – 2. 7. 2017

čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen 1. 4. – 30. 10. 2017
Městské muzeum a knihovna čáslav
Nová stálá expozice: Brána do pravěku od 3. 4. 2017
Od Marie Terezie po dnešek: Vysvědčení
v proměnách časů 1. 4. – 10. 6. 2017
Galerie Jeníkovská 222
Igor Sloboda: Objektivně s objektivem 15. 5. – 27. 5. 2017
výstavní síň Žižkovo nám. 197
Kliment Čermák a ti druzí 28. 3. – 7. 5. 2017
ZUŠ J. L. Dusíka, Čáslav – výtvarný obor 22. 5. – 10. 6. 2017

čelákovice
Městské muzeum v čelákovicích
Pavel Švec: Polabí od jara do zimy 2. 4. – 8. 5. 2017
Malý salón 2017 20. 5. – 25. 6. 2017

česká lípa
Galerie Jídelna
Vladimír Kiseljov: Entelecheia 4. 3. – 10. 5. 2017
Luděk Paprskář: Od zaalpské renesance
k abstrakci 19. 5. – 3. 8. 2017
vlastivědné muzeum a galerie v české lípě
Výstava ZUŠ Česká Lípa červen – srpen 2017
Příroda a lidé Albánie – výstava o výzkumu muzejních 
 zoologů duben – květen 2017
Jiří Suchý: Hot glass painting 3. 3. – 21. 5. 2017
Terénní zoologie 19. 4. – 28. 5. 2017
Ivan Köhler: Fotografie 2. 6. – 31. 8. 2017
Galerie Chodba
Jan Komárek: Plastiky 4. 3. – 31. 12. 2017
Síň Josefa Mašťálka
Rolník František Kněžík a ti druzí 26. 4. – 18. 6. 2017
Válka a revoluce 28. 6. – 17. 9. 2017

česká Třebová
Městské muzeum
Naši výborníci: Výtvarná zpodobení
významných osobností 7. 4. – 28. 5. 2017
Ano! Svatební obřady v proměnách
dvou staletí 16. 6. – 3. 9. 2017

české budějovice
Jihočeské muzeum v českých budějovicích
Vltavíny a jiná přírodní skla 10. 5. 2016 – 24. 9. 2017
České šlechtické rodové
ražby 16.–17. století 7. 2. – 31. 12. 2017
Pestrobarevný svět neživé přírody 14. 2. – 24. 9. 2017
Vltavíny a jiná přírodní skla 14. 4. – 24. 9. 2017
Výstava k výročí založení muzea 6. 5. – 31. 10. 2017
Krajina v obrazech – obraz krajiny 19. 5. – 17. 9. 2017

Lidová architektura a sakrální památky
Doudlebska a Blat 16. 6. – 27. 8. 2017

český Těšín
Muzeum Těšínska
Keramika Jarky Rybové 28. 2. – 20. 5. 2017
výstavní síň Český Těšín
Návrat ztraceného lesku 9. 3. – 29. 10. 2017
výstavní síň karviná
O založení Fryštátu 20. 1. – 31. 8. 2017

dačice
Městské muzeum a galerie dačice
Ladislav Vítek – Jana Váňová: Ptactvo
v dačickém parku 22. 4. – 11. 6. 2017
Výstava fotografií Jana Říhy
k životnímu jubileu autora 22. 4. – 21. 5. 2017
Barevná paleta: Práce absolventů
výtvarného oboru ZUŠ Dačice 25. 5. – 11. 6. 2017
Jiří Novák: Houby v dačickém parku 17. 6. – 3. 9. 2017

dobrovice
dobrovická muzea
Bez práce nejsou koláče 1. 3. – 30. 6. 2017
Výstava architekta Františka
Maxmiliána Kaňky 24. 4. – 14. 5. 2017

doksy
Památník Karla hynka Máchy
Kateřina Černá 3. 5. – 26. 7. 2017
Karel Hynek Mácha 3. 5. – 29. 10. 2017

dvůr Králové nad labem
Městské muzeum ve dvoře Králové nad labem
Jiří Heger: Dvůr ve třetím tisíciletí 10. 3. – 14. 5. 2017
Královédvorští včelaři 25. 5. – 16. 6. 2017
Neobvyklá krása skla 30. 6. – 27. 8. 2017
Stará radnice
Tajemný svět výtvarníka 1. 6. – 2. 7. 2017

Františkovy lázně
Městské muzeum Františkovy lázně
Balzám na duše bláznů 8. 4. – 31. 5. 2017

Frenštát pod radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod radhoštěm
Jan Fuxa: Fotografické obrazy 6. 4. – 11. 6. 2017

Frýdek-Místek
Muzeum beskyd
Hmyz a jiná havěť zblízka 4. 11. 2016 – květen 2017
Karla Stiborková – Bernardetta Sudnikowicz:
Hádám, hádám pohádku… 27. 4. – 18. 6. 2017
Mechorosty: Latimérie mezi rostlinami 5. 5. – 18. 6. 2017
Literáti oslavují 11. 5. – 4. 6. 2017
Vlaky, vláčky, mašinky 15. 5. – 31. 7. 2017
30. výročí Lašského království 9. 6. – 20. 8. 2017
Miroslav Holinka 15. 6. – 27. 8. 2017

havířov-Životice
Muzeum Tešínska – Památník Životické tragédie
Mnichov, okupace, osvobození 14. 2. – 16. 7. 2017

havlíčkův brod
Galerie výtvarného umění v havlíčkově brodě
Hollaristé minulosti a přítomnosti 24. 3. – 26. 11. 2017
Alois Mikulka: Létat je tak snadné 5. 5. – 25. 6. 2017
Smích skrz slzy 30. 6. – 20. 8. 2017
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Muzeum vysočiny havlíčkův brod
Lipnická škola 25 let 3. 4. – 14. 5. 2017
Příroda Havlíčkobrodska 26. 5. – 20. 8. 2017

hlinsko v čechách
Městské muzeum a galerie hlinsko
Spolek výtvarných umělců Vysočiny 21. 4. – 11. 6. 2017
58. výtvarné Hlinecko: Hanuš
Schwaiger (1854–1912) 23. 6. – 10. 9. 2017
Dům č. p. 178
Výstava prací ZUŠ Hlinsko 10. 5. – 10. 6. 2017
Výstava fotografií 24. 6. – 27. 8. 2017
Statek z Mokré Lhoty
Mozaika tradic Pardubického kraje 14. 4. – 30. 6. 2017
Jsme tu pro vás 14. 4. – 31. 10. 2017

hluboká nad vltavou
alšova jihočeská galerie
Impresionismus! Nálady a imprese ve francouzském
a českém umění 19. 3. – 18. 6. 2017
Válečný plakát 1914–1918: Zbraň
z barev a papíru 14. 5. – 1. 10. 2017
Victor Vasarely 25. 6. – 1. 10. 2017
Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Helena Grocholová: Příroda v obrazech 1. 4. – 30. 6. 2017
Zlatý jelen Slávy Štochla 1. 4. – 30. 7. 2017

hlučín
Muzeum hlučínska
Dámy a pánové držte si klobouky 22. 2. – 9. 6. 2017
Stavebnice pro všechny. Fantastické lego 21. 6. – 17. 9. 2017

hodonín
Masarykovo muzeum v hodoníně
Car Mikuláš II. 100 let od abdikace posledního
ruského imperátora  27. 1. – 28. 5. 2017
Srdečně zdravím a vřele líbám. Pozdravy
z fronty 16. 6. – 1. 10. 2017
Sál evropa
Eso v rukávu. Z historie hracích
a vykládacích karet 17. 2. – 8. 5. 2017
Maturanti vystavují 15. 5. – 11. 6. 2017
Archeologické lety na Hodonínsku 30. 6. – 15. 10. 2017

horní dubenky
chadimův mlýn – mlynářské muzeum
Společenský život našich předků
v Horních Dubenkách 6. 5. – 31. 8. 2017

hrabyně
Památník II. světové války
Věrni zůstaneme: Bojová cesta československé
jednotky v SSSR 14. 4. – 30. 11. 2017
Painted by Air. Namalováno vzduchem 14. 4. – 30. 11. 2017

hradec Králové
Galerie moderního umění v hradci Králové
Příběh dne(s). Současná česká
figurální malba 24. 2. – 21. 5. 2017
Radoslav Pavlíček: RDSV LAB 10. 3. – 21. 5. 2017
Muzeum východních čech v hradci Králové
Petr Scháněl: Posters 10. 5 . – 2. 6. 2017
Velká vizita! V Hradci Králové
za první republiky 24. 3. – 5. 11. 2017
Královéhradecké regulační plány 30. 6. – 5. 11. 2017

hustopeče
Městské muzeum a galerie v hustopečích
Pavel Klak –Jarmila Milotová 30. 4. – 21. 5. 2017
Martin Rabovský 25. 5. – 18. 6. 2017
Sedm velikánů 22. 6. – 27. 8. 2017

cheb
Galerie výtvarného umění v chebu
Na dosah 2. Současné umění
z Norimberka 30. 3. – 25. 6. 2017
Petr Kvíčala: Červená a modrá 6. 4. – 18. 6. 2017
Retromuseum
Pan Vajíčko. Charakter československé
reklamy 2. 2. – 28. 5. 2017
Muzeum cheb
Krása času. Hodiny ze sbírky Muzea Cheb 8. 4. – 4. 6. 2017
Váhy a měřidla ze sbírky Jana Mynáře 16. 6. – 1. 10. 2017

chomutov
Oblastní muzeum v chomutově
Lidem nablízku 23. 3. – 27. 5. 2017
Protektorátní film 10. 6. – 27. 8. 2017
Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
Husitské hrady a Hradiště 4. 5. – 10. 6. 2017
kostel sv. kateřiny
Jaroslav Wasserbauer: Umělecké
tavené sklo 22. 4. – 3. 6. 2017
Horní města Krušných hor 10. 6. – 29. 7. 2017
Kamencové jezero 10. 6. – 27. 8. 2017

chropyně
Zámek chropyně a Památník emila Filly
Malíř Vojtěch Kubašta
a jeho pohádkový svět 23. 6. – 31. 8. 2017

chrudim
Muzeum loutkářských kultur v chrudimi
Malý pán. Velká cesta jedné loutky 4. 3. 2017 – 7. 1. 2018
Věra Říčařová: Hrát si 22. 3. – 9. 7. 2017
regionální muzeum v chrudimi
Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt
v české lidové kultuře 23. 2. – 26. 5. 2017
Svět chrudimských modelářů 6. 4. – 26. 5. 2017
Chrudim oppidum muratum 7. 4. – 26. 5. 2017
Pod vrchlíkem aneb 70 let výsadkového vojska
v Čechách  19. 4. – 18. 5. 2017

Jablonec nad nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad nisou
Jakub Berdych st. 17. 1. – 14. 5. 2017
Eva Eisler 14. 2. – 11. 6. 2017
Petr a Ondřej Novotní 16. 5. – 29. 10. 2017
Nicole Starmann 13. 6. – 29. 10. 2017
Trienále Jablonec 2017 24. 6. – 29. 10. 2017
eurocentrum Jablonec nad nisou
Trienále Jablonec 2017/ Materiál – sklo 24. 6. – 3. 9. 2017
Galerie n
Trienále Jablonec 2017/ A.To.My! 24. 6. – 3. 9. 2017
kostel sv. anny
Trienále Jablonec 2017/ No Limits 24. 6. – 3. 9. 2017

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Sladké pokušení 23. 3. – 24. 9. 2017
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Jesenice
vlastivědné muzeum Jesenice
Václav Vágner: Keramika 13. 4. – 21. 5. 2017
Hračky: Soukromá sbírka Aleny Balýové 1. 6. – 3. 9. 2017

Jeseník
vlastivědné muzeum Jesenicka
Historie papírové hračky 7. 2. – 21. 5. 2017
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán 4. 4. – 28. 5. 2017
Od Ferdy po Jonatána: Zvířata jako hlavní hrdinové
v moravské literatuře pro děti 30. 5. – 29. 8. 2017
Pytlák a jeho zbraň 6. 6. – 3. 9. 2017

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Osudy 50. let: Proces se
„Zelenou internacionálou“ 28. 4. – 4. 6. 2017
Trabant 5. 5. – 17. 9. 2017
Cena Prachovských skal 9. 6. – 1. 10. 2017

Jihlava
dům Gustava Mahlera
Bratři Foersterové 16. 5. – 27. 6. 2017
Muzeum vysočiny Jihlava
Svět kostiček 10. 2. – 14. 5. 2017
Stroj času 23. 3. – 18. 6. 2017
Spolek výtvarných umělců Vysočiny 30. 3. – 28. 5. 2017
SUPŠ Jihlava-Helenín 4. 4. – 28. 5. 2017
Velikonoce s dráteníky 8. 4. – 28. 5. 2017
Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě
Současná polská malba 27. 4. – 4. 6. 2017
Most, Brno, Praha, Mexiko, Jihlava 4. 5. – 4. 6. 2017
Rudolf Kremlička (1886–1932) 18. 5. – 27. 8. 2017
Postkonceptuální antikoncepce 8. 6. – 3. 9. 2017
Vlákna, klubka, tkaniny: Textil
v současném umění 22. 6. – 20. 8. 2017

Jílové u Prahy
regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Nová stálá expozice: Ora et labora od 2. 4. 2017
Škola základ života aneb Výuka za časů
našich prababiček 4. 2. – 30. 6. 2017
Krása hliněných dýmek 17. 2. – 18. 6. 2017
Zlaté období Keltů 19. 3. – 14. 5. 2017
Alena Bursíková: Vyšívané obrazy 8. 4. – 18. 6. 2017

Jindřichův hradec
Muzeum Jindřichohradecka
1. světová válka 19. 5. – 30. 12. 2017
Inter arma silent musae? 6. 4. – 23. 7. 2017
kostel sv. Jana křtitele s klášterem minoritů
Orbis pictus Europa 5. 5. – 9. 7. 2017
výstavní sál „ve Svatojánské“
Afrika hravá 31. 3. – 30. 12. 2017

Kačina u Kutné hory
Muzeum českého venkova
Království včel 1. 4. – 31. 10. 2017
Genetika v zemědělství 1. 5. – 31. 10. 2017
Zámecká svatební hostina 1. 6. – 31. 10. 2017

Kamenický šenov
Sklářské muzeum Kamenický šenov
20 let TGKáčka ve skle, se sklem 2. 4. – 21. 5. 2017
Maturity 2017 10. 6. – 6. 9. 2017

Karlovy vary
Galerie umění Karlovy vary
Znak – struktura – prostor života 7. 4. – 8. 5. 2017
Interaktivní galerie Becherova vila
Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky:
SČUG Hollar 1917–2017 14. 4. – 25. 6. 2017
Muzeum Karlovy vary
Nová stálá expozice:
Historie a příroda Karlovarska od 19. 4. 2017
Jak se dělá expozice? 21. 4. – 30. 6. 2017

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Adolf Born aneb Jak vzniká
poštovní známka 7. 4. – 30. 6. 2017
Pahorkatina Džbán 28. 4. – 30. 6. 2017

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie u Bílého jednorožce
Viktor Pivovarov: Dědečku, viděl jsi Boha? 1. 4. – 4. 6. 2017
Zdena Strobachová 10. 6. – 13. 8. 2017
vlastivědné muzeum dr. hostaše v Klatovech
Voda živá: Z historie lázeňství 30. 11. 2016 – 29. 10. 2017
Pohled do nejpočetnějších sbírkových kolekcí
klatovského muzea 10. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Keramika z Bechyně: 130 let dlouhý příběh
nejstarší české keramické školy 9. 3. – 28. 5. 2017
Atentát. 75. výročí atentátu
na Heydricha 16. 5. – 29. 10. 2017

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Cesta 2016. Přehlídka výtvarných oborů
ZUŠ Plzeňského kraje 2. 4. – 11. 6. 2017
Michael Wellner Pospíšil: Paříž, můj osud 2. 4. – 20. 6. 2017
Stoleté putování Šumavou 2. 4. – 11. 6. 2017
Dva břehy řeky Léthé. Retrospektivní výstava
skupiny plzeňských umělců P89 18. 6. – 6. 8. 2017
Jan Knap 18. 6. – 20. 8. 2017
kostel sv. vavřince v klatovech
Olbram Zoubek: Sochy 21. 4. – 18. 6. 2017

Kolín
regionální muzeum v Kolíně
Mezi kmeny a státem. Kouřimsko a Kolínsko
v raném středověku 10. 9. 2016 – 16. 9. 2018
Bitva u Kolína 15. 6. – 22. 10. 2017
Verše malované štětcem: Polabští malíři ilustrují
polabské básníky 20. 6. – 15. 10. 2017
Červinkovský dům
Jiří Balcar: Filmové plakáty malbou
a koláží 15. 3. – 11. 6. 2017
veigertovský dům
Poklady ze sbírek muzea 9. 3. – 28. 5. 2017

Kořenec
Muzeum Kořenec
Retrovýstava 24. 6. – 31. 10. 2017

Králíky
Městské muzeum Králíky
Zdeněk Daněk 11. 5. – 30. 6. 2017
Kateřina Špačková 11. 5. – 30. 6. 2017
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Kralupy nad vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad vltavou
Hoši od Zborova. Ruští legionáři 8. 6. – 12. 8. 2017

Kravaře u české lípy
expozice lidového bydlení
Malovaný nábytek duben – říjen 2017
Bylinky na rychtě aneb Není bylina,
aby na něco nebyla 1. 6. – 31. 10. 2017

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
René Jánoštík 8. 4. – 7. 5. 2017
Historie stavebnice Merkur 21. 4. – 27. 8. 2017
Výtvarná výpověď dětí 13. 5. – 11. 6. 2017
Divoká Evropa a tajemné Borneo 17. 6. – 23. 7. 2017

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Když jsem já sloužil… 14. 2. – 4. 6. 2017
Umění je stav duše XI 15. 4. – 21. 5. 2017
Poznávej se! 1. 6. – 31. 8. 2017
Moderní světová grafika 14. 6. – 3. 9. 2017

Kutná hora
české muzeum stříbra – hrádek
Zdeňka Marschalová: Obrazy a akvarely 6. 4. – 28. 5. 2017
Příběhy z muzejních sbírek 2. 5. – 30. 9. 2017
kamenný dům
Sklo a světlo 1. 4. – 30. 11. 2017
Tylův dům
Božena Němcová: Babička 13. 4. – 27. 5. 2017
Galerie Středočeského kraje GaSK
Bohu k slávě, městu ku prospěchu 26. 3. – 31. 12. 2017
Josef Hnízdil: Odložený případ 26. 3. – 21. 5. 2017
Michael Hon: Jednoduše 23. 4. – 11. 6. 2017
Roman Franta: Definice 23. 4. – 11. 6. 2017
Kateřina Blašková: Věčná matérie 23. 4. – 11. 6. 2017
Jan Kovařík: Xushi – hmota prázdnoty 23. 4. – 11. 6. 2017
Eduard Ovčáček 7. 5. – 17. 9. 2017
Tomáš Švéda: Kresby 7. 5. – 17. 9. 2017

lanškroun
Městské muzeum lanškroun
Fotografie Josefa Antoše 1. 4. – 7. 5. 2017
Udělej si sám II.: Kutilství v Československu
před rokem 1989 20. 5. – 20. 8. 2017

lány
Muzeum T. G. Masaryka v lánech
Tramping v proměnách času 13. 4. – 14. 5. 2017
Ondřěj Šik: Strom života 18. 5. – 25. 6. 2017
Historie Saského ČK 29. 6. – 3. 9. 2017

lešná
Muzeum regionu valašsko – Zámek a park v lešné
Křehká těla, křídla motýlí 7. 3. – 21. 5. 2017
Hvězdy stříbrného plátna 1. 4. – 31. 8. 2017
Krajina v obrazech 1. 4. – 31. 8. 2017
Svět starých rádií 1. 4. – 31. 8. 2017
Tak jde čas … 30. 5. – 31. 8. 2017

letohrad
Městské muzeum letohrad
Šišky z celého světa 22. 4. – 31. 5. 2017
Poklady z depozitáře 15. 6. – 15. 9. 2017

Zámek Letohrad
V náruči památkové péče 4. 4. – 24. 5. 2017
Martin Petr: Dřevěné sochy 4. 4. – 24. 5. 2017
Muzeum řemesel nový dvůr letohrad
Panenky v muzeu 1. 4. – 30. 6. 2017

ležáky – Miřetice u hlinska
Pietní území ležáky
Cesta k velkému vítězství na nacismem: Od Stalingradu
do Prahy 1. 4. – 31. 8. 2017

liberec
Oblastní galerie liberec
Richard Loskot: Základní výzkum 10. 3. – 28. 5. 2017
Písmo v obraze 10. 3. – 28. 5. 2017
Anna Hulačová: Přestávky mezi směnami
/ Finalisté  CJCH 2016 10. 3. – 25. 6. 2017
František Tkadlík (1786–1840) 10. 3. – 18. 6. 2017
Birgitt Fischer 8. 6. – 3. 9. 2017
Severočeské muzeum v liberci
Canis pictus: Pes na historické
fotografii 1839–1918 23. 2. – 28. 5. 2017
Remigijaus Kriuko: Sklo 23. 3. – 14. 5. 2017

lidice
lidická galerie
Nová stálá expozice: Remember Lidice  od 9. 6. 2017
45. Mezinárodní dětská výtvarná
výstava Lidice 2017 30. 5. – 30. 11. 2017
Památník lidice
výstavní síň In Memoriam
Zapomenutá sousedství 1. 5. – 30. 9. 2017
výstavní síň pod Tribunou
Japonský dětský válečný deník 1. 4. – 30. 6. 2017

litoměřice
Oblastní muzeum v litoměřicích
Fenomén Merkur 13. 4. – 4. 6. 2017

litomyšl
Městská galerie litomyšl
Josef Váchal: Ten, kdo kněhoznačky
pilně sbírá… 8. 4. – 4. 6. 2017
Malířka Lííída Jandová 18. 6. – 10. 9. 2017
Portmoneum
Historické fotografie Portmonea 25. 3. – 21. 5. 2017
regionální muzeum v litomyšli
Imaginárium v Litomyšli 5. 2. – 3. 9. 2017
Příroda Litomyšlska – louky a sady 11. 4. – 9. 7. 2017

litovel
Muzeum litovel
Zmatené peníze 2. 5. – 27. 8. 2017

lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie v lomnici nad Popelkou
Historické kočárky 30. 4. – 25. 6. 2017

loštice
Památník adolfa Kašpara v lošticích
O včelách a lidech 1. 2. – 21. 5. 2017

louny
Oblastní muzeum v lounech
Ptáci kolem nás 28. 3. – 14. 5. 2017
Zdraví z přírody 9. 5. – 9. 7. 2017
Město a katastrofy 23. 5. – 30. 7. 2017
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lysá nad labem
Muzeum bedřicha hrozného
Akta erotika 9. 3. – 4. 6. 2017

Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Jubilanti Hollaru 28. 3. – 14. 5. 2017
Keramické inspirace z Horní Břízy 9. 5. – 18. 6. 2017
Historie železnic na severním Plzeňsku 17. 5. – 25. 6. 2017
Miroslava Nová 28. 6. – 17. 9. 2017

Mělník
regionální muzeum Mělník
1917: Dočká se Evropa míru? 2. 5. – 28. 5. 2017
Co už umím (?), X. 3. 5. – 28. 5. 2017
Kam s ním? Do muzea! 5. 5. – 27. 8. 2017
Pojďte s námi do Pohádky 30. 5. – 25. 6. 2017
Skalní zajímavosti Kokořínska 6. 6. – 2. 7. 2017
Lidová architektura Kokořínska 27. 6. – 27. 8. 2017

Mikulov na Moravě
regionální muzeum v Mikulově
Krajina jako dílo 25. 3. – 19. 5. 2017
Škrdlovické sklo 16. 5. – 27. 11. 2017
Křehký Mikulov 26. 5. – 31. 8. 2017
Synagoga
Barokní synagogy v českých zemích 25. 3. – 18. 6. 2017

Mladá boleslav
Městský palác Templ
Marie Bartáková: Energie v obrazech 7. 3. – 7. 5. 2017
Václav Kořínek: Pravěk – Matrix 19. 4. – 20. 5. 2017
šKOda Muzeum
Úspěchy vozů ŠKODA na Rallye
Monte Carlo 24. 2. – červenec 2017
Muzeum Mladoboleslavska
Rodinná dílna Jelínků 2. 1. – 30. 12. 2017
Lucemburské opraski 28. 2. – 28. 5. 2017
Práce žáků ZUŠ v Mladé Boleslavi 29. 4. – 25. 6. 2017
Obrázky z Mladé Boleslavi – Nové město 27. 5. – 10. 9. 2017
Jizera 10. 6. – 10. 9. 2017

Mnichovo hradiště
Muzeum města Mnichovo hradiště
Výstava 100 let hračky v českých zemích 1. 6. – 31. 8. 2017

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Stolečku, prostři se! 21. 4. – 18. 6. 2017

Most
Galerie výtvarného umění v Mostě
Michal Matzenauer: Labyrinthus mundi
et metamorphosis essentia 1. 4. – 25. 6. 2017
Oblastní muzeum v Mostě
Egypt – dar Nilu 17. 2. – 7. 5. 2017
Třetihorní flora Mostecké pánve 24. 2. – 31. 8. 2017

náchod
Galerie výtvarného umění v náchodě
Julius Mařák a jeho žáci jako grafici 1. 4. – 18. 6. 2017
Ruské malířství 19. a počátku 20. století 1. 4. – 12. 11. 2017
Darja Čančíková: Pokaždé jinak 6. 4. – 18. 6. 2017
Filipp Andrejevič Maljavin: Vášeň
pro barvu 24. 6. – 10. 9. 2017
Michal Čepelka: Recyklus 29. 6. – 10. 9. 2017

napajedla
Muzeum napajedla
Putování po stavbách slavných tvůrců
moderní architektury Zlínského kraje 13. 4. – 14. 5. 2017
Cesta kolem světa 18. 5. – 18. 6. 2017

netolice
Muzeum Judr. Otakara Kudrny v netolicích
Výstava retro kočárků 1. 5. – 31. 10. 2017
L. Tejml a F. Penc 1. 5. – 31. 5. 2017
Martin Pixa: Keramika 1. 6. – 30. 6. 2017

nové Město na Moravě
horácká galerie v novém Městě na Moravě
Hynek Luňák: Retrospektiva 13. 1. – 1. 5. 2017
Josef Březina: Poutník krajinou 2. 3. – 4. 6. 2017
Ladislav Kukla: Hvězdné nebe 30. 3. – 4. 6. 2017
Drahomír Prihel: Sklo – zem – vesmír 19. 4. – 20. 8. 2017
horácké muzeum
Fotografie Aloise Podlouckého 15. 1. – 14. 5. 2017
Dějiny udatného českého národa 22. 6. – 31. 8. 2017

nové Strašecí
Muzeum nové Strašecí
Kelti: Archeologická výstava 19. 5. – září 2017

nový bor
Sklářské muzeum nový bor
Art déco na Novoborsku 11. 2. – 31. 5. 2017
Natělo: Skleněný šperk 4. 3. – 28. 5. 2017
50 let Crystalexu 17. 6. – 29. 10. 2017

nový Jičín
Muzeum novojičínska
Dámou v každé době 3. 3. – 23. 6. 2017
Říše prastará, mocná i zkrocená 21. 4. – 10. 9. 2017

nymburk
vlastivědné muzeum nymburk
Knižní svět Bohumila Hrabala 3. 2. – 31. 5. 2017

Olomouc
vlastivědné muzeum v Olomouci
Milování v přírodě: Průvodce intimním
životem zvířat 7. 4. – 24. 9. 2017
Iustitia et clementia: Marie Terezie 19. 5. – 27. 8. 2017
Tajemné proměny hornin devonu 19. 5. – 6. 8. 2017

Opava
Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova
Jan II., kníže z Lichtenštejna: Mecenáš a donátor
Slezského zemského muzea 31. 3. – 13. 8. 2017
Památník Petra Bezruče
Toulky muzejního fotografa 22. 2. – 30. 7. 2017

Orlová-lutyně
výstavní síň Muzea Těšínska, dům dětí a mládeže
Jarka Rybová: Keramika 1. 3. – 20. 5. 2017
Repliky oděvů první republiky 8. 6. – 3. 9. 2017

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Tradice v proudu modernity 18. 1. – 31. 12. 2017
Trvalý odkaz budoucnosti: Alois Sprušil a sbírky
v letech 1926–1946 5. 4. – 11. 6. 2017
Zpřístupněná místa 12. 4. – 4. 6. 2017
Aaltova příroda 12. 4. – 4. 6. 2017
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Ostravské muzeum
Ostrava nevídaná 24. 3. – 2. 7. 2017

Ostrov nad Ohří
letohrádek Ostrov
Dominik Lang: Site-specific instalace 28. 4. – 16. 7. 2017
Současné mladé české umění 28. 4. – 16. 7. 2017

Pardubice
východočeská galerie v Pardubicích
Luděk Vojtěchovský: Černobílé světy 5. 4. – 18. 6. 2017
Dům u Jonáše
Vojmír Vokolek: Mizející poselství 27. 3. – 4. 6. 2017
Architektura Pardubic a okolí:
Prior Pardubice 27. 3. – 4. 6. 2017
Architektura Pardubic a okolí: Hydroelektrárna
v Přelouči 14. 6. – 10. 9. 2017
Jánuš Kubíček 14. 6. – 10. 9. 2017
východočeské muzeum v Pardubicích
Jan Exnar: Obrazy 2. 6. 2017 – leden 2018
Tomáš Kubelka Čarokraj 12. 5. – 31. 12. 2017
Táhni… ale vrať se! 24. 3. – 10. 9. 2017
Zvětšeno 29. 3. – 31. 8. 2017
Svět kostiček 31. 3. – 4. 6. 2017
Tak jsme žili ve 20. století 5. 5. – 24. 9. 2017
Lis tří bratří 17. 5. – 27. 8. 2017
Magie ženy mezi krásou skla 19. 6. – 14. 5. 2017

Pelhřimov
Muzeum vysočiny Pelhřimov
Umění Kýče 13. 5. – 21. 8. 2017

Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Dotkni se přírody 30. 5. – 15. 10. 2017

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Čarovný svět krystalů pegmatitů
Čertova břemene 1. 3. – 28. 5. 2017
Slavnost malby: Obrazy 19. a 20. století
ze sbírky Karlštejnské, a. s. 4. 4. – 28. 5. 2017
Jan Kobylák: Brouci s broučci 2. 5. – 4. 6. 2017
Jana Budíková: Paralely 1. 6. – 2. 7. 2017
Legie 2017: Od Zborova po Písek 3. 6. – 2. 7. 2017
300 let svobodného zednářství 6. 6. – 25. 6. 2017

Plasy
centrum stavitelského dědictví Plasy
Calcarius čili vápeník: Vápenné technologie
v tradičním stavitelství 30. 9. 2015 – 23. 7. 2017
Poklady v českých keramických
obkladech 19. 3. – 26. 11. 2017

Plzeň
Pivovarské muzeum v Plzni
Zaniklý svět stolních společností aneb Sociální síť
před sto lety 27. 10. 2016 – 1. 5. 2017
Plzeňské hospody aneb Z pivovaru
za štamgasty 4. 5. – 31. 12. 2017
Západočeská galerie v Plzni
výstavní síň „13“
Světla, šero a temnoty: Umění českého
19. století 24. 2. – 21. 5. 2017
Otto Gutfreund: Od kresby k soše 23. 6. – 17. 9. 2017

výstavní síň Masné krámy
Obraz a slovo v českém výtvarném umění
šedesátých let 24. 5. – 27. 8. 2017
Západočeské muzeum v Plzni
Plzeň ve století světla 25. 2. – 4. 6. 2017
Společenský život hmyzu 24. 3. – 28. 5. 2017
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Člověk je třtina větrem se klátící 1. 4. – 21. 5. 2017
Lidová zbožnost na Plzeňsku 14. 4. – 27. 8. 2017
Muzeum loutek Plzeň
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky 27. 4. – 31. 12. 2017
národopisné muzeum Plzeňska
Plzeňské kamnářství 12. 5. – 1. 10. 2017
Ludmila Kristová: Nahoře dole 3. 2. – 18. 6. 2017
Josef Wünsch – učitel, cestovatel
a spisovatel 25. 4. – 30. 6. 2017

Poděbrady
Polabské muzeum
Svět fotoaparátů 24. 1. – 31. 5. 2017
Blanka Bohdanová: Inspirace 9. 4. – 18. 6. 2017

Polička
Městské muzeum a galerie Polička 
– centrum bohuslava Martinů
Od zrníčka k bochníku 25. 2. – 14. 5. 2017
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Polička 12. 4. – 14. 5. 2017

Polná
Městské muzeum Polná
Jan Adolf Vítek: Plastiky červen – 27. 8. 2017
Medové jaro: Výstava k 90. výročí založení
Českého svazu včelařů v Polné 1. 4. – 7. 5. 2017
Ateliér Argilla – prodejní výstava 13. 5. – 11. 6. 2017

Prace u brna
Památník Mohyla míru
Vilda Jakš – boxer a letec RAF 21. 6. – 10. 9. 2017

Praha
armádní muzeum vhÚ Praha
311 – Příběhy sbírkových
předmětů VHÚ Praha 21. 12. 2016 – 31. 8. 2017
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Josef Žáček: Anticorps 3. 3. – 18. 6. 2017
Jiří Žák: Rozštěpený epistemolog 3. 3. – 7. 5. 2017
Dům fotografie
Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou 7. 2. – 14. 5. 2017
Orit Ishay 6. 6. – 10. 9. 2017
Dům u kamenného zvonu
Eduard Steinberg: From Moscow to Paris 24. 2. – 28. 5. 2017
Jaroslav Róna 23. 6. – 29. 10. 2017
Městská knihovna
Richard Deacon: Free Assembly 14. 4. – 17. 9. 2017
Trojský zámek
Aleš Veselý 31. 3. – 29. 10. 2017
Galerie kritiků – palác adria
Transcendence 14. 4. – 11. 5. 2017
chvalský zámek
Vladimír Nosek: Od fotografie ke koláži 4. 4. – 8. 5. 2017
Anna Plešmídová: Dva světy 4. 4. – 8. 5. 2017
Poezie české krajiny 15. 4. – 21. 5. 2017
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Museum Kampa – nadace Jana a Medy Mládkových
Josef Hampl: Ohlédnutí 4. 3. – 8. 5. 2017
Adolf Born: Jedinečný svět 29. 4. – 30. 7. 2017
Tomas Rajlich 6. 5. – 30. 7. 2017
Museum Montanelli
Vladimír Novák: Kontinuita 28. 4. – 26. 7. 2017
Muzeum hlavního města Prahy
Nová stálá expozice:
Historie hasičství a požárů v Praze od 25. 4. 2017
Pražské veduty 18. století 15. 3. – 4. 6. 2017
Oldřich Nový: Život mezi filmem
a divadlem 20. 3. – 30. 6. 2017
První křik, první pláč… 26. 4. – 15. 10. 2017
Dům u Zlatého prstenu
Od nitě ke košili: Středověké textilnictví
a barvířství v Praze 17. 5. – 29. 10. 2017
Studijní a dokumentační centrum norbertov
Obnova Müllerovy vily 1997–2000 9. 3. – 28. 5. 2017
Zámecký areál Ctěnice
Nová stálá expozice: Nádraží Praha-Těšnov od 9. 4. 2017
Umění kuté v železe 14. 5. – 1. 10. 2017
Muzeum Policie čr
Život ve stínu šibenice 1. 8. 2016 – 30. 6. 2017
Zlaté české ručičky 24. 1. – 30. 6. 2017
Četníci z Luhačovic 7. 4. – 30. 6. 2017
národní galerie
klášter sv. anežky České
Očím skryté: Podkresba na deskových obrazech
14.–16. století ze sbírek NG 24. 2. 2017 – 17. 9. 2018
Palác kinských
Gerhard Richter 26. 4. – 3. 9. 2017
Salmovský palác
Charta 77 ve fotografii 20. 1. – 6. 2. 2019
Charta Story: Příběh Charty 77 14. 3. – 6. 2. 2019
Schwarzenberský palác
Šťastný Řím. Francouzští rytci
ve Věčném městě 14. 3. – 11. 6. 2017
Šternberský palác
Michaela Maupicová: After Rembrandt 9. 1. – 9. 5. 2017
valdštejnská jízdárna
František Skála: Jízdárna 10. 3. – 3. 9. 2017
veletržní palác
Epos 257. Retroreflexe 17. 3. – 4. 6. 2017
Introducing / Pavla Dundálková: Když zavřu okno,
neslyším hluk ulice 17. 3. – 11. 9. 2017
Poetry Passage #5 / L‘esprit des poètes officiels
et crochus 17. 3. – 10. 9. 2017
Aj Wej-wej: Zákon cesty 17. 3. 2017 – 7. 1. 2018
Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978–80 17. 3. – 27. 8. 2017
Otisky vědění. Řeč keramiky 17. 3. – 27. 8. 2017
Magdalena Jetelová: Dotek doby 17. 3. – 31. 8. 2017
Moving Image Dpt. #7/ Brian Eno: Loď 17. 3. – 10. 9. 2017
národní knihovna české republiky
Miloslav Troup – 100 let 6. 4. – 27. 5. 2017
Alfréd Šupík: Můj velký svět
– moje domovina 11. 5. – 24. 6. 2017
národní muzeum
České muzeum hudby

Ludwig van Beethoven (1770–1827) 30. 3. – 17. 5. 2017
Nové významné akvizice 30. 3. – 17. 5. 2017
František Ondříček (1857–1922) 17. 5. – 28. 6. 2017
Muzeum Bedřicha Smetany
Putování za rodokmenem
Bedřicha Smetany 27. 4. 2016 – 16. 10. 2017
náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
Lovci lebek 4. 11. 2016 – 18. 6. 2017
Příběh Tibetu 14. 3. – 30. 7. 2017
národopisné muzeum – Musaion
Námluvy 17. 3. – 28. 5. 2017
nová budova
Retro 17. 6. 2016 – 31. 5. 2017
národní pedagogické muzeum a knihovna
J. a. Komenského
Historie školních budov. Od tereziánských reforem
po současnost 7. 10. 2016 – 31. 8. 2017
Hurá do školy s Marií Terezií! 20. 2. – 31. 12. 2017
národní zemědělské muzeum Praha
Kouzlo historické techniky 26. 4. – 12. 6. 2017
Z fotoarchivu NZM II. / Lidé a ryby 1. 6. – 30. 9. 2017
Památník národního písemnictví
SČuG Hollar
Kniha – prostor pro grafiku,
grafika – inspirace pro knihu 26. 4. – 21. 5. 2017
Letohrádek Hvězda
Nejkrásnější české knihy roku 2016 20. 4. – 28. 5. 2017
Zkušenost exilu 16. 6. – 29. 10. 2017
Poštovní muzeum
Tichá pošta: Ilustrace pro děti 22. 2. – 21. 5. 2017
Ve znamení sv. Floriána 22. 3. – 11. 6. 2017
uměleckoprůmyslové museum v Praze
Galerie Josefa Sudka
Sonja Bullaty & Josef Sudek 9. 2. – 21. 5. 2017
křížová chodba Strahovského kláštera
Josef Symon – Miroslava Symonová: Kov – papír – kůže 
– restaurování 7. 4. – 31. 5. 2017
Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
Labyrintem normalizace. Židovská obec jako zrcadlo
většinové společnosti 6. 4. 2017 – 28. 1. 2018

Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Čerti 14. 5. – 22. 10. 2017
Prachatické muzeum
Z všedního dne za romantikou 5. 4. – 31. 5. 2017
Ejhle kolo! 9. 6. – 3. 9. 2017

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Portrét a figura ve sbírce Kooperativy 5. 5. – 9. 7. 2017
Špalíček
Pohřbívání v době kamenné 7. 4. – 25. 6. 2017
Příroda jižní Afriky 29. 6. – 27. 8. 2017

Prostřední lhota u nového Knína
hornické muzeum Příbram – Muzeum Křížovnický 
špýchar Prostřední lhota
U mistra krejčího 4. 4. – 29. 10. 2017
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Protivín
Památník města Protivína
Protivín v obrazech 1. 5. – 2. 7. 2017

Předklášteří
Muzeum brněnska
Letní rezidence Pražanů: Dobřichovická
villegiatura 30. 3. – 25. 6. 2017
Podhorácké muzeum – Klášter Porta coeli
Od kresby k malbě 7. 2. – 21. 5. 2017
Cestovatelé do světa a svět k nám 21. 5. 2017 – 7. 1. 2018
Radiopřijímače. Zdroj informací a zábavy 13. 6. – 17. 9. 2017

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Příběhy hradů… 1. 3. – 4. 6. 2017
Poklady z hůry aneb Jak se žilo
na Hané 14. 4. – 12. 11. 2017
Houby, kam se podíváš! 5. 5. – 1. 10. 2017
oRnIS – ornitologická stanice
Mykokosmos. Tajemný svět hub 3. 4. – 31. 10. 2017

Přeštice
dům historie Přešticka
Bedřich Zákostelecký: Od klarinetu
ke knihařství 1. 5. – 28. 5. 2017
Jiří Běl: Akvarely a acháty 1. 5. – 28. 5. 2017
Z polí, lesů, luk a strání 2. 6. – 25. 6. 2017

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Kopřiva 3. 11. 2016 – 28. 5. 2017
Muzeum očima dětí 22. 4. – 29. 6. 2017

Příbram
hornické muzeum Příbram
Zmizelá Příbram 11. 6. 2016 – 7. 5. 2017
Příbramit a bytízit 3. 7. 2016 – 7. 5. 2017
Princezna a drak 3. 1. – 3. 11. 2017
Minerály z lomu Těškov u Rokycan 1. 2. – 29. 12. 2017
Svatohorské poutní muzeum
Velehrad nás volá! 16. 1. 2017 – podzim 2017
Diktatura versus naděje 26. 5. – 31. 12. 2017

Přibyslav
Kulturní zařízení města Přibyslav
Haló, haló, tady rozhlas… 10. 4. – 30. 9. 2017
Proti času 21. 6. – 30. 9. 2017
kaple
Rybáři lidí 9. 6. – 30. 9. 2017

radnice
Muzeum Josefa hyláka
Místa zbožnosti na Radnicku 30. 3. – 31. 12. 2017
130 let poštovnictví na Radnicku 17. 5. – 31. 8. 2017

rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Cyrilometodějský Velehrad 22. 3. 2017 – 25. 2. 2018
Dobrodružství abecedy II. 5. 4. – 5. 11. 2017
Josef Kainar 1917–1971 12. 4. – 12. 11. 2017
Říkadla a Zlatovláska 19. 4. – 12. 11. 2017

rakovník
Muzeum T. G. M. rakovník
Lucie Seifertová: Dějiny udatného
českého národa 2. 3. – 7. 5. 2017

Rakovnicko – krajina lovců a sběračů
aneb Zaniklý svět aurignacienu 7. 4. – 28. 5. 2017
Jan Martínek: Obrazy 11. 5. – 11. 6. 2017
Retrogaming: Interaktivní výstava
počítačových technologií 1. 6. – 17. 9. 2017
Jaroslav Růžička: Hudební nástroje
v dějinách 15. 6. – 3. 9. 2017
Galerie Samson – Cafeé
Miroslav Franěk: Fotografie 22. 3. – 19. 5. 2017
Výtvarné práce dětí MŠ V Lukách 23. 5. – 23. 6. 2017
Rakovnické židovské město 27. 6. – 29. 9. 2017
rabasova galerie rakovník
Jaroslav Beneš – Miroslav Machotka:
Fotografie 6. 4. – 18. 6. 2017
výstavní síň na radnici
Namaluj své město, svoji vesnici 4. 5. – 14. 5. 2017
Dům dětí a mládeže v Rakovníku 16. 5. – 21. 5. 2017
Výtvarný odbor ZUŠ Rakovník 25. 5. – 11. 6. 2017
výstavní síň pod vysokou bránou
Nové sdružení pražských umělců 30. 3. – 14. 5. 2017
Jiří Polák: Obrazy 18. 5. – 9. 7. 2017

rokycany
Muzeum dr. bohuslava horáka v rokycanech
Sochař Václav Koukolíček a Rokycany 23. 3. – 28. 5. 2017
Otakar Strýhal – malíř brdské krajiny 31. 3. – 28. 5. 2017
Rokycany – Pfinztal 22. 4. – 28. 5. 2017
Vlakem do světa 9. 6. – 24. 9. 2017
Včela – kouzelnice hmyzí říše 22. 6. – 27. 8. 2017

roudnice nad labem
Galerie moderního umění v roudnici nad labem
Kateřina Štenclová: Světlo barvy II 27. 4. – 18. 6. 2017
Jan Vičar: Afrika 2. 5. – 11. 6. 2017
Jan Štursa: Dar nebes a země 29. 6. – 10. 9. 2017
Otakar Slavík: Těla 29. 6. – 3. 9. 2017
Podřipské muzeum
Jedním tahem: Pastel zářivý 6. 4. – 3. 6. 2017
Petr Nesvadba: Příroda Českého
středohoří 3. 5. – 31. 5. 2017

roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v roztokách u Prahy
Bratři v triku 70 24. 2. – 9. 7. 2017
Klobouky. Historie a současnost
módního doplňku 10. 3. – 30. 7. 2017
Grafičanka 1972–2017. Hudební legenda
české grafiky 14. 4. – 27. 8. 2017
Jmenuji se Sajetta. Svět prvních
zemědělců 20. 4. – 22. 10. 2017
24. letní keramická plastika 10. 6. – 31. 10. 2017

rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Stavebnice Merkur červen – září 2017
Císařův kamnář: Kachlová kamna na Příbramsku
od středověku k novověku 7. 3. – 22. 10. 2017
Rytíři, králové, kupci a jiní 3. 4. – 26. 5. 2017

rožnov pod radhoštěm
valašské muzeum v přírodě v rožnově
pod radhoštěm
Jaroslav Sedláček: Marák 18. 5. – 3. 9. 2017
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rýmařov
Městské muzeum rýmařov
Galerie octopus
Antonín Króča: Výbuch exprese 4. 5. – 28. 5. 2017
David Cajthaml: Aktuální tvorba 2. 6. – 25. 6. 2017
Galerie Pranýř
Herbert Dlouhy: Otevřená brána 8. 6. – 30. 6. 2017

říčany
Muzeum říčany
Podivuhodný pravěk 30. 3. 2016 – 20. 8. 2017

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Šperky a dekorace 6. 5. – 11. 6. 2017

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
My jdem světem s flašinetem 26. 2. 2016 – 31. 5. 2017
Polabští umělci v Pojizeří 18. 3. – 18. 6. 2017

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Obrazy z dědictví 29. 3. – 21. 5. 2017
Ležáky – odkrytá minulost. Josefina
Napravilová 25. 4. – 4. 6. 2017

Slaný
vlastivědné muzeum ve Slaném
Lepší Slaný červen – srpen 2017

Soběslav
blatské muzeum v Soběslavi a veselí nad lužnicí
Nová stálá expozice:
Život na Blatech a Kozácku  od 23. 6. 2017
Rožmberský dům
Světadíly 29. 4. – 27. 5. 2017
Jiří Stejskal (1931–2015) 3. 6. – 30. 7. 2017

Sokolov
Muzeum Sokolov
Jak semena putují krajinou 8. 3. – 25. 6. 2017
Retrogaming: Počátky osobních počítačů
u nás 14. 4. – 9. 7. 2017

Sovinec
hrad Sovinec
Sven Kraus: Bokusho (Kaligrafie) 2. 4. – 28. 5. 2017
Paľo Macho – Jana Hojstričová: Sklo
a fotografie 3. 6. – 1. 10. 2017

Stěbořice
arboretum nový dvůr
První skleníková expozice
v Arboretu Nový Dvůr 1. 4. 2017 – 1. 4. 2018

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Střípky minulosti 5. 4. – 31. 5. 2017
Svět kostiček LEGO 22. 6. – 15. 9. 2017

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Jak chtěl změnit svět 2. 4. – 25. 6. 2017
Synagoga
Židovské svědectví o českém století 28. 5. – 30. 9. 2017

Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře
Jablonecká bižuterie 24. 6. – 9. 9. 2017

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Václav Lamr: Smíření 24. 3. – 7. 5. 2017

šlapanice
Muzeum ve šlapanicích
Maska 24. 2. – 21. 5. 2017
Bez tváře: Práce studentů Gymnázia
a ZUŠ Šlapanice 3. 3. – 21. 5. 2017
Leg godt! – Hraj si dobře!
aneb Svět kostiček 2. 6. – 10. 9. 2017
Šlapanické rozmarné léto 2. 6. – 3. 9. 2017

šumperk
vlastivědné muzeum v šumperku
Jan Byrtus: Tváří v tvář přírodě 7. 4. – 11. 6. 2017
Dámy a pánové, do gala! 5. 5. – 27. 8. 2017
Cesty k domům 19. 5. – 17. 9. 2017
Galgos de la Estrella 5. 5. – 28. 5. 2017
Půlstoletí s Cimrmanem 8. 3. – 7. 5. 2017
Sportovní herna 17. 3. – 4. 6. 2017

Tábor
husitské muzeum v Táboře
Stará táborská radnice
Drahokamy pro Karla IV. 25. 11. 2016 – 31. 7. 2017
Pavel Talich: Camera obscura 17. 3. – 14. 5. 2017
100 let od Zborova 27. 5. – 11. 11. 2017

Tachov
Muzeum českého lesa v Tachově
Svatava Horáčková: Kresby a básně 3. 5. – 18. 6. 2017
Stopy pravěku 12. 5. – 4. 6. 2017

Teplice
regionální muzeum v Teplicích
Nesmrtelná krása 28. 4. – 2. 7. 2017
Kostýmy Evy Stolařové Trejtnarové 28. 4. – 28. 5. 2017
150. výročí založení Hasičského sboru 26. 5. – 20. 8. 2017
Výstava 14. Mezinárodního hrnkového sympozia
Českého porcelánu Dubí 22. 6. – 9. 7. 2017

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Zbyněk Sekal: Mladý Sekal – Kresby z lágru
a jiné… 6. 4. – 30. 6. 2017
Václav Špale 11. 5. – 30. 9. 2017
Muzeum ghetta
Památník Terezín. Plakáty 1947–2017 6. 5. – 30. 6. 2017
Výstava k výtvarné soutěži PT 7. 6. – 31. 7. 2017

Trutnov
Galerie města Trutnova
Alena Kučerová 29. 6. – 19. 8. 2017
Jiří David 18. 5. – 17. 6. 2017
Kresba, grafika, fotografie
a práce na papíře 23. 3. – 6. 5. 2017
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
Jazz World Photo 2017 23. 3. – 20. 5. 2017

Třebíč
Muzeum vysočiny Třebíč
Franta: Výstava z tvorby Františka Mertla 31. 3. – 11. 6. 2017
Galerie Tympanon
Pavel Herot: Obrazy – tremory – fotografiky 24. 3. – 7. 5. 2017
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Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Pravdivost – soucit – snášenlivost 5. 4. – 15. 5. 2017
Každý máme svého anděla 7. 4. – 25. 6. 2017
Jako vejce vejci 11. 4. – 25. 6. 2017
Fenomén Igráček 23. 4. – 25. 6. 2017
Jana Povalová: Enkauistika 20. 5. – 25. 6. 2017

Turnov
Muzeum českého ráje v Turnově
Zkameněliny. Archiv života 13. 4. – 28. 5. 2017
Ovce, moje ovce 21. 4. – 24. 9. 2017
Na vlně vlny 15. 6. – 10. 9. 2017
Horolezecká fotografie 2 22. 6. – 10. 9. 2017

Týn nad bečvou
hrad helfštýn
Kovářský virtuos Claudio Bottero 30. 4. – 27. 8. 2017

uherské hradiště
Slovácké muzeum v uherském hradišti
Z deníku archeologa 16. 3. – 21. 5. 2017
Klenoty lidové kultury Chorvatska
na seznamu UNESCO 18. 5. – 10. 9. 2017
Galerie Slováckého muzea
Česká krajina ze soukromé sbírky 4. 5. – 9. 7. 2017
Broučci Jana Karafiáta 4. 5. – 9. 7. 2017
František Karel Foltýn: Návrat na Moravu 4. 5. – 2. 7. 2017

uherský brod
Muzeum Jana amose Komenského
Uherskobrodské pohádky a pověsti 1. 7. 2016 – 31. 8. 2017
Cesta kolem světa. Výstava zoologických sbírek
Slezského zemského muzea 19. 5. – 10. 9. 2017
Židovské město v Uherském Brodě 20. 5. – 25. 6. 2017

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Zaplať! Velká výstava o penězích 28. 4. – 4. 6. 2017
Výstava prací žáků ZUŠ Úpice 9. 6. – 25. 6. 2017

Ústí nad labem
Muzeum města Ústí nad labem
Odneseno. Domov ve věcech 17. 2. – 14. 5. 2017
Nelítostný pravěk 19. 2. – 18. 6. 2017
Setkání v prostoru 4. 3. – 11. 6. 2017
Hájek 17. 3. – 14. 5. 2017
Dominikáni v Ústí nad Labem. 400 let
historie 6. 4. – 30. 6. 2017
Středověké Ústí 7. 4. – 31. 12. 2017
České korunovační klenoty na dosah 7. 4. – 28. 5. 2017

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Dřevo, dřívko, dřevíčko 12. 5. – 15. 6. 2017

valašské Meziříčí
Muzeum regionu valašsko – zámek Kinských
Háčkované dějiny 19. 1. – 7. 5. 2017
Stromy jako domy 23. 3. – 2. 7. 2017
Nakresli rally! 11. 4. – 2. 7. 2017
Je Ferda nejlepší mravenec? 4. 5. – 6. 8. 2017

valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Utajený svět našich zahrad, luk a polí 1. 4. – 31. 10. 2017
Barevná inspirace 29. 5. – 30. 9. 2017

veselí nad lužnicí
blatské muzeum v Soběslavi a veselí nad lužnicí
Weissův dům
Odkrývání: Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ
Veselí nad Lužnicí 29. 4. – 28. 5. 2017
Zdeněk Šimek (1927–1970) 2. 6. – 30. 7. 2017

vinařice u Kladna
hornický skanzen Mayrau
Jaro. Výstava tematických výtvarných prácí dětí
ze ZŠ a MŠ z Kladna a okolí 20. 3. – 20. 6. 2017
Cihelny 23. 4. – 11. 6. 2017
Jiří Bartoš 19. 6. – 3. 9. 2017

vlašim
Muzeum Podblanicka
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Vlašim 5. 4. – 8. 5. 2017
Za vlády Marie Terezie 19. 5. – 3. 9. 2017
Zámek Čechtice
150 let Prodané nevěsty 1. 4. – 4. 6. 2017

vodňany
Městské muzeum a galerie vodňany
Galerie
Václav Sika: Chodské a jiné nálady 26. 3. – 14. 5. 2017
Po stopách brouka Pytlíka 4. 4. – 18. 6. 2017
Bohuslava Maříková – Miroslav Myška – Dana Vitásková: 
Černobílý svět 21. 5. – 6. 7. 2017
Muzeum
Vrátit obětem jejich tvář… 30. 4. – 18. 6. 2017
Jeanne Stiak – Bernard Delacote – Václav Štěpán:
Obrázky z Francie 25. 6. – 20. 8. 2017
Infocentrum vodňany
Karel Stuchlík – Miloslav Vaněček: Známá i neznámá
zvířata na Vodňansku 10. 4. – 30. 6. 2017

vojna u Příbrami – lešetice
hornické muzeum Příbram – Památník vojna
u Příbrami
Skautská lilie za ostnatým drátem 3. 1. – 29. 12. 2017
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 3. 1. – 29. 12. 2017
Kresby z vězení 3. 1. – 29. 12. 2017
Ani gram uranu okupantům 3. 1. – 29. 12. 2017

volyně
Městské muzeum ve volyni
Milena Dopitová:
Cestování nalehko 16. 6. 2016 – 31. 5. 2017
Město před třiceti lety: Rok 1987
ve Volyni 16. 3. – 28. 5. 2017
Jaroslav Jeroným Neduha: Horg a další
legendy ze Šumavy 1. 4. – 14. 5. 2017
Fara Malenice
Lufťáci maleničtí 15. 7. 2016 – 31. 5. 2017

vrchlabí
Krkonošské muzeum ve vrchlabí
Čtyři historické domy
Konec tradičního hospodaření
v Krkonoších? 19. 5. – 30. 9. 2017

vsetín
Muzeum regionu valašsko
Zbrojovka a město 21. 3. – 10. 6. 2017
Miriam Kocurková: Fotonové záření 7. 5. – 25. 6. 2017
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vysoká u Příbrami
Památník antonína dvořáka
Galerie václava kounice
Antonín Dvořák a jeho žáci 21. 4. – 31. 12. 2017

vysoké Mýto
regionální muzeum ve vysokém Mýtě
Zbraně východočeských puškařů 2. 4. – 28. 5. 2017
Vysokomýtská košíková 7. 5. – 11. 6. 2017
Alternativní architektura
Pardubického kraje 18. 6. – 3. 9. 2017
Legionáři Pardubického kraje 18. 6. – 17. 9. 2017

vysoký chlumec
hornické muzeum Příbram – Skanzen
vysoký chlumec
Husaři jedou 4. 4. – 29. 10. 2017

vyškov
Muzeum vyškovska
Eliška Lysková: Fotografie květen – červen 2017
Šaty k tanci i pohledu 16. 3. – 14. 5. 2017
Panenky aneb Život po životě 21. 4. – 9. 7. 2017
Zámek s vůní benzínu aneb
Automobilismus a šlechta 27. 6. – 3. 9. 2017
kaple sv. anny
Výstava bonsají 19. 5. – 21. 5. 2017

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Autíčka pod podloubím 9. 5. – 27. 8. 2017

Zbiroh
Městské muzeum Zbiroh
Vladimír Buriánek: Fotografie, koláže,
objekty 8. 4. – 5. 5. 2017

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Čeští architekti a počátky turistiky
na chorvatském Jadranu 13. 4. – 18. 6. 2017
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Pokyny pro autory
věstník aMG přijímá články do nové rubriky Glosy a názory v rozsahu do 1500 znaků. dalšími rubrikami otevřenými 
Vašim příspěvkům jsou např. Příběh muzejního předmětu, 200 let českého muzejnictví, Personálie, Recenze, Muzeologie 
a muzejnictví, Z muzejních cest.
Maximální rozsah příspěvků 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, rozlišení 300 dpi).

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Kinematograf 4. 5. – 25. 6. 2017

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Darů si vážíme! 5. 10. 2016 – 6. 10. 2017
Magdalena Dobromila Rettigová 17. 3. – 21. 5. 2017
Návrat zašlé krásy 2. 6. – 13. 8. 2017
Dům umění
Fenomén Merkur 24. 3. – 28. 5. 2017
Historická kola 21. 4. – 7. 5. 2017
Znojemsko letecky 12. 5. – 30. 7. 2017
Zdeněk Maixner 9. 6. – 12. 7. 2017
Znojemský hrad
Poklad císařské dynastie Tchang 12. 5. – 13. 8. 2017

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Plavba na sever 1928 20. 5. – 31. 8. 2017

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Příroda na Žamberecku: Živá a neživá příroda
v Žamberku a jeho okolí 23. 4. – 18. 6. 2017

Žatec
regionální muzeum K. a. Polánka v Žatci
65 let stálé loutkové scény Jitřenka 7. 4. – 18. 6. 2017
Výstava k výročí muzea 29. 6. – 27. 8. 2017
křížova vila
Figurální porcelán 4. 5. – 16. 7. 2017
Stará papírna
Historie národní házené
v Žatci 1947–2017 23. 4. – 17. 6. 2017
Tragédie Lidic a Ležáků 22. 6. – 23. 9. 2017

Ždánice
vrbasovo muzeum Ždánice
Radek Medřický: Kovaný šperk 2. 4. – 31. 5. 2017
Jan Vincent: Obrazy 6. 6. – 16. 7. 2017
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Light first. Muzeum Karlovy Vary
Profesionální LED osvětlení v nové stálé expozici Muzea Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje.
ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz


