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Letní přemítání

V době, kdy už ani divadelní prázdniny nejsou, čím bývaly, 

je zamyšlení nad letní sezónou v muzeích a galeriích 

poněkud nevděčný úkol. Jako všechno souvisí i tohle téma 

především s otázkou perspektivy a kontextu – kdo se na co 

odkud dívá.

Z hlediska dramaturgie tu máme otázku vhodných výstav 

a doprovodných programů, nejlépe zacílených na rodiny  

s dětmi, respektive turisty, pokud se vaše instituce nachází 

v místě, které má takový potenciál. Z pohledu marketingu 

a PR je léto specifickým obdobím, kdy sice už dávno pojem 

okurkové sezóny neodpovídá tomu všemu, co se děje, ale 

kdy je přece jen možné se jindy neprůchodnou skulinou 

protáhnout do médií. Správci sbírek a provoz zase bedlivě 

sledují počasí a údaje z měřících přístrojů – ruku na srdce, 

kdo se může stoprocentně spolehnout na to, že právě jeho 

výstavní prostory a depozitáře zvládnou prudké výkyvy 

venkovních teplot a vlhkosti? Ekonomické oddělení pak 

dohání všechno, co se během prvního pololetí nestihlo 

pod tlakem požadavků zřizovatele týkajících se množství  

a podrobnosti rozličných výkazů a přehledů; také snad zbude 

chvilka na důkladnější studium změn v zákonech a předpisech,  

o veřejných zakázkách nemluvě. Odborní pracovníci si 

vybírají dovolenou, na niž si kromě plavek odvážejí i špatné 

svědomí, že neodevzdali včas libreta výstav, texty do publikací  

a soupisy exponátů, respektive pochybnosti o tom, zda 

správně vyplnili kolonky v žádostech na podporu svých 

projektů v rámci NAKI či výzvy GA ČR.

A vedení? Pokud zrovna není po volbách či před volbami, 

ředitelé, náměstci a šéfové odborů znovu a znovu probírají 

varianty rozpočtu na příští rok, přičemž se ti, kdo spadají  

pod ministerstvo kultury, ze všech sil snaží ještě na poslední 

chvíli najít argument či nějakou jinou páku, které by jim 

zajistily alespoň nějakou šanci pro nesporně nezbytné 

posílení příspěvku – sestavování státního rozpočtu jde zkrátka  

do finále.

K těmto všem úkolům, o něž nebude ani letos nouze, 

bych rád nám všem přidal ještě jeden. Začněme každý letní 

den tím, že si nahlas před zrcadlem upřímně každý sám  

za sebe řekneme, proč to všechno vlastně děláme. Až dojdete 

k nejvýstižnější formulaci, pošlete ji prosím na adresu: 

marek.pokorny@moravska-galerie.cz. Autor nejlepšího 

motta získá nejen respekt kolegů, ale také volný vstup  

do našeho muzea umění na rok zdarma.

Marek Pokorný
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Zápis ze zasedání Senátu AMG 
dne 26. dubna 2012 
v Národním muzeu

Přítomni: 32 z 55 s hlasem rozhodovacím, 6 z 21 s hlasem 

poradním a 1 host

Jednání Senátu AMG zahájila PhDr. Helena Koenigsmar-

ková. V úvodu zasedání byla schválena návrhová komise  

ve složení: PhDr. Blanka Rašticová, Mgr. Naďa Machková 

Prajzová, Ph.D. a PhDr. Romana Habartová a mandátová 

komise: MgA. Jiří Jedlička, Mgr. Petra Hejralová a Michaela 

Buriánková, BBus (Hons).

Předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová informovala  

o obsahu jednání exekutivy, která se v období mezi koná-

ním senátu sešla celkem dvakrát, a to 14. března a 19. dub-

na 2012. Při zasedání Exekutivy AMG se probírala hlavně 

témata: muzejní statistika, muzejní legislativa, příprava VIII. 

ročníku Festivalu muzejních nocí a vyvrcholení X. ročníku 

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2011, Škola muzej-

ní propedeutiky, vzájemné uznávání průkazek mezi AMG 

a NPÚ (včetně členů ICOMOS), problematika udržitelnosti 

aplikace DEMUS, spolupráce s AK ČR, plánován byl již také 

X. Sněm AMG i zářijové 21. česko-sasko-bavorsko-hornora-

kouské setkání muzejních pracovníků v Ústí nad Labem.

Z oblasti Školy muzejní propedeutiky předala dr. Ditter-

tová členům senátu informaci o schůzce lektorů, jejímž 

obsahem byla příprava výukového textu pro nástavbový 

kurz. Skripta by měla být doplněna o vzorové dokumenty, 

praktické návody, obrázky, schémata atd. Vydání publikace 

je plánováno v roce 2013.

V souvislosti s přípravou setkání pracovníků muzeí z Čes-

ké republiky, Saska, Bavorska a Horního Rakouska, které 

proběhne ve dnech 20.–22. září 2012 se 23. března 2012 

uskutečnila schůzka v Museu v Ústí nad Labem, kterého se  

za AMG zúčastnili PhDr. Luděk Beneš a Anna Komárková, 

BBus (Hons). Zde byla projednána trojstranná smlouva  

o spolupráci na přípravě a realizaci konference, potvrzen 

rozpočet akce, zapojení Muzea města Ústí nad Labem  

do setkání a domluveny podrobnosti k podání žádosti  

na ČNFB. O přidělení příspěvku na akci od ČNFB by mělo 

být rozhodnuto v červnu 2012. Dne 23. května 2012 se  

na Sekretariátu AMG uskuteční setkání představitelů mu-

zejních svazů všech zúčastněných stran, kteří budou pro-

jednávat program a organizační zajištění konference v Ústí 

nad Labem a téma setkání v roce 2013, které by se mělo 

uskutečnit tentokrát na saské straně.

K tématu DEMUS bylo poukázáno na nutnost moderniza-

ce CES a jeho rozšíření o další služby pro správce sbírek mu-

zejní povahy (především náhradu programu CESik za on-

-line přístup při řešení tzv. aktualizací); byl zmíněn význam 

aplikace DEMUS i složitost, jakou přináší momentální aktu-

alizace stávající platformy (přechod z Accessu 97 na 2010). 

Prioritní a zásadní je v současné době prodloužení životnos-

ti systému DEMUS na cca 5–8 let, pro vytvoření překleno-

vacího období (momentálně jsou vyřešeny a testují se dva 

základní moduly – evidence a katalog; kompletace všech  

11 bude hotova do cca 2 let).

PhDr. Eva Dittertová připomněla konání semináře „Legis-

lativa muzeí z pohledu zřizovatele“, který se bude konat  

v prostorách Senátu ČR dne 19. června 2012. Seminář bude 

pořádán Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská 

práva a petice za odborné podpory AMG. Příspěvky se bu-

dou týkat muzejního zákona, zákona o veřejných službách  

v kultuře a vývozech sbírkových předmětů do zahraničí; ar-

chivního zákona a problematiky dvojí evidence sbírkových 

předmětů; novely památkového zákona i novely autorské-

ho zákona. Seminář zakončí příspěvek na téma „Manage-

ment sbírky – databázové systémy, elektronická publika-

ce eSbirky.cz a evropský digitální prostor“, který přednese 

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.

Dalším seminářem, který se bude konat na podzim tohoto 

roku v termínu 16. října 2012 v Národním archivu na Cho-

dovci, je seminář Českého komitétu Modrého štítu, jehož je 

AMG signatářem, na téma „Poklady v pohybu“ s podtitulem 

„Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním kontextu“.  

V letošním roce by měl být vydán také sborník ze semináře 

loňského „Veřejnost a archeologické nálezy“, který se usku-

tečnil na podzim 2011.

V souvislosti s vzájemným uznáváním průkazek, informo-

vala dr. Dittertová o dopisu zaslaném generální ředitelce 

Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždě Gory-

czkové, kterým AMG potvrdila zájem o opakování dohody 

o vzájemném uznávání průkazek členů AMG, pracovníků 

NPÚ a členů ICOMOS také pro sezónu 2012. NPÚ zájem  

o obnovení dohody i pro rok 2012 dopisem ze dne 3. dub-

na 2012 potvrdil. O znovu uzavření dohody byla informo-

vána členská muzea AMG prostřednictvím Věstníku AMG  

č. 2/2012.

PhDr. Jana Hutníková hovořila o plánu činnosti AMG  

na rok 2012 i dotacích schválených pro letošní rok, a to  

na propagaci a popularizaci muzejnictví ve výši 600 000 Kč 

a na projekt „Informační servis v oblasti muzejnictví“ ve výši 

900 000 Kč. Vzhledem k výši přidělených dotací musely být 

příspěvky komisím a členům AMG kráceny. Na Brněnskou 

muzejní noc 2012 byla získána dotace ve výši 90 000 Kč  

a na Pražskou muzejní noc dostala AMG dar ve výši  
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180 000 Kč. Dr. Hutníková předložila členům senátu návrh 

rozpočtu AMG na rok 2012 po úpravách a senát jej násled-

ně svým hlasováním schválil.

Zprávu Revizní komise AMG, která se sešla, aby provedla 

kontrolu účetnictví AMG za rok 2011, podal předseda ko-

mise Ing. Vlastimil Vykydal. Při kontrole účetních dokladů 

nebyly zjištěny žádné nedostatky. Revizní komise navrhla 

znovu upozornit konkrétní instituce/členy na nedoplatky 

členských příspěvků, a na možnost vyřazení neplatících  

z Asociace.

Výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons) 

podala informaci o Výroční zprávě AMG za rok 2011, která 

by měla být do konce června 2012 vydána. Zároveň požá-

dala o brzké dodání materiálů z komisí a krajských sekcí, 

které jsou podklady pro tuto zprávu, a to do 4. května 2012. 

Členové senátu se shodli na tom, aby byl na Sněmu AMG  

v Opavě předložen návrh na zrušení komisí, které dlouho-

době nevyvíjejí činnost.

O vývoji oborové legislativy referoval PhDr. Luděk Beneš. 

Připomínky AMG k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví ob-

sah projektu archeologického výzkumu a nálezové zprávy  

o archeologickém výzkumu byly prostřednictvím  

PhDr. Františka Frýdy zaslány na odbor památkové péče 

Ministerstva kultury ČR. Stanovisko AMG k návrhu novely 

památkového zákona zatím ze strany ministerstva vypořá-

dáno nebylo. Dle informace dr. Frýdy byla novela v oblasti 

archeologie 19. dubna 2012 projednána Legislativní radou 

vlády a vrácena zpět k projednání na MK ČR.

Na Ministerstvu kultury ČR probíhají postupně jednání  

k jednotlivým tematickým okruhům novely autorského zá-

kona – jednání k tématu knihovní výjimky, resp. kopírování 

notovin, k tématu kolektivní správa práv atd. Jednání se  

za AMG jako pověřený zástupce účastní PhDr. Martin Seke-

ra, Ph.D.; za Národní muzeum se pak účastní Mgr. Kateřina 

Musílková, která pro AMG zpracovala souhrnnou zprávu 

o dosavadních výsledcích jednání k tématu osiřelých děl. 

Účastníci pracovní skupiny, která se sešla 6. února 2012, se 

shodli na tom, že navržená směrnice EU má velmi omeze-

né využití a navrhli rozšířit okruh předmětů ochrany a způ-

sob jejich využití. Z jednání, které se uskutečnilo 16. dubna 

2012, pak vzešlo doporučení pro odbor autorského práva 

MK ČR s tím, že okruh druhů předmětů i způsobů použití 

by se oproti navrhované směrnici rozšířil (zapojení kolek-

tivního správce do vyhledávání a licencování osiřelých děl). 

Členské státy EU mohly do března 2012 podávat pozměňo-

vací návrhy směrnice, a ty měl projednat Evropský parla-

ment. Od výsledků jednání parlamentu se bude odvíjet dal-

ší postup Ministerstva kultury ČR v této věci. Další setkání 

pracovní skupiny je plánováno na 16. května 2012. Dalším 

důležitým okruhem je téma rozmnoženin a plateb za ko-

pírovací zařízení v prostorách muzeí – samostatné jednání  

k tomuto tématu zatím neproběhlo. Na webových strán-

kách České archivní společnosti je k dispozici návrh od-

měn a výše plateb pro příslušné kolektivní správce (např. 

u muzea s 3–5 přístroji počítá novela autorského zákona  

s měsíční paušální platbou ve výši 5 600 Kč). Jedná se o ve-

lice vysoké částky, a pokud by je měla muzea platit, jedna-

lo by se o značný zásah nejen do jejich rozpočtu, ale vedlo 

by to také nutně k omezování služeb nejen pro badatele.

OMG poslal na Sekretariát AMG dopis s žádostí o nomina-

ci 3 zástupců Asociace do pracovní skupiny, která se bude 

zabývat přípravou věcného záměru zákona, kterým se mění 

zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.  

V roce 2012 chce v první fázi Ministerstvo kultury ČR zahájit 

přípravy novely prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb. Exeku-

tiva navrhla tyto kandidáty: PhDr. Luďka Beneše, I. místo-

předsedu AMG; Annu Komárkovu, BBus (Hons), výkonnou 

ředitelku AMG a PhDr. Michala Babíka, ředitele Regionální-

ho muzea a galerie v Jičíně.

Mgr. Irena Chovančíková informovala o VIII. ročníku Fes-

tivalu muzejních nocí a X. ročníku Národní soutěže muzeí 

Gloria musaealis. Do festivalu je k 26. dubnu 2012 přihláše-

no 267 institucí. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 

se uskuteční 18. května 2012 v prostorách Muzea Novoji-

čínska. Záštitu nad akcí převzal hejtman Moravskoslezské-

ho kraje Ing. Jaroslav Palas a starosta města Nového Jičína 

PhDr. Jaroslav Dvořák.

Do X. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis 2011 bylo 

přihlášeno celkem 80 projektů; 5 z nich bylo na jednání po-

roty, které se uskutečnilo 14. března 2012 a 6. dubna 2012,  

z důvodu porušení Soutěžního řádu zejména v článku 3, 

odst. 5, písm. b) vyřazeno. O vyřazení projektů ze soutěže 

byl sepsán protokol a všem muzeím byl zaslán dopis s vy-

rozuměním o vyřazení projektu.  Exekutiva na svých jedná-

ních také diskutovala o možných změnách Soutěžního řádu  

pro ročník 2013, a to hlavně v kategorii Muzejní počin roku, 

neboť se do této kategorie začínají hlásit muzea s výstava-

mi, které již proběhly a porota je tak nemohla zhlédnout; 

dále je uvažováno změnit termín ukončení soutěžního roč-

níku, aby měla porota dostatečný prostor pro plánování 

cest za soutěžními projekty. Závěrečné hodnotící zasedá-

ní poroty soutěže proběhlo ve dnech 12.–13. dubna 2012  

v Kutné Hoře. Protokol s výsledky X. ročníku soutěže byl 

zaslán na OMG. Doporučení poroty na Cenu Českého vý-

boru ICOM bylo zasláno předsedovi Mgr. Milanu Hlavešovi, 

Ph.D. Dopisem byli osloveni také členové čestného výboru 

soutěže s žádostí o vyjádření se k návrhu poroty s dopo-

ručením vybraného projektu pro udělení Ceny čestného 

výboru soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků X. ročníku se 

uskuteční ve čtvrtek 17. května 2012 od 17 hodin v Traverti-

novém sále Nové budovy Národního muzea.
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Usnesení Senátu AMG z 26. dubna 2012
Senát bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti exekutivy v období od minulého zasedání Senátu AMG

2. Informace o vývoji oborové legislativy

3. Informace o mediálních kampaních na rok 2012

4. Informace o vyhlášení výsledků X. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2011 a Národním zahájení  

VIII. ročníku Festivalu muzejních nocí v Novém Jičíně

5. Informace o muzejní statistice

Senát schvaluje:

1. Mandátovou komisi ve složení: Michaela Buriánková, Jiří Jedlička, Petra Hejralová

2. Návrhovou komisi ve složení: Blanka Rašticová, Naďa Machková Prajzová, Romana Habartová

3. Plán činnosti a rozpočet AMG na rok 2012

4. Výroční zprávu AMG za rok 2011 s výhradou, že je možno do 4. května 2012 doplnit podklady o činnosti sekcí a komisí

5. Přijetí Východočeské galerie v Pardubicích a Obecního domu, a. s., za řádné členy AMG

Senát ukládá exekutivě AMG:

1. Jednat s OMG MK ČR o udržení projektu Benchmarking muzeí

2. Předložit Sněmu AMG návrh zrušit komise, které nevyvíjejí činnost

3. Jednat s OMG MK ČR o koncepci státní kulturní politiky a národních standardech koncepce  

digitalizace sbírek muzeí a galerií ČR

Blanka Rašticová

O Muzejní statistice referoval PhDr. František Šebek. Pra-

covní skupina pro muzejní statistiku při AMG připravila ma-

nuál k vyplnění výkazu V-Kult s příklady z praxe. Podklad byl 

předán k připomínkování exekutivě i krajským sekcím. Při-

pomínky k metodickým vysvětlivkám k výkazu V-Kult spolu 

s jeho podobou pro rok 2012, resp. 2013 byly projednány 

na setkání exekutivy s předsedy krajských sekcí AMG, které 

se uskutečnilo po zasedání Senátu AMG 26. dubna 2012. 

Na schůzce byl nalezen konsensus v bodech – co vykazovat 

jako pobočku muzea, co jako elektronické dokumenty mu-

zea na internetu, zda mezi digitalizovanou evidenci přičíst 

a počítat též systematickou evidenci v elektronické podobě 

(např. katalogizační karty převedené do počítačové databá-

ze). Návrh změn dotazníku V-Kult byl poté zaslán na NIPOS 

k dalšímu projednání s ČSÚ a MK ČR.

Dle informací dr. Šebka nebude projekt Benchmarking 

muzeí ze strany Ministerstva kultury ČR pro rok 2012 finanč-

ně podpořen. NIPOS se proto obrátil na AMG s dotazem, 

zda by v rámci svého rozpočtu mohla uvolnit na dofinan-

cování projektu část svých prostředků. Exekutiva upravila 

plán činnosti a návrh rozpočtu AMG pro rok 2012 a rozhod-

la, že se na spolufinancování projektu také vzhledem k výši 

přidělených dotací podílet nebude. V živé diskusi  členů 

senátu pak byla podporována myšlenka vést další jednání 

s MK ČR o udržení projektu. Současně byl v této souvislosti 

osloven přítomný host Mgr. Pavel Hlubuček z oddělení mu-

zeí a galerií Ministerstva kultury ČR.

V otázce dobrovolnictví se uskutečnilo 26. března 2012 

další jednání pracovní skupiny Dobrovolnictví v kultuře. Se-

tkání se za AMG zúčastnila Anna Komárková, BBus (Hons).  

V rámci jednání skupiny byl znovu detailně projednán ná-

vrh „Metodického doporučení pro dobrovolnictví v kultuře 

a umění“. Konečná redakce doporučení by měla proběh-

nout v květnu 2012. NIPOS ve spolupráci s Institutem umě-

ní zajistí dotisk doprovodného CD a publikace „Dobrovolní-

ci pro kulturu“.

O programu X. Sněmu AMG, který se uskuteční v Mino-

ritském klášteře v Opavě v termínu 31. října – 1. listopadu 

2012 informovala Anna Komárková, BBus (Hons). Na po-

čátku června 2012 bude do členských muzeí AMG zaslán  

I. cirkulář pozvánek. 

Závěrečným bodem senátu byla změna stavu členské 

základny. Mezi řádné členy AMG byla přijata Východočes-

ká galerie v Pardubicích a Obecní dům, a. s. Senát rozhodl  

o odložení projednávání individuálního členství Ing. Václa-

va Práška, Ph.D. a přihlášky k řádnému členství KVH MO-S 

21 – Družstva Stráže Obrany Státu, občanského sdružení.

V závěru zasedání Senátu proběhla diskuze, která obsa-

hovala témata týkající se projektu „Národní soustava po-

volání“ v kategorii muzeí a pokračování aplikace DEMUS. 

Zasedání bylo ukončeno schválením usnesení Senátu AMG.

Anna Komárková, Blanka Šimečková
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zprávy, aktuality, informace
Folia ethnographica
Supplementum ad Acta Musei 
Moraviae, Scientiae sociales

Nepřetržitě od roku 

1959 vydává Moravské 

zemské muzeum časo-

pis Folia ethnographica 

(nejprve jako Ethno-

graphica, od roku 1986 

jako Folia ethnogra-

phica). V časopise jsou 

publikovány původní 

etnologické studie, 

zabývající se tradiční 

lidovou kulturou v his-

torickém i současném 

kontextu. Teoretické  

i materiálové příspěvky se opírají nejen o konkrétní muzejní 

sbírky a archivy, ale také o terénní výzkum. Časopis Folia 

ethnographica je recenzovaný, přispívají do něj odborníci 

z České republiky i zahraničí, vychází 2x ročně a je distri-

buován do více než sedmdesáti institucí v zemích Evrop-

ské unie i mimo ni. Již vydaná čísla i předplatné je možné 

objednat na adrese http://www.mzm.cz/objednavkovy-

-formular/.

Cena jednoho čísla, v závislosti na rozsahu, je cca 150 Kč; 

podmínky pro přispěvatele a obsahy již vydaných čísel jsou 

k dispozici na http://www.mzm.cz/folia-ethnographica/.

Helena Beránková

Demus pojede i nadále

Nelze zastavit rozvoj výpočetní techniky a softwaru. Bo-

hužel i program Demus zastarává a na nejnovějších počí-

tačích mohou nastat problémy s instalací. Doporučujeme 

k přečtení článek na stránkách oddělení CITeM na adrese 

http://www.citem.cz/2009/12/windows-7-a-demus/, kde 

je situace popsána a kde je také návod, jak postupovat při 

instalaci na nových počítačích. Demus01 (pod MS Acce-

ss97) je funkční na počítačích s Windows 7, 32-bitová verze.  

Za určitých podmínek jej lze zprovoznit pomocí tzv. virtuál-

ního počítače i na Windows 7, 64-bitová verze.

Po zastavení nového projektu I3S, který měl být komplex-

ním řešením pro všechny uživatele Demusu, bylo rozhod-

nuto, že bude podpora Demusu pokračovat i v nejbližších 

letech. A ať už bude další vývoj jakýkoliv, o svá data zapsaná 

v Demusu se nikdo z uživatelů rozhodně obávat nemusí.

Připravujeme novou verzi programu s označením De-

mus10 pod MS Access 2010, pouze 32-bitová verze MS 

Access 2010, která bude pracovat na počítačích s operač-

ním systémem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

(32-bitová i 64-bitová verze). Převod Demusu do 64-bitové 

verze MS Access 2010 nepřipravujeme, důvodem je dopo-

ručení firmy Microsoft používat 32-bitovou verzi z důvodu 

kompatibility s jinými 32-bitovými aplikacemi. Funkčnost 

Demusu zůstane zachována, pouze jej převádíme do no-

vějšího prostředí. I toto však nějakou dobu potrvá.

V současné době je testován na 8 pracovištích v 6 muze-

ích modul Demus10 – Katalog a Demus10 – Evidence a pra-

cujeme na dalších 2 modulech, a to Demus10 – Fotoarchiv  

a Demus10 – Výtvarné umění. Převod dat z předchozích 

verzí programu Demus do nového Demus10 bude auto-

matický při prvním startu Demus10. Bohužel zpětně to už 

nepůjde.

V případě dotazů a problémů k tomuto tématu samo-

zřejmě rádi odpovíme, poradíme. Telefonicky na číslech  

+420 533 435 267 a +420 533 435 268 nebo e-mailem na 

citem@citem.cz. Další informace naleznete na stránkách 

oddělení CITeM http://www.citem.cz.

Pavla Jankovičová

Muzeum – to není jen bádání…

Laureáty Cen Evropské unie za literaturu se spolu s In-

stitutem umění – Divadelním ústavem rozhodl ve svých 

prostorách postupně představovat Památník národního 

písemnictví. Ceny udílí od roku 2009 Evropská komise dí-

lům krásné literatury autorů z 35 zemí ve snaze podpořit 

mezikulturní dialog. Celá akce je organizována spolu se 

Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Českou 

kanceláří programu Culture.

První diskusní večer patřil českému autorovi Tomáši Zmeš-

kalovi, který tuto cenu získal za román Milostný dopis klíno-

vým písmem. Program se uskutečnil v poslední lednový den 

a vystoupili na něm spolu se spisovatelem literární kritik 

Vladimír Karfík a ředitelka veletrhu Svět knihy Dana Kalino-

vá. Literární salon, který má PNP v Pelléově ulici v Praze – 

Bubenči, se pro takový typ pořadů ukázal jako ideální. Další 

večery byly věnovány skandinávské a francouzské literatu-
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ře. Moderování se ujal David Vaughan z Českého rozhlasu, 

který v dubnu uvede literaturu jihoslovanskou. Květen byl 

věnován Pobaltí a červen Itálii.

Literární pořady jsou spolu s výstavami a soutěží Nejkrás-

nější české knihy roku akcemi, kterými Památník národní-

ho písemnictví může veřejnost přímo oslovit. Programová 

činnost je široká – pokrývá jak pořady pro děti a mládež, 

edukativní pořady pro studenty gymnázií a středních škol, 

tak pořady pro dospělé. Také poskytuje své prostory slav-

nostním uvedením knih, a třikrát již hostil festival pro děti 

nazvaný „Děti, čtěte!“ Ty byly uspořádány spolu s naklada-

telstvím Meander, profesionálními i amatérskými divadel-

ními soubory. Nechyběly na nich ani dílny organizované 

výtvarníky. Další akce vznikají spolu s jinými partnery.  Jsou 

jimi například Společnost Aloise Jiráska, Společnost bra-

tří Čapků, Společnost Otakara Březiny a další. Velký ohlas 

mívají pořady s názvem Kulturní ekumena, které čtyřikrát  

do roka koncipují Zuzana a Eugen Brikciusovi. Diskutuje se 

na nich za účasti významných osobností intelektuálního 

života o otázkách nejen literárních, ale i výtvarných a filo-

zofických – loni to byla například setkání k životním výro-

čím Františka Gellnera, Stefana Zweiga nebo Josefa Šímy. 

Letošní ekumena patří Boženě Němcové, od jejíhož úmrtí 

v lednu uplynulo 150 let, rakouskému dramatikovi Arthu-

ru Schnitzlerovi, Karlu Poláčkovi, architektovi Bedřichu 

Feuersteinovi a kabaretiérovi z Taflrundy Jiřímu Červené-

mu. Kdyby někdo chtěl spočítat literární pořady, ale rovněž 

přednášky či exkurze do jednotlivých oddělení, které se 

odehrály v prostorách Památníku národního písemnictví  

za jeho existence, počet by šel do tisíců.

„V tomto roce budeme pokračovat v publicistickém cyklu, 

do kterého pozveme novináře a spisovatele Karla Hvížďalu, 

novináře z okruhu bývalé Svobodné Evropy a vzpomeneme 

na působení Jiřího Gruši. Představíme rovněž undergroun-

dovou literaturu z dob totality. Tradičně velkou pozornost 

věnujeme čtenářské líhni – dětem. Připraveny jsou pořady, 

které děti seznámí s pohádkami různých národností spoje-

né s výtvarnými dílnami. Pomocí děl našich již tradičních 

básníků – Sládek, Hrubín, Skácel – děti získají návod nejen 

jak básničky přednášet, ale také přijít na to, co je jen bez-

duchá rýmovačka. Naučí se rovněž, jak vnímat ilustrace,“ 

uvedla Zuzana Špůrová, která v PNP literární pořady konci-

puje. V letošním plánu jsou pro dospělé připraveny pořady 

věnované například Juliu Zeyerovi, Jakubu Arbesovi, Karlu 

Poláčkovi, Bohumilu Hrabalovi a dalším. Jan Amos Komen-

ský bude připomenut netradičním zpracováním v podání 

Teátru Víti Marčíka, další divadelní prezentace s názvem 

„Hospodin“ se chystá ve spolupráci s divadlem DNO. Vel-

kým plánem zůstává pořad – dílna, která se bude jmenovat 

Portréty. Vycházet bude z prezentace série dětských portré-

tů z uměleckých sbírek PNP a bude doplněna navazujícími 

portréty literárními. V muzeu se prostě nejen bádá, ale i živě 

komunikuje s širokým publikem.

Vladimíra Hoštová

Museum restaurování  
a historických technologií 
Fakulty restaurování  
v Litomyšli

Tento stručný text, inspirován článkem Radky Studýnkové 

o univerzitních muzeích (viz Věstník AMG 2/2012, s. 9–10) 

se pokusí přiblížit jedno rozsahem drobné, zaměřením sbí-

rek a elektronickým katalogem však do značné míry uni-

kátní muzeum. Jde o Museum restaurování a historických 

technologií při litomyšlské Fakultě restaurování Univerzity 

Pardubice.

Jak vyplývá z názvu Musea i zaměření fakulty, jeho sbír-

ky souvisejí s problematikou restaurování a s uměleckou  

a řemeslnou praxí minulosti. Jedná se zejména o nejrůzněj-

ší fragmenty objektů hmotné kultury, získané do sbírek při 

restaurátorských zásazích, dále o materiálové a technolo-

gické vzorky, či v neposlední řadě o historické řemeslné ná-

stroje. Pro přiblížení fondů si dovolím zde namátkou zmínit 

několik příkladů kategorií předmětů, jež sbírky tvoří: kon-

strukční a ozdobné prvky z kovu (hřebíky, vruty, skoby, ko-

vání, čepy, lavičníky, různé kovové fragmenty uměleckých 

děl apod.), ze dřeva (okenní rámy, části dveřních výplní, 

fragmenty soch, oltářů aj.), transfery omítek, cihly, vzorky 

materiálů (různých druhů kovu a jeho povrchových úprav, 

rozličných hornin, nerostů atp.) a obecně fragmenty objek-

tů movitého i nemovitého hmotného kulturního dědictví. 

Svým zaměřením na materiálový a řemeslný aspekt umě-

lecké tvorby minulosti je tak Museum, kterému je tato stať 

věnována, dosti ojedinělé.

Muzeum vzniklo zásluhou Jiřího Kaše, vedoucího Kated-

ry humanitních věd Fakulty restaurování, který krom toho, 

že sbírky založil a po desetiletí je rozšiřoval, vypracoval  

i systematický způsob jejich katalogizace. Ten byl zachován  

i při aktuálně dokončovaném převedení katalogu Musea 

do elektronické podoby. (Digitalizace proběhla v rámci pro-

jektu Restaurátoři pro evropskou praxi operačního Vzdělání 

pro konkurenceschopnost.)

Význam on-line aplikace, dostupné na adrese  

http://museum.upce.cz, je umocněn faktem, že databáze, 

již tato aplikace obsluhuje, nesestává jen ze zmíněného 
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katalogu Musea. Tvoří ji též katalog rozsáhlého a neustále 

se rozrůstajícího archivu Katedry humanitních věd Fakulty 

restaurování. Ten za téměř dvě desetiletí fungování restau-

rátorské školy v Litomyšli shromáždil a utřídil (opět záslu-

hou Jiřího Kaše) různé typy dokumentů, které se nějakým 

způsobem dotýkají problematiky restaurování a konzerva-

ce objektů hmotné kultury. Zejména jde o obsáhlý soubor 

restaurátorských dokumentací, vzniklých v rámci Fakul-

ty restaurování (a škol, které jí existenčně předcházely)  

i mimo něj, či krom jiného o seminární a diplomové práce. 

Důležitost archivní části databáze vynikne v souvislosti se 

skutečností, že restaurátorské zprávy povinně archivova-

né Národním památkovým ústavem je při (snad dočasné) 

absenci centrálního katalogu mnohdy prakticky nemožné 

dohledat.

Digitalizací katalogů Musea i archivu vznikla databáze ob-

sahující jinde nezjistitelné a pro restaurátory, technology  

i historiky umění zásadně důležité údaje. V této databázi 

lze snadno vyhledávat dle nejrůznějších kritérií (klíčová slo-

va, datace, styl, lokalita aj.). Nově tak lze nacházet rozličné 

souvislosti mezi archivovanými dokumenty i sbírkovými 

předměty navzájem. Význam těchto souvislostí pro restau-

rování, dějepis umění i historiografii vývoje uměleckořeme-

slných technologií je značný, o čemž svědčí nemalý zájem 

studentů restaurátorských i jiných (zejména uměleckohis-

torických) oborů, kteří aplikaci využívají.

Stálá expozice Musea restaurování a historických techno-

logií je umístěna v areálu litomyšlské Fakulty restaurování 

– v pozdně středověké tzv. Červené věži, která krom pro-

storu dočasným výstavám skýtá též pozoruhodný výhled 

na Litomyšl.

Petr Horák

Pozvánka nejen pro badatele

V Národním muzeu – v Knihovně Náprstkova muzea asij-

ských, afrických a amerických kultur se nachází celá řada 

zajímavých knih a časopisů. Budeme rádi, když budete 

využívat našich vzácných knižních a časopiseckých fon-

dů ke studiu. Knihovnu začal Vojta Náprstek programově 

budovat po svém návratu ze Spojených států amerických  

v roce 1858. Knihovna byla rozšiřována a budována rovněž 

jeho spolupracovníky V. Náprstka v období let 1860–1914. 

V omezeném rozsahu byla knihovna doplňována do roku 

1960. Svou skladbou je historická knihovna Vojty Náprstka 

zaměřena encyklopedicky, se zřetelnou převahou naučné 

literatury; ve své nejstarší části je ukázkovým příkladem 

interiérové knihovny pokrokového českého vzdělance 

druhé poloviny minulého století. Některé soubory vynika-

jí svou uceleností a jsou proto často jediným pramenem 

pro historiky, literární historiky, etnografy a další vědecké 

pracovníky. Jedná se o sbírky české obrozenecké literatury, 

zahraniční bohemikální literaturu, amerikána, cestopisnou 

a etnografickou literaturu 19. století, zahraniční krajanské 

tisky, feministickou literaturu a další. Historická knihovna je 

od roku 1960 pokládána za uzavřený historický celek.

Fond zahraničních krajanských tisků (tisková produkce 

českých a slovenských menšin v cizině, a to jak v češtině, 

slovenštině a v dalších cizích jazycích) obsahuje knihy, 

drobné tisky, noviny, časopisy a kalendáře a jeho základem 

je rozsáhlý a systematický sběr Vojty Náprstka, doplněný 

sbírkou krajanských periodik, věnovaných knihovně Čes-

koslovenským ústavem zahraničním v roce 1939 a sbír-

kou krajanského oddělení bývalé Národní rady, předanou 

knihovně v roce 1953. Fond krajanských zahraničních tisků 

je největším a nejucelenějším souborem tohoto druhu lite-

ratury nejen v Česku, ale i ve světě vůbec.

Odborná knihovna je fondem soudobé odborné litera-

tury, která je zaměřena na vědní obory Náprstkova muzea: 

orientalistiku, afrikanistiku, amerikanistiku, oceanistiku, 

numizmatiku, archeologii mimoevropských oblastí a další 

obory: zeměpis, historii, dějiny objevů, základní encyklope-

distická díla, muzeologii ad. Fond se buduje systematicky 

od roku 1960. Knihovna plní funkci veřejné studijní knihov-

ny a rovněž i funkci příruční knihovny Náprstkova muzea.  

V dnešní době je odborná knihovna Náprstkova muzea 

hlavním zdrojem vědeckých informací pro badatele a zá-

jemce o mimoevropské kultury. Knihovna Náprstkova 

muzea spravuje i jiné fondy, mezi které patří grafika, po-

hlednice, mapy, notové záznamy. Tyto fondy jsou částečně 

zpracované a budou se nadále katalogizovat a digitalizovat. 

V současnosti katalogizujeme knihy získané výměnou, dary 

a sbírku dosud nezpracovaných japonik. Fondy knihovny 

Olověné čepy ze sochy sv. Augustina (z doby kolem poloviny 

18. století z dílny Václava Františka Pacáka)
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se mohou rovněž prohlížet v Souborném katalogu ČR, kam 

posíláme záznamy.

Další novinkou je zpřístupnění periodik prostřednictvím 

online katalogu. (http://opac.nm.cz/opacnpm/index.php). 

Celkem je zpracováno 160 titulů a v nebližším období bu-

dou zkatalogizována průběžně docházející krajanská peri-

odika. Dalším záměrem je informovat veřejnost o krajan-

ských časopisech a monografiích, které jsou nyní dostupné 

pouze prostřednictvím bibliografie: Zahradníček, V. a Linko-

vá, M. Krajanská sbírka Knihovny Náprstkova muzea: soupis 

českých a slovenských krajanských tisků zahraničních a litera-

tury o českém a slovenském vystěhovalectví (díl 2).

Mezi tyto fondy patří soubor 100 000 pohlednic z první 

poloviny 20. století dokumentující území Čech, Moravy 

(zvláště lázně), Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Ně-

mecka, Velké Británie, Irska, Belgie, Nizozemska, Dánska, 

Francie, Itálie, Španělska, ale také USA, Egypta, Alžírska, ji-

hozápadní Afriky a Austrálie. Soubor 1895 cestovních prů-

vodců z první poloviny 20. století, jež dokumentují území 

Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Německa, Rakouska, 

Maďarska, Polska, býv. SSSR, bývalé Jugoslávie, Bulharska, 

Řecka, Velké Británie, Francie, Itálie, Španělska, Belgie, Švý-

carska, Nizozemska, Norska, Švédska, ale také  USA, Kanady 

a Číny.

Ve fondu knihovny je rovněž sbírka map, která zahr-

nuje 830 položek z druhé poloviny 19. století a počátku  

20. století. Jedná se převážně o mapy a atlasy území Čech, 

Rakouska, Německa, Velké Británie, Francie, Itálie, Švýcar-

ska, Nizozemska, Norska, Ruska, Polska, ale i USA, Kanady, 

střední a jižní Ameriky, Egypta, Súdánu, subsaharské Afriky 

a Austrálie. Soubor 158 map a plánů převážně z 19. století 

dokumentuje politické rozdělení zemí, dějiny církve, národ-

nostní složení, vojenskou topografii, paroplavbu, plány jed-

notlivých měst a školní atlasy.

Sbírka 200 notových záznamů zahrnuje převážně kla-

vírní skladby, klavírní úpravy orchestrálních a komorních 

skladeb a klavírní výtahy z oper (B. Smetany, A. Dvořáka,  

J. Suka, Z. Fibicha, L. van Beethovena, W. A. Mozarta, F. Schu-

berta, R. Schumanna, J. Haydna, Ch. Sindinga,  G. Pucciniho, 

G. Donizettiho, V. Belliniho, R. Leoncavalla a R. Wagnera). 

Zvláštní oddíl zaujímají rukopisy skladeb Jana Václava No-

váka (1876–1939).

Fond herbářů obsahuje 25 herbářů rostlin ze Šlesviska–

Holštýnska od L. Hansena z let 1833–1862 a 42 herbářů 

travin od Hermanna Wagnera z Bielefeldu z let 1854–1858.

Ve fondu knihovny je i rozsáhlá dvacetitisícová sbírka gra-

fiky. Sbírka obsahuje ucelené konvoluty například ex libris 

patřící do oblasti knižní kultury, ilustrace, reklamní obrázky, 

plakáty, mapy a jinou grafickou tvorbu. Tyto sbírky mohou 

otevřít i netušené souvislosti, které na první pohled nejsou 

zřejmé a uvádějí nás např. do života krajanů, kteří svými 

sběry obohatili knihovnu NpM. Dozvídáme se o životě lidí 

známých i neznámých, kteří sehráli roli např. při vzniku Čes-

koslovenské republiky, o legionářích nebo o kultuře kaž-

dodennosti, do oblasti které se řadí neobyčejné konvoluty 

reklamních obrázků a různorodých plakátů i divadelních 

návěští. Sbírka map je dokladem vidění světa a edukační 

obrázky dokládají dobový výklad historie, ale také předsta-

vy o událostech, lidech a věcech.

V historickém interiéru knihovny, který byl dříve přístupný 

jen při výjimečných příležitostech, probíhají každou první 

středu v měsíci také komentované prohlídky; pořádáme 

zde i další kulturní programy (autorská čtení, přednáš-

ky, diskuse, komponované večery). Knihovna tak rozšířila 

své poslání a přiblížila se tak svému původnímu využití.  

Za Vojty Náprstka totiž sloužila nejen jako místo k půjčování 

knih, ale také jako společenské centrum, kde byl mimo jiné 

v roce 1865 založen první ženský vzdělávací spolek – Ame-

rický klub dam.

Knihovna pořádá v letošním roce také oblíbené výtvarné 

dílny pro děti. Jsou koncipované pro mateřské a základní 

školy, ale také pro rodiče s dětmi. Pro školní skupiny jsou 

připravené dva programy, a to s „Pohádkou po celém svě-

tě“ a „Strašidla z domu U Halánků, i z celého světa“. První 

program je určený pro mladší návštěvníky (5–8 let) a děti se 

v něm seznámí s legendami a pohádkami cizích kultur. Po-

mocí pohádek jiných národností, se návštěvníci přenesou 

do vzdálených exotických zemí a seznámí se s postavami, 

které z českých pohádek neznají. Druhý program je urče-

ný pro děti ve věku 7–12 let a zabývá se strašidly ze staré 

Prahy i z celého světa. Žáci se na něm seznámí s bytostmi 

jiných kultur a zjistí, že jsou stejně strašidelné a mocné jako 

ta naše české. Oba programy jsou zakončeny ve výtvarné 

dílně, kde si návštěvníci mohou vyrobit masku oblíbené 

pohádkové bytosti, nebo vlastní strašidlo v podobě loutky 

stínového divadla, které si mohou i zahrát a vyzkoušet.

K připomenutí výročí cestovatele Emila Holuba jsme při-

pravili program v podobě výtvarných dílen inspirovaných 

právě touto osobností. Dílny doprovázel přednáškový cy-
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klus věnovaný slavnému cestovateli. Návštěvníci si mohli 

vyrobit například cestovní oděv pro Dr. Emila Holuba a jeho 

ženu Rosu na cestu do Afriky, dále plastický obrázek inspi-

rovaný expozicí Holubovy výstavy nebo účes Mašukulmb-

ských náčelníků či tropickou helmu. Výtvarné dílny mají 

velmi dobrou odezvu, během měsíců dubna a května se 

uskutečnilo celkem 16 dílen, které navštívilo 240 účastníků.

V rámci projektu VISK 7 získala knihovna Náprstkova mu-

zea v letošním roce dotaci na reformátování časopisu Slávie 

(2. etapa), který bude badatelům přístupný prostřednictvím 

digitální knihovny Kramerius. Celkem bude digitalizováno 

13 ročníků, které vycházely v letech1865–1887.

Eva Popovič

Hrad a zámek Úsov  
v turistické sezóně 2012

Hrad a zámek Úsov je nepřehlédnutelnou dominantou  

na cestě mezi Libivou a Mohelnicí, je jedním z vrcholů po-

myslného trojúhelníku tří hradů, které můžete v jednom 

okamžiku vidět současně – hrady Úsov, Mírov a Bouzov.

O oblibě hradu a zámku Úsova svědčí každoročně stou-

pající počet návštěvníků. Není se co divit, protože zámek 

je opravdovou raritou nabízející současně poučení, hry, zá-

bavu, ale i galerii výtvarného umění. A ani letos nebudou 

chybět zajímavé akce, jako je Slet čarodějnic a Muzejní noc. 

Hrad Úsov se může pochlubit zpřístupněním svých nej-

starších prostor v expozici pro děti Hádanky pánů z Vlašimi. 

A protože jsme národ zvídavý a hravý, děje se tak formou 

otázek a nelehkých úkolů, které vedou až k vytoužené od-

měně. Expozice tvoří součást celkové prohlídky hradu, ale 

je možné navštívit ji i samostatně.

Pro nejmenší je připravený opravdu Strašidelný laby-

rint ve Vlašimském paláci a na nádvoří hradu čeká malé  

návštěvníky zookoutek, kterému letos vévodí dvanáct 

skvostných pávů.

Shlížet na zámek i překrásné okolí městečka Úsova lze  

ze zámeckého ochozu, který se nachází mezi palácem  

a Starou školou a vede až k boskovickému paláci. Relaxo-

vat je možné na terase hradního nádvoří nebo v příjemné 

kavárně.

To nejvzácnější jsme si ponechali až nakonec. Úsov je zná-

mý především jako Lovecko-lesnické muzeum, které nabízí 

unikátní lichtenštejnské lovecké a přírodní sbírky v původní 

instalaci z přelomu 19. a 20. století. Zklamáni nebudou ani 

ti, kteří navštíví stálou expozici Úsov – kolébka lesnického 

školství na Moravě v nově zrekonstruované Staré škole.  

K dispozici je také reprezentativní publikace Lesníci, lesnická 

škola a Úsov.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci výtvarného umění. Ve tře-

tím poschodí zámku se nachází galerie rodáka z nedaleké 

Klopiny, akademického malíře Lubomíra Bartoše.

Příjemnou zprávou pro návštěvníka je, že nebudeme ani  

v tomto roce navyšovat vstupné, ale dodržíme prodlouže-

nou otevírací dobu tak, jak byla nastavena v roce 2011.

Miluše Berková

Z činnosti Komise  
knihovníků AMG

Mezi členy komise je v současné době zastoupeno 56 in-

stitucí s 89 zástupci, přičemž seminářů a dalších akcí komise 

se účastní značný počet příznivců. Komise má 21 členný vý-

konný výbor, jehož členové jsou voleni na principu zastou-

pení jednotlivých regionů a ústředních institucí.

V loňském roce se výbor sešel celkem třikrát a komise 

spolu s Muzeem Těšínska uspořádala úspěšný v pořadí již 

35. seminář knihovníků muzeí a galerií České republiky.  

Na listopadovém a letošním dubnovém zasedání se komise 

intenzivně zabývala přípravou 36. semináře, jehož spolupo-

řadatelem je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Téma-

ta semináře vycházejí z podnětů členů komise – knihovníků 

muzeí a galerií. Výkonný výbor klade hlavní důraz na vyso-

kou odbornou náplň semináře, která by měla upoutat po-

zornost vedení muzeí i samotných knihovníků a motivovat 

je tak k účasti na semináři.

Mezi další aktuální úkoly komise patří převod webo-

vých stránek komise, původně fungujících na stránkách 

Uměleckoprůmyslového musea v Praze (http://www.

knihovna.upm.cz), na stránky komise pod hlavičkou AMG 

(http://www.cz-museums.cz). V současné době jsou zde 

již přístupné příspěvky a fotografie z posledních seminářů.  

S touto problematikou úzce souvisí i aktualizace Adresáře 

muzejních knihoven a zlepšení uživatelského komfortu při 

vyhledávání v něm.

Komise spolupracuje s Ústřední knihovnickou radou, se 

Sdružením knihovníků a informačních pracovníků, Sdru-

žením knihoven České republiky, Souborným katalogem 

sekce, komise,
kolegia
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a pracovní skupinou pro historické knižní fondy při Ná-

rodní knihovně. Klade důraz na budování on-line katalogů 

muzejních a galerijních knihoven, podporuje využívání 

grantových projektů VISK a Knihovna 21. století. Propaga-

ce činnosti muzejních knihoven probíhá prostřednictvím 

publikační činnosti v tisku (Věstník AMG, měsíčník Čtenář, 

internetová periodika Ikaros, Duha, Inflow aj.).

I díky činnosti komise roste podíl muzejních knihoven, 

které přispívají do Souborného katalogu, a rozšiřuje se po-

čet těch, které zpřístupňují svoje fondy v on-line katalozích 

(celkem 20 %). V roce 2011 to byla např. knihovna Výcho-

dočeského muzea v Hradci Králové, knihovna Regionální-

ho muzea v Teplicích a Vlastivědného muzea v České Lípě. 

V oblasti digitalizace je pozornost věnována především 

oblasti periodik, rukopisů a sbírkových fondů knih. Něko-

lik muzejních a galerijních knihoven iniciovalo a úspěšně 

rozvíjí společný projekt Jednotné oborové brány ART. Di-

gitalizace fondů probíhá především prostřednictvím gran-

tových projektů VISK 6 a 7. Problematice digitalizace byl  

v roce 2011 věnován celý jeden blok semináře knihovníků. 

Kromě již zmíněných projektů využívají muzejní a galerij-

ní knihovny i grantové programy VISK č. 3 a 5 a Knihovna  

21. století. Novinkou je spolupráce s oddělením autorit Ná-

rodní knihovny ČR, které se v poslední době soustředí právě 

na oblast muzejních a galerijních knihoven. Několik kniho-

ven připravilo grantový projekt VISK č. 9, přičemž komise 

zajistila seznámení s problematikou prostřednictvím před-

nášky dr. Bartla na semináři v Českém Těšíně.

V současné době se podařilo navázat úzkou spolupráci  

s Ústřední knihovnickou radou, která formuje pracovní 

skupiny k naplňování Koncepce rozvoje knihoven v ČR  

na léta 2011–2015. Koncepce má 21 priorit a každá priori-

ta má jednoho „garanta-zpravodajce“, který sestavuje pra-

covní skupinu odborníků z jednotlivých druhů knihoven. 

Účast muzejních knihovníků v těchto pracovních skupinách 

umožňuje upozorňovat na specifika muzejních knihoven 

a prosazovat jejich zájmy přímo při koncipování konkrét-

ních dlouhodobých projektů, které jsou podporovány  

MK ČR a jeho grantovými možnostmi. Zastoupení máme  

v pracovní skupině pro trvalé uchování a zpřístupnění texto-

vých dokumentů (dr. Okrouhlíková, dr. Sekera), ve skupině k 

digitalizaci textových dokumentů (dr. Běhalová) a ve skupi-

ně zabývající se využíváním práce dobrovolníků v činnosti 

knihoven (dr. Okrouhlíková). Skupina pro trvalé uchování 

a zpřístupnění tradičních textových dokumentů již aktivně 

vytváří projekt „Virtuální depozitní knihovny“.

Členská základna komise se v roce 2011 rozšířila o 12 no-

vých členů (Mgr. Jiří Blažek, Zámek Slavkov; Anna Borová, 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; 

Bc. Lenka Čápová, Městské muzeum ve Dvoře Králové  

nad Labem; Jaroslava Čapková, Muzeum Podkrkonoší 

v Trutnově; Mgr. Zdeňka Flousková, Krkonošské muze-

um Správy KRNAP ve Vrchlabí; Helena Holická, Muzeum 

Kroměřížska; PhDr. Jana Michlová, Regionální muzeum  

v Teplicích; PhDr. Drahomíra Nováková, Městské muzeum 

a knihovna Čáslav; Magda Petrášová, DiS., Muzeum měs-

ta Brna; Alena Štecherová, Národní zemědělské muzeum 

Praha; Bc. Markéta Veselá, Regionální muzeum v Chru-

dimi; Yvetta Viktoříková, Muzeum Karlovy Vary). Někteří 

členové oslavili v loňském roce významná životní jubilea, 

blahopřání obdrželi emeritní předsedkyně komise PhDr. 

Jarmila Okrouhlíková a dlouholetý místopředseda komise  

PhDr. Ila Šedo. V letošním roce oslaví významné životní ju-

bileum emeritní předsedkyně komise PhDr. Helga Turková, 

které touto cestou přejeme pevné zdraví a neutuchající ži-

votní elán, který obětavě věnuje i do práce naší komise.

Štěpánka Běhalová

Pracovní skupina Textil 
v Paříži

Z popudu Ing. Jany Kadeřábkové došlo v letošním roce 

ke spolupráci Pracovní skupiny Kovy a Pracovní skupiny 

Textil (obě pracují pod Komisí konzervátorů-restaurátorů 

AMG) při organizaci studijní cesty do zahraničí. Cílem byla 

Francie, oblast Paříže. Cesta se uskutečnila ve dnech 18.–22. 

dubna 2012.

Zatímco účastníci zaměření na konzervování-restauro-

vání kovů měli v programu především návštěvu laborato-

PhDr. Helga Turková
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ří, pozornost ostatních se soustředila hlavně na tapiserie 

(označení gobelín se vztahuje pouze na tapiserie vyrobené 

v pařížské Manufacture des Gobelins založené v roce 1601). 

První den cesty navštívili všichni Musée de l´histoire du fer. 

Druhý den jsme dojeli do Paříže a absolvovali prohlídku 

restaurátorských atelierů Chevalier. Jde o rodinný podnik, 

který se restaurování věnuje již od roku 1917. Zabývá se čiš-

těním, konzervováním a restaurováním koberců, tapiserií  

a starožitného nábytku i moderního textilu. Prohlédli 

jsme si prostory pro čištění, sušení a skladování kober-

ců a tapiserií, i konzervátorské a restaurátorské zásahy  

na nich. K nahlédnutí jsme dostali také restaurátorské zprávy.  

V odpoledních hodinách jsme pak navštívili Musée des 

Arts Décoratifs, které se nachází v západním křídle paláce 

Louvre. Vedle stálých expozic tohoto uměleckoprůmyslo-

vého muzea, jsme mohli navštívit také právě probíhající 

výstavu „Luis Vuitton, Marc Jacobs“. Výstava představu-

je příběh dvou osobností 

(zakladatele a současné-

ho kreativního ředitele) 

firmy a zdůrazňuje jejich 

příspěvky do světa módy. 

Jsou tu představeni řadou 

módních doplňků, obuvi 

a tašek. Následující den 

jsme uskutečnili prohlídku 

bývalého letního králov-

ského sídla ve Fontaine-

bleau. Plánovaná pro-

hlídka proslulé pařížské 

Manufacture des Gobelins 

se bohužel z organizač-

ních důvodů neuskuteč-

nila, ale množství tapi-

serií a gobelínů ve Fontainebleau a následující den 

i v Musée Jacquemart – André snad většinu účastníků  

v tomto směru uspokojila. Navíc jsme měli možnost na-

vštívit v Paříži sídlo Českého velvyslanectví, kde nás vše-

mi reprezentačními prostorami velice ochotně provedl 

zástupce velvyslankyně pan Jan Czerný. Česká ambasáda 

v Paříži, která sídlí v bývalém paláci kněžny de Ligne ne-

daleko Eiffelovy věže již od roku 1919, je nejhonosnějším 

a služebně nejstarším sídlem československého a poslé-

ze českého velvyslanectví v zahraničí. Tato krátká vsuvka  

do programu byla pro mnohé příjemným zpestřením. Ná-

vštěva Invalidovny (Musée de l´armée), poslední den poby-

tu v Paříži, pak jistě zaujala nejen restaurátory kovů množ-

stvím vystavených zbraní a zbrojí, ale i restaurátory textilu 

množstvím vystavených uniforem, sedel a praporů. Věřím, 

že pro všechny zúčastněné převažují pozitivní dojmy z ces-

ty, a mezioborová spolupráce, třeba na další cestě za po-

znáním, bude dále pokračovat.

Jindřiška Drozenová

Studijní cesta do Paříže  
pracovní skupiny Kovy

Naše první prohlídka během cesty do Paříže se uskuteč-

nila v LAM (Laboratoire d´Archéologie des Métaux) v Jar-

ville-La-Malgrange nedaleko známého města Nancy. Právě 

tato laboratoř nám připomněla Alenu Šilhovou, která zde 

v devadesátých letech po dobu několika let restaurova-

la archeologické nálezy a své zkušenosti nám předávala 

prostřednictvím příspěvků na konferencích konzervátorů-

-restaurátorů. Od té doby se datuje vzájemná spolupráce 

v našem oboru s fran-

couzskými odborní-

ky. V Nancy se také 

zabývají experimenty 

a výzkumem v oblas-

ti archeometalurgie  

a jsou v kontaktu s ko-

legy z Archeologického 

ústavu v Praze. Vyba-

vení zdejší laboratoře 

pro restaurování kovů 

je standardní. Navíc 

praktikují ve velkých 

objemech stabiliza-

ci železných nálezů 

siřičitanovou meto-

dou, kterou pokládají 

za nejúčinnější. Mají rovněž velké zkušenosti s elektro-

chemickou redukcí korozních produktů olova zejména 

při restaurování olověných rakví. V devadesátých letech 

také provozovali zařízení plazmatické redukce ve spolu-

práci s místní univerzitou. Pracují převážně pro francouz-

ská muzea a také restaurují archeologické nálezy přímo 

z výzkumů, které provádí (Institut National de recherches 

archéologiques préventives).

Katedrálu v Remeši jsme zastihli ve večerním nasvícení. 

Její monumentálnost a sochařská výzdoba na nás udělaly 

velký dojem.

Laboratoř v Louvru C2RMF (Centre de Recherche et de 

Restauration des Musées de France) je jedna z nejprestiž-

nějších evropských laboratoří a kromě restaurátorských 

laboratoří pro historické materiály a restaurování archeo-

logických nálezů disponuje analytickými laboratořemi se 



špičkovou technikou (rentgenfluorescence, spektrometry 

PIXE…). Zaměstnávají tři restaurátory kovů a najímají i sou-

kromé restaurátory, kteří pracují na muzejních předmětech.  

Znovu restaurují předměty z Louvre, v minulosti již ošetře-

né a provádějí průzkum. Pomocí různých analýz charakteri-

zují technologie používané v minulosti, identifikují materiál 

a korozní procesy. 

EDF R&D Valectra  je laboratoř, která byla založena v roce 

1983 sponzorským darem a podporou společnosti Elect-

ricité de France. EDF Valectra využívá jejího technického 

zázemí při konzervaci a restaurování památek v oblasti 

elektrochemického ošetření a materiálových expertiz ne-

destruktivními metodami.

O konkrétním odborném obsahu exkurzí budeme infor-

movat naše kolegyně a kolegy na krajské sekci konzerváto-

rů-restaurátorů.

Na závěr se nabízí možnost porovnání s vybavením našich 

muzejních laboratoří pro konzervaci a restaurování sbírek. 

V Čechách a na Moravě již existuje řada pracovišť se stan-

dardním evropským vybavením. Konec devadesátých let 

minulého století a počátek dvacátého století byl v oblasti 

muzejní konzervace a restaurování opravdu převratnou 

etapou. Ovšem kompletní analytické zázemí použitelné  

i pro průzkum historických materiálů mají u nás pouze ně-

které univerzity, které především zajišťují výuku a servis  

pro studenty a vědecké pracovníky. V muzeích se nyní bě-

hem průzkumu kovových předmětů ve větší míře používá 

velmi užitečný rentgen a k určení prvkového složení před-

mětů rentgenfluorescence. Další potřebné analýzy jsou za-

dávány na jiných pracovištích.

Organizace zájezdu byla bez chyby, osvědčená cestovní 

kancelář ze Zbirohu s výborným průvodcem a řidiči také 

potěšila.

Estelle Ottenwelter, Alena Havlínová

Seminář Etnografické komise 
AMG v Třebíči

Ve dnech 17. a 18. dubna 2012 se uskutečnil díky Muzeu 

Vysočiny Třebíč a Asociace muzeí a galerií ČR Seminář Etno-

grafické komise AMG, jehož místem konání se stala Země-

dělská usedlost (depozitář Muzea Vysočiny Třebíč) v Třebíči.

Jarního semináře se zúčastnilo 31 členů Etnografické 

komise AMG. Před zahájením samotného jednání účast-

níky přivítal ředitel muzea Ing. Jaroslav Martínek. Seminář  

po celý první den vedla zastupující předsedkyně Etnogra-

fické komise AMG PhDr. Romana Habartová.

Seminář s názvem „Projekty – výstavy – sbírky – pojmoslo-

ví“ se věnoval následujícím tématům: Nové zdroje inspira-

ce; Projekty/expozice/výstavy; Dokumentace tradiční lido-

vé kultury v současnosti; Bezejmenné předměty v našich 

sbírkách; Pojmosloví etnografických sbírek.

Úvod jednání patřil příspěvkům kolegů z hostitelské in-

stituce. Ředitel Ing. Jaroslav Martínek seznámil přítomné  

s historií zemědělské usedlosti, ve které probíhal první den 

semináře. V současnosti se zde nachází depozitář Muzea 

Vysočiny Třebíč. Na jeho příspěvek navázala Mgr. Eva To-

mášová s představením projektu revitalizace této usedlosti  

v moderní víceúčelový objekt, který by měl sloužit expo-

zičním, koncertním a edukačním účelům s možností stu-

dia knih, audio a videomateriálů v recepci a občerstvením  

v bývalé Šmeralově hospodě. V dalším příspěvku Mgr. Ale-

xandra Zvonařová z Muzea Jindřichohradecka referovala 

o nově otevřeném souboru expozic, které návštěvníky 

provedou historií města od gotiky po renesanci, seznámí 

s druhou největší sbírkou gotických plastik v Jihočeském 

kraji, představí malované ostrostřelecké terče, Landfrasovu 

tiskárnu, jihočeské betlémy, výtvarníka Vladimíra Holuba, 

šicí stroje Lada, leteckou bitvu nad Jindřichohradeckem  

z roku 1944 a expozici Marie Hoppe-Teinitzerové. Expo-

zice doplňuje nová výstavní síň. PhDr. Blanka Petráková  

z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Muzea luhačovic-

kého Zálesí v Luhačovicích seznámila účastníky semináře  

s přeshraničním projektem „Muzejní křižovatky“, z něhož 

byl vydán sborník Muzeálie jako součást kulturního dě-

dictví ze stejnojmenné konference. Na příspěvek naváza-

la podnětná diskuze v otázce vystavování replik originálů  

a jejich případné komerční využití. Jako ohlédnutí za vý-

stavním projektem „Vánoce v muzeu – Vánoce v galerii“ 

pojala svůj příspěvek PhDr. Romana Habartová ze Slovác-

kého muzea v Uherském Hradišti, která představila ojedi-

nělý výstavní projekt s výstavami betlémů, který probíhal  

od 18. listopadu 2011 do 22. ledna 2012 ve Slováckém mu-

zeu s množstvím doprovodných a edukačních programů 

pro školy a širokou veřejnost. PhDr. Alena Kalinová z Etno-

grafického ústavu Moravského zemského muzea v Brně po-

dala informace o grantovém projektu „Rozvoj spolupráce 

a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických 

institucí“, jehož řešitelem je Ústav evropské etnologie Ma-

sarykovy univerzity a partnery jsou Česká národopisná spo-

lečnost, Etnografický ústav MZM v Brně a Etnologický ústav 

AV ČR, pobočka Brno. Důležitou částí projektu, je zapojení 

studentů etnologie do praktických stránek tohoto oboru, 

jakými jsou terénní výzkum, práce se sbírkovými předměty 

a jejich evidence a digitalizace. Příspěvek Mgr. Evy Román-

kové, z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, zamě-

řil pozornost na registr osvědčených praktik UNESCO, který 
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je založen na možnosti, kdy kterákoliv země na světě může 

„přijít“ s konkrétním projektem, který musí splňovat zá-

kladní kritéria nemateriální tradiční lidové kultury. Ostatní 

státy pak může inspirovat k vlastnímu projektu. Konkrétní 

úspěšné projekty UNESCO ukázala E. Románková na vybra-

ných příkladech muzea batiky v Pekalonganu v Indonésii, 

živého muzea Fandanga v Brazílii, způsobu revitalizace 

tradiční výroby vápna v Moron de la Frontera poblíž Sevilly  

a školního muzea v rámci pedagogického projektu Pusol  

ve Valencii. V diskuzi, která následovala po příspěvku, se účast-

níci semináře shodli na tom, že podobné „projekty“ v rámci 

České republiky existují, bohužel není v silách jednotlivců je 

dále dávat ve známost širší veřejnosti a více mediálně pro-

pagovat. Příspěvek „Pojmosloví etnografických sbírek. Stav  

k 31. prosinci 2011“ za nepřítomnou Mgr. Janu Tichou z Va-

lašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pře-

četla kolegyně Mgr. Eva Tomášová. Příspěvek revidoval stav 

hesel v jednotlivých tematických okruzích, hesla dokonče-

ná, rozpracovaná a nově zpracovávaná.

Po krátké přestávce proběhlo usnesení Plenárního zase-

dání Etnografické komise AMG. Po abdikaci dosavadního 

předsedy Mgr. Daniela Bechného přednesla zastupující 

předsedkyně Etnografické komise AMG PhDr. Romana 

Habartová zprávu o členské základně komise informaci  

o Plenárním zasedání a zasedání výboru Etnografické ko-

mise AMG v roce 2011, informaci o podpoře AMG, zprávu 

ze Senátu AMG v únoru 2012 a informaci o přípravě dub-

nového zasedání senátu a podzimním zasedání komise  

v Olomouci. Poté proběhla volba výboru a volba předsedy 

Etnografické komise AMG. Plenární zasedání komise schvá-

lilo mandátovou a volební komisi ve složení: Mgr. Wieslava 

Branna, PhDr. Jan Vít Trčka a PhDr. Dana Nováková; návrho-

vou komisi ve složení: Mgr. Taťjana Martonová, Mgr. Mar-

ta Kondrová a Mgr. Alexandra Zvonařová. Byla schválena 

změna Jednacího řádu Etnografické komise AMG podle 

připomínek. Do výboru byli Plenárním zasedáním zvoleni: 

PhDr. Romana Habartová, PhDr. Alena Kalinová, Mgr. Jana 

Tichá, PhDr. Ivana Kubečková a Mgr. Alexandra Zvonařová. 

Většinou hlasů byla přímou volbou za předsedkyni zvolena 

PhDr. Romana Habartová a za místopředsedkyni PhDr. Ale-

na Kalinová. Na závěr zasedání proběhlo také přijetí nových 

řádných a individuálních členů Etnografické komise AMG.

Druhý blok jednání zahájil příspěvek Mgr. Taťány Bártové 

Pavelkové z Muzea romské kultury v Brně, která představila 

novou stálou expozici „Příběh Romů“ rozprostřenou do šes-

ti výstavních sálů. Expozice popisuje chronologickým způ-

sobem historii putování Romů z pravlasti Indie až po holo-

caust či reflexi romské kultury v médiích 20. století. Dalšími 

referujícími byli PhDr. Pavel Bureš a Mgr. Jan Hortvík z Re-

gionálního muzea v Kolíně, kteří přiblížili historii a novou 

koncepci dostavby a reinstalace stálých expozic v objek-

tech Muzea lidových staveb v Kouřimi. S „bezejmennými“ 

a „divnojmennými“ sbírkovými předměty Muzea romské 

kultury účastníky seznámila Mgr. Jana Poláková, Ph.D.  

S projektem „NAKI č. 59 – Tradiční lidový oděv na Moravě, 

identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbír-

kového materiálu z let 1850–1950“ posluchače seznámila  

Mgr. Marta Kondrová a PhDr. Romana Habartová ze Slovác-

kého muzea v Uherském Hradišti, které inspirovaly další ko-

legy ukázkami způsobu práce s vlastním textilním fondem.  

Mgr. Markéta Palowská z Ostravského muzea referovala 

na promítaných fotografiích o nově založené „tradici“ ma-

sopustu v Ostravě (od roku 2009). Druhý blok jednání uza-

vřel příspěvek Mgr. Taťjany Martonové „Dokumentace jízdy 

králů ve Skoronicích“, která se uskutečnila v rámci slavností 

Slovácký rok v Kyjově v roce 2011, s projekcí 14 minutového 

audiovizuálního záznamu (celkem však bylo pořízeno asi  

7 hodin záznamu).

Poté se účastníci přesunuli do prostor místního gymná-

zia, kde se konala přednáška PhDr. Marty Toncrové z Et-

nologického ústavu AV ČR, pracoviště Brno, na téma „Mo-

ravská lidová píseň se zvláštním zřetelem k lidové písni  

na Podhorácku“. Bylo zde také možné zakoupit nově vy-

danou písňovou sbírku „Lidové písně z Podhorácka I. Ná-

měšťsko a Velkobítešsko“ editorek PhDr. Marty Toncrové  

a odborné pracovnice Muzea Vysočiny Třebíč Silvy Smutné.

Druhý den byl věnován exkurzím do míst spjatých s histo-

rií města Třebíče a přilehlého okolí.

Seminář Etnografické komise AMG byl mimořádně úspěš-

ný a obohacující po stránce probíraných témat, diskusí  

a také svou hojnou účastí. Velký dík patří zejména ředitel-

ství instituce v čele s Ing. Jaroslavem Martínkem za spolu-

podíl na organizaci a poskytnutí prostor, hlavní organizá-

torce setkání Mgr. Evě Tomášové a Silvě Smutné za laskavé 

přijetí, včetně technického zázemí a zajištění občerstvení  

a v neposlední řadě AMG za podporu akce.

Podzimní seminář proběhne v říjnu 2012 ve Vlastivědném 

muzeu v Olomouci.

Petr Číhal, Romana Habartová, Eva Tomášová
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Gloria musaealis po deseti 
letech

Skončil jubilejní desátý ročník Národní soutěže muzeí 

Gloria musaealis vyhlašované od roku 2002 Ministerstvem 

kultury ČR a Asociací muzeí a galerií ČR. Jubileum sice stále 

odkazující na dětský věk, ale přece jen už můžeme hovořit 

o tradici, třebaže relativně mladé. Soutěž vznikla s úmyslem 

v dobrém slova smyslu zviditelnit činnost muzeí, ukázat co 

nejširší veřejnosti to nejlepší, co v našem muzejnictví je,  

v širokém spektru od nejmenších muzeí po největší muzea 

celostátního charakteru. Autoři soutěže ve chvílích, kdy při-

pravovali první ročník soutěže, nemohli tušit, zda se skuteč-

ně vyvine v obecně vnímanou prestižní záležitost, ale určitě 

v to doufali a určitě je to těší.

Vývoj soutěže od prvopočátku nebyl jednoduchý, dětské 

nemoci se prostě nevyhnou nikomu. Zatímco soutěžní pro-

jekty prvního ročníku byly hodnoceny podle dokumentace, 

od druhého ročníku se s nimi porotci seznamují osobně. 

Byl to bezpochyby krok správným směrem, hlavně s ohle-

dem na různou kvalitu dokumentace dodané soutěžícími 

subjekty danou jednak různými možnostmi jednotlivých 

účastníků, jednak faktem, že ne každému projektu je dána 

fotogeničnost. Znamená to pochopitelně větší časovou, 

finanční a v neposlední řadě i fyzickou zátěž pro porot-

ce, už jen proto, že největší počet výjezdů se uskutečňuje  

v únoru a březnu. Na druhé straně to umožňuje mnohem 

objektivněji hodnotit a upozornit na některé překvapivě 

kvalitní projekty někdy i v místech, kde by je nikdo nehle-

dal. Ne vždy se mohou oficiálních výjezdů zúčastnit všichni 

porotci, avšak jednotliví členové jsou natolik zodpovědní, 

že pak navštěvují projekty sami a vlastně inkognito, což 

přináší mnohdy vcelku zajímavá srovnání. V zásadě je však 

velká většina výjezdů pro členy poroty inspirativní, přináší 

s sebou přehled o úrovni práce v různých podmínkách, ale 

v neposlední řadě setkání s řadou zajímavých a krásných 

osobností. Celkem bylo dosud oceněno 127 muzeí, z toho 

v kategorii muzejní výstava roku 36 muzeí, muzejní publi-

kace 38 muzeí a v kategorii muzejní počin opět 36 muzeí, 

dále Cenu Českého výboru ICOM dosud získalo 8 muzeí  

a Cenu čestného výboru soutěže taktéž 8 muzeí; pouze jed-

nou, a to v roce 2004, byla udělena cena ve zvláštní katego-

rii „Pojďte s námi do muzea“ pod záštitou agentury Czech 

tourism, tato kategorie se bohužel neujala. Do roku 2010 

(ročník 2011 ještě není započítán) získalo ocenění 52,69 % 

nestátních muzeí a 47,31 % státních. Je jasné, že po zapo-

čtení výsledků za rok 2011 se ta procenta mírně posunou  

ve prospěch nestátních muzeí. Po celou dobu existence 

soutěže se střídavě ozývají povzdechy, že malá muzea ne-

mají ve srovnání s velkými šanci zvítězit nebo se nějak vý-

znamně uplatnit, tu zase že velká muzea nejsou doceněna 

a objevují se návrhy na vznik nových soutěžních kategorií, 

ty však naráží na problém jednoznačných definic a zejména 

na hranice malého muzejního světa v malé zemi. Na dru-

hé straně nelze nevidět štěstí a hrdost oceněných, radost 

z toho, že si porotci všimli i projektů na první pohled ne-

nápadných a přesto pro obor významných. Soutěž zcela 

jistě upozornila přes různé výhrady na kvalitní práci muzeí 

různých zaměření a velikostí z různých koutů země a stále 

umožňuje vzájemné srovnání, což nejen že není na ško-

du, ba naopak to posouvá celý obor směrem kupředu. Lze  

i jejím prostřednictvím vysledovat trendy ve výstavnictví  

od výběru témat až po způsoby jejich zpracování a vol-

bu technologií. Počet každoročně přihlášených projektů  

ve všech kategoriích se ustálil přibližně na osmdesáti. Po-

díváme-li se na počet muzeí, a pokud si uvědomíme stav 

české ekonomiky, rozhodně to není málo. Je podivuhodné, 

že za tohoto stavu si obor stále drží určitý standard kvali-

ty a muzejní pracovníci stále mají chuť soutěžit. Podává to 

svědectví o fungování muzejního světa, jež není jen otáz-

kou odborných kvalit, ale i kvalit lidských a mimořádného 

vztahu k práci. Troufám si tvrdit, že právě toto je největší 

devizou českého muzejnictví.

Soutěž je vedena v zásadně pozitivním duchu, zdůraz-

ňuje ty největší kvality nikoliv nedostatky. Je v principu 

koncipována jako označení a oslava kvality v oboru nikoli 

opačně, žádná negativní hodnocení, žádná poslední místa.  

Bez ohledu na rozhodnutí poroty je vítězem každý, kdo se 

soutěže účastní. Možná jsme ještě nedocílili kýžené intenzi-

ty medializace oboru, nicméně v muzejních kruzích je sou-

těž vnímána jako prestižní a k prestiži společenské se zkrát-

ka musíme dopracovat. Ostatně náš obor přímo z podstaty 

pracuje s dlouhodobostí až s věčností, proti proudu času  

a přirozenému zániku věcí. Víme tedy, že i kýžená mediali-

zace a společenský dopad soutěže je otázkou vývoje.

V závěru se sluší poděkovat porotcům za práci odvádě-

nou bez nároku na odměnu a vděk, v mnohých případech  

ve vlastním volném čase a tudíž také za jejich obětavost 

příslušníkům našeho oboru vlastní. Sluší se poděkovat se-

kretariátu AMG za dlouholetý perfektní servis. V neposlední 

řadě se sluší poděkovat muzeím, která jakýmkoli způso-

bem, ale zejména účastí se svými soutěžními projekty sou-

těž podporují, poněvadž bez soutěžících by nemělo smysl 

žádnou soutěž pořádat. Zároveň bychom měli muzeím přát 

spoustu invence a lepší ekonomické podmínky, to zname-

  téma: gloria musaealis 2011
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ná mj. přát jim zachování přízně ze strany zřizovatelů, spon-

zorů a podporovatelů všeho druhu, aby muzea mohla tvořit 

skutečně kvalitní projekty na profesionální úrovni srovna-

telné na mezinárodní úrovni a v neposlední řadě jim přát 

zachování přízně ze strany návštěvníků.

Národní soutěži muzeí Gloria musaealis popřejme do dal-

ších let spoustu kvalitních projektů a po všech stránkách 

stoupající úroveň a z toho vyplývající zvyšující se vážnost 

této ceny v oboru i ve společnosti. Doufejme, že i nadále 

bude přinášet spoustu krásných zážitků muzeím a odborné 

i laické veřejnosti.

Irena Chovančíková

Výsledky X. ročníku  
Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis 2011

Dne 17. května 2012 byla v Travertinovém sále Nové budovy 

Národního muzea vyhlášena tato ocenění ve všech soutěžních 

kategoriích desátého ročníku Národní soutěže muzeí Gloria 

musaealis 2011:

Kategorie Muzejní výstava roku 2011

Cena Gloria musaealis

Moravská galerie v Brně za výstavu „Obrazy mysli / Mysl 

v obrazech“, uspořádanou ve dnech 9. prosince 2011 – 18. 

března 2012.

Rozsáhlý mezinárodní výstavní projekt připravený  

ve spolupráci s Deutsches Hygiene-Museum v Drážďanech 

podával pomocí široké škály vědeckých i uměleckých ob-

razů komplexní představu o tom, jakým způsobem byly  

v minulosti zpřítomňovány a objasňovány těžko postižitel-

né mentální kategorie lidské duše či mysli. Promyšleným  

a zároveň i divácky atraktivním propojením vědeckých ob-

razů a uměleckých děl mnoha českých i světových autorů 

od středověku po současnost, např. Leonarda da Vinci, Al-

brechta Dürera, Bohumila Kubišty, Jana Zrzavého, Roberta 

Morrise, Billa Violy a mnoha dalších, představila výstava 

lidskou mysl současně jako kulturní i biologický fenomén. 

Nejen podílem zahraničních výpůjček, které tvořily celou 

polovinu vystavených exponátů, ale i svým jedinečným ar-

chitektonickým, grafickým a informačním řešením se výsta-

va zařadila mezi nejnáročnější výstavní projekty v dějinách 

českého muzejnictví.

(foto na obálce)

II. místo

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., za stálou expozici 

„Čarodějnické procesy v 17. století na Jesenicku“, zpří-

stupněnou 8. února 2012.

Stálá expozice čarodějnických procesů v 17. století na Je-

senicku představuje historii honu na čarodějnice, ke které-

mu došlo v jesenickém regionu v letech 1622–1695. Téma 

je prezentováno v nově adaptovaných prostorách sklepení 

Vodní tvrze v Jeseníku za použití nejmodernější prezentač-

ní techniky – audioprůvodce, filmového uměleckého spotu 

projektovaného na stěnu ze suché mlhy (tzv. fog screenu) 

a dotykových displejů, které umožňují návštěvníkům získat 

další podrobné informace o celé historii čarodějnických 

procesů na Jesenicku, ve Slezsku i v Evropě. Expozice také 

předkládá dosud nezveřejněný archivní materiál z procesů 

s čarodějnicemi, dnes uložený v polských archivech.

III. místo

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně za výstavu  

„Po stopách Ing. Jana Karlíka“, uspořádanou ve dnech  

11. září 2011 – 5. února 2012.

Výstava představila jednu z nejvýraznějších osobností  

v historii kladenského hornictví. Ing. Jan Karlík stál u za-

čátku hloubení dolu Mayrau ve Vinařicích jako jeho vrchní 

inženýr. Jeho patenty v uhelném úpravnictví se osvědčily 

nejen na Dole Mayrau, ale i v dalších uhelných a rudných 

Pokračování na str. 18
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Bechyně
Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Iva Ouhrabková 2.5.2012 – 15.7.2012
Jan Benda 2.5.2012 – 15.7.2012
Ústav umění a designu Západočeské univerzity
v Plzni (ateliér keramického designu) 2.5.2012 – 15.7.2012
Luděk Míšek 2.5.2012 – 30.9.2012
Petra Šťastná (B) 5.8.2012 – 30.9.2012
Viktor Chalepa 5.8.2012 – 30.9.2012
Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy…

22.4.2012 – 30.9.2012
Historie bělského Masarykova náměstí 5.5.2012 – 22.7.2012
Musí ženská ostati jen tou milkou aneb tím domácím
skřítkem?  18.5.2012 – 30.9.2012
Zdeňka Braunerová – obrazy a kresby 1.6.2012 – 22.7.2012
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Kaligrafie  9.6.2012 – 20.7.2012
Poklady z depozitářů 2.8.2012 – 31.10.2012
Benešov
Historie města Benešova
Panenky 1950–1990 (hračky našich babiček a maminek)
 2.6.2012 – 8.9.2012
Muzeum umění a designu Benešov
Jan Dvořák – Cesty a návraty 1.6.2012 – 29.6.2012
Kabinet fotografie
Vladimír Vonrejs – Oživlé naplnelismy a sítě

13.5.2012 – 30.9.2012
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o. Středočeského kraje
Na plotnu zapomeňte! Stolování v přírodě v průběhu staletí
 3.5.2012 – 22.7.2012
Jindřich Štreit: Chlévská lyrika 12.6.2012 – 15.7.2012
Jenštejnský dům v proměnách času 14.6.2012 – 21.9.2012
Blansko
Muzeum Blansko
Tonet – historie ohýbaného nábytku 30.6.2012 – 16.9.2012
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Vlkov – Babiny, eneolitické výšinné sídliště                do 31.12.2012
Staré časy malých dětí do 31.12.2012
Hry a klamy květen–září 2012
Mlýny v povodí řeky Úslavy 2.1.2012 – 31.12.2012
Chronometry ze sbírky muzea 3.1.2012 – 30.9.2012
Skleněná krása 9.6.2012 – 6.1.2013
Boskovice
Muzeum Boskovicka
Ve svornosti síla 27.4.2012 – 24.6.2012
Boskovice moje město, památky očima mladých od 1.6.2012 
Brno
Biskupství brněnské – Diecézní muzeum
Zázračná madona v brněnské diecézi 30.5.2012 – 19.8.2012
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
Jan Kotěra 14.4.2012 – 30.9.2012
Místodržitelský palác
Sběratelé a mecenáši VI: Marie Richterová (1927–2011) 

16.12.2011 – 9.9.2012

25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012 
22.6.2012 – 20.10.2012

Dar (Husák trávu nekouřil) 23.6.2012 – 28.10.2012
Květa Pacovská – AD INFINITUM / Osobnosti českého 
grafického designu 23.6.2012 – 28.10.2012
Pražákův palác
25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012 

22.6.2012 – 28.10.2012
Pár věcí, co vím o Provo 23.6.2012 – 28.10.2012
Práce z Kalifornie 23.6.2012 – 28.10.2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Kožená liturgická roucha za sbírky MG 9.3.2012 – 2.9.2012
25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012 

22.6.2012 – 28.10.2012
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Svědkové z úsvitu časů – poznejte svět lišejníků a mechorostů
 9.2.2012 – 8.9.2012
Dietrichsteinský palác
„Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!" Karel Hynek Mácha, kníže
české poezie 9.11.2011 – 16.9.2012
Kamenná duha 15.2.2012 – 2014
Ernst Paul: „Musíme začít odpouštět" 1.4.2012 – 1.7.2012
Dora Müller – brněnská Němka / Cesta k česko-německému
porozumění   1.4.2012 – 1.7.2012
Půvaby loutek a soch / Sochař Vojtěch Sucharda a jeho Říše
loutek   18.4.2012 – 7.10.2013
Dějiny peněz v zábavném komiksu            31.5.2012 – 21.10.2012
Palác šlechtičen
V utrpení a boji – brněnští Židé v osudových momentech
XX. století    14.3.2012 – 25.8.2012
Jef Kratochvil – Záblesky v šeru / Dech brněnských ateliérů

26.5.2012 – 26.8.2012
Divadelní kostýmy Inez Tuschnerové 28.6.2012 – 30.9.2012
Památník Leoše Janáčka
Rudolf Firkušný – největší český pianista 9.7.2012 – 31.8.2012
Pavilon Anthropos
Umění australských domorodců / Za posledními lidmi
doby kamenné  8.12.2011 – 2013
Muzeum města Brna, p. o.
Gejša a samuraj 7.6.2012 – 28.10.2012
Ivo Rozsypal – Sklo 28.6.2012 – 2.9.2012
Technické muzeum v Brně
Motocykly Václava Svobody III. do 31.12.2012
Tajemství depozitářů aneb Co jste možná ještě neviděli

do 30.12.2012
Labyrint poznání 4.10.2011 – 30.9.2012
110. výročí narození Františka Urbana a 20. výročí vzniku
Slepeckého muzea  4.4.2012 – 14.10.2012
Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Stanislav Kolíbal: Plocha – linie – prostor  5.6.2012 – 28.10.2012
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Chléb za břichem nechodí aneb Jak se břicho k chlebu
dostane  19.5.2012 – 29.7.2012 
50. výročí speciální školy v Bruntále 25.5.2012 – 24.6.2012
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Koloniál pana Bajzy 19.5.2012 – 16.9.2012
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Synagoga
Alfons Mucha – výběr z díla 16.6.2012 – 2.9.2012
Bučovice
Muzeum Bučovice
Hudební tradice Bučovicka a 150 let Hvězdy

30.5.2012 – 24.6.2012
Káva aneb Velké kouzlo malého zrna 5.7.2012 – 2.9.2012
Bystřice pod Hostýnem
Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
100. výročí korunovace Panny Marie  5.8.2012 – 26.8.2012
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Galerie
10. výročí malířského plenéru 14.7.2012 – 27.9.2012
Výstavní síň
Rádio a lidé 27.6.2012 – 22.7.2012
J. Skoupý – Kreslený humor 15.8.2012 – 2.9.2012
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Malý salon ZUŠ 2012 20.5.2012 – 24.6.2012
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Středověké umění na Českolipsku 5.4.2012 – 31.12.2012
R. Hudziec – Krajina(´Ř) 5.5.2012 – 24.6.2012
J.Šulc – Krajina Lužických hor a Českého středohoří 

12.5.2012 – 1.7.2012
Z let sedmdesátých 28.6.2012 – 16.9.2012
Stroje a strojky 7.7.2012 – 31.8.2012
Skalní kresby 7.7.2012 – 31.8.2012
OBSCURA Liberec 12.7.2012 – 26.8.2012
Galerie Jídelna
Jiří Šuhájek 11.5.2012 – 29.6.2012
M. Holečková, J. Dušková – Otisky země 5.7.2012 – 31.8.2012
Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
Karel Jaromír Erben – Kytice 8.5.2012 – 24.6.2012
Ty děti mně největší starost dělají 25.6.2012 – 12.8.2012
Zašité vzpomínky 3.7.2012 – 19.8.2012
Eva Bamborská: Sdělování vláknem 20.8.2012 – 30.9.2012
České Budějovice
Wortnerův dům AJG
Bohuslav Reynek (1892–1971) 20.4.2012 – 24.6.2012
Zdeněk Chmelař a Tomislav Laux 29.6.2012 – 9.9.2012
Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Český Krumlov od městské památkové rezervace k památce
UNESCO   2.5.2012 – 31.12.2012
Český Těšín
Muzeum Těšínska, p. o.
Oslaďme si život 11.4.2012 – 31.8.2012
Hukvaldy – hrad a panství v proměnách staletí

4.5.2012 – 5.10.2012
Kámen kolem nás 13.6.2012 – 31.12.2012
Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Mašinky, vláčky a svět kolem nich 17.6.2012 – 9.9.2012
Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Z umělecko-průmyslových sbírek OMD 15.3.2012 – 6.11.2012
Mistři české malby 29.3.2012 – 29.10.2012
Vatra – Děčínští umělci 19.5.2012 – 8.7.2012

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy
Staré pozdravy z Bezdězu 21.6.2012 – 29.7.2012
Doupě u Telče
Hrad Roštejn
Zpátky do pohádky 2.5.2012 – 30.6.2012
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Židé na Královéhradecku 9.6.2012 – 2.9.2012
Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
František R. Čech – Obrazy od 3.5.2012 
Laura Elena Rodriguez Garcidueňas – Více než tequila
a sombrera 23.6.2012 – 11.9.2012
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
5 let od rekonstrukce muzea 14.6.2012 – 4.11.2012
Barevná krása minerálů 14.6.2012 – 26.8.2012
Frýdlant
Městské muzeum Frýdlant
ZVŠ + Gymnázium Frýdlant – Výtvarné práce rok 2011–2012 

červen 2012
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Porcelán, keramika a sklo ze sbírek Muzea Novojičínska

24.6.2012 – 16.9.2012
Památník J. A. Komenského ve Fulneku
Komenský s úsměvem 2.6.2012 – 30.9.2012
Havířov
Kotulova dřevěnka
Tradiční zemědělství, větrný mlýnek 2.5.2012 – 31.10.2012
Lidové bydlení z přelomu 19. a 20. století 2.5.2012 – 31.10.2012
Památník Životické tragédie
Poláci na Těšínsku / Polacy na Zaolziu 2.8.2011 – 15.7.2012
Duch a pěst, práci čest! Ideologická propaganda jako
nástroj manipulace s davy 3.8.2012 – 15.7.2013
Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
XIII. trienále českého ex libris 19.5.2012 – 24.6.2012
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Tango sklo 25.4.2012 – 10.7.2012
Kinetické fontány 18.7.2012 – 5.9.2012
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
53. Výtvarné Hlinecko; Antonín Slavíček (1870–1910) 

24.6.2012 – 9.9.2012
Dráteníkův rok 8.7.2012 – 2.9.2012
Soubor lidových staveb Vysočina
Betlém
Probuzené poklady 20.6.2012 – 23.9.2012
Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
František Muzika 20.5.2012 – 30.9.2012
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Sláva měšťanským střelcům 2.4.2012 – 31.10.2012
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
60. výročí ZUŠ Hlučín 26.5.2012 – 24.6.2012
Libuše Marková – Ohlédnutí 30.6.2012 – 29.7.2012
Panovníci českých zemí 14.7.2012 – 20.11.2012
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Hodonín
Galerie výtvarného umění
Jakub Obrovský – umělecký odkaz ve sbírkách
GVU v Hodoníně  14.6.2012 – 2.9.2012
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Byli jsme v Zambii červen–srpen 2012
Evropa ve škole 25.5.2012 – 29.7.2012
Skupina pěti 13.8.2012 – 9.9.2012
Morava vypráví… aneb Moravské mýty, pověsti a pohádky

20.5.2012 – 2.9.2012
Holešov
Městské muzeum a galerie Holešov
Sigmund Freud & Franz Kafka v díle více než 100 českých
a slovenských malířů, grafiků, sochařů, fotografů a typografů

2.4.2012 – 31.8.2012
Jan Saudek – fotografie 9.6.2012 – 16.9.2012
Josef Lada – obrazy 14.6.2012 – 16.9.2012
Horní Dubenky
Chadimův mlýn – mlynářské muzeum
Od větrných mlýnů k větrným elektrárnám

3.6.2012 – 30.9.2012
Horní Slavkov
Muzeum Horní Slavkov
ZUŠ Horní Slavkov – Vnímání 21.4.2012 – 22.6.2012
Tomáš Zajíc: 467 dní na cestě kolem světa  21.4.2012 – 8.7.2012
Sběratelství aneb Znovu nalezená historie 9.6.2012 – 19.8.2012
Hořice
Městské muzeum
Příběh hořických trubiček 18.5.2012 – 31.10.2012
Hoslovice
Středověký vodní mlýn Hoslovice
Karel Kupka 5.7.2012 – 10.8.2012
Hrabyně
Památník II. světové války
Zdeněk Škavrada – Keep floating! 6.4.2012 – 30.7.2012
Jedna oprátka za druhou – František Skokan

6.4.2012 – 30.11.2012
Hraničářský pluk 4 6.4.2012 – 30.7.2012
Ženy a válka 6.4.2012 – 30.11.2012
Ženy bojující 6.4.2012 – 30.7.2012
Návrat lidických žen 2.5.2012 – 20.8.2012
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Labe – jedna řeka, dva příběhy 24.2.2012 – 19.8.2012
Pravěk je kůůl! 18.5.2012 – 21.4.2013
Život v jezerech a močálech mladších prvohor

9.6.2012 – 6.1.2013
Maturitní práce hradecké „Umprumky" 12.6.2012 – 30.6.2012
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Výstavní síň – Synagoga
Jurkovičova vila – historie a obnova 20.4.2012 – 26.8.2012
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Daniel Drunovský – Malby, grafika         28.5.2012 – červen 2012
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Ondřej Maleček: In natura 18.5.2012 – 24.6.2012
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Nekonečný příběh bižuterie 25.5.2012 – 3.9.2012

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Ex/position 26.4.2012 – 30.6.2012
Chomutovská výročí 25.5.2012 – 29.6.2012
Svět synagog 2.6.2012 – 30.6.2012
Chropyně
Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Housle 500 18.5.2012 – 14.10.2012
Chrudim
Kabinet ex libris
Gabriela Dubská-Finkesová: Kde nelétali motýli

18.5.2012 – 30.6.2012
Regionální muzeum v Chrudimi
Chrudim v proměnách času 5.7.2012 – 2.9.2012
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Ingrid – víc než jen značka 12.5.2012 – 28.10.2012
Galerie Belveder
A přece se točí! Pivní holby, korbele, půllitry a sklenice
od A po Z  21.6.2012 – 28.9.2012
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Stopami trestního práva 16.5.2012 – 6.10.2012
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Miroslav Mottl – Obrazy 31.5.2012 – 8.7.2012
Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Ptáci Jesenicka 30.5.2012 – 2.9.2012
Krysáci 6.6.2012 – 2.9.2012
Jevišovice
Starý zámek v Jevišovicích
Starý zámek Jevišovice květen–červen 2012
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
52 drobných důvodů k radosti 9.6.2012 – 2.9.2012
Ze století do století hrajeme si jako děti
(hračky napříč stoletím) 16.6.2012 – 30.9.2012
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou           27.5.2011 – 31.12.2012
Děti, děti, děti 30.5.2012 – 1.7.2012
Expoziční budova
Kouzelnou (českou i moravskou) vrchovinou

16.6.2012 – 26.8.2012
Krajka – umění nebo řemeslo 23.6.2012 – 9.9.2012
Na rozhraní skutečnosti a snu 30.6.2012 – 9.9.2012
Kontrasty Balkánu 3.7.2012 – 29.7.2012
Obrazy Lenky Pavézkové 31.7.2012 – 16.9.2012
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Na koso 6.4.2012 – 24.6.2012
Zamlčená moderna / Iluze a sny 14.4.2012 – 7.10.2012
Oklamem smrť / Prehltnem noc 26.5.2012 – 26.8.2012
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
300 let sklárny v Harrachově 19.5.2012 – 30.9.2012
Z dějin brambor 5.6.2012 – 30.9.2012
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Fotograf Petr Palouš 20.5.2012 – 24.6.2012
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Americká krása 3.6.2012 – 2.9.2012
Temnokomorníci 10.6.2012 – 9.9.2012
Prázdniny pod stanem 1.7.2012 – 28.10.2012
Co dokáží naše ruce 1.7.2012 – 2.9.2012
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Domov/Heimat od 13.1.2012
Marie Martínková 2.4.2012 – 6.1.2013
Papírová mánie Vladimíra Holuba 15.6.2012 – 29.7.2012
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Zemědělství na Jindřichohradecku            20.4.2012 – 30.12.2012
Krojačky malé i velké 4.5.2012 – 30.12.2012
Objekty Tomáše Hlavenky a obrazy Tomáše Lahody 

22.6.2012 – 31.8.2012
Lesní zátiší 22.6.2012 – 31.8.2012
Národní muzeum fotografie, o. p. s.
Zlatý fond Národního muzea fotografie od 20.1.2012 
Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Od nektaru k medu – včela a její význam v přírodě

2.4.2012 – 31.10.2012
Kadaň
Městské muzeum v Kadani
Keramická plastika III. 17.6.2012 – 31.7.2012
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Maturity 2012 1.6.2012 – 24.6.2012
Mince, medaile a kresby Jaroslava Bejvla st.

1.7.2012 – 29.7.2012
Výstava panenek 6.7.2012 – 30.9.2012
Ach, ta láska II. – Hledání světla 4.8.2012 – 30.11.2012
Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Aleš Veselý – Kódy a prolínání 4.5.2012 – 26.8.2012
Becherova vila
Sláva! Hurá! To nejlepší z českého komiksu první 
poloviny 20. století  11.5.2012 – 24.6.2012
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Střípky z dějin Karviné 2.1.2012 – 31.12.2012
Cyklistika na Tešínsku 27.4.2012 – 16.9.2012
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
150 let v pohybu 7.4.2012 – 8.7.2012
České origami 22.6.2012 – 9.9.2012
Mizející vesnice 14.7.2012 – 16.9.2012
Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová – Galerie U Bílého 
jednorožce v Klatovech
Iva Lomová: Obrazy 10.6.2012 – 29.7.2012
Jindřich Štreit – Abnormalizace 9.8.2012 – 30.9.2012
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
130 let klatovského muzea 21.6.2012 – 30.8.2012
Třikrát J 21.6.2012 – 16.9.2012
Čtvero ročních dob v krajce 21.6.2012 – 16.9.2012
Dózy a dózičky 21.6.2012 – 24.8.2012
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Michael Wellner Pospíšil – Villes/Cities/Města

15.4.2012 – 30.6.2012

Ona B.: Skandál na zámku 10.6.2012 – 26.8.2012
Martine Hervé: Instalace 10.6.2012 – 26.8.2012
20. letní keramická plastika 24.6.2012 – 10.10.2012
Lukáš Rais: Sochy a objekty 30.7.2012 – 31.10.2012
Reflexe na architektonickou esenci umění

6.8.2012 – 31.10.2012
Kostel sv.Vavřince
Olga Francová: Via genderosa 6.5.2012 – 22.7.2012
Sýpka Klenová
Nablízko a nadostřel II. 28.5.2012 – 29.7.2012
Kořenec
Muzeum Kořenec
Výstava fotografií Petra Novotného 3.6.2012 – 31.8.2012
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Jiří Šalamoun – Grafika, knižní tvorba, plakáty

červenec–srpen 2012
Marie Terezie Savojská – Dobrodějka  3.6.2012 – 15.7.2012
Králíky
Městské muzeum Králíky
Markéta Šafáriková – Hra 4.5.2012 – 30.6.2012
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
10 let od povodně 2002 srpen–září 2012
Strašidelné hraní 8.6.2012 – 26.8.2012
Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Flemmichova vila
Umění 19. století 28.4.2012 – 31.12.2012
Výtvarná výpověď dětí 2.6.2012 – 1.7.2012
Mikuláš Rutkovský 14.7.2012 – 26.8.2012
Kunín
Zámek Kunín
Poklady z depozitářů II. květen–srpen 2012
Kunovice
Letecké muzeum Kunovice
Barevný svět letadel 5.4.2012 – 31.10.2012
Kutná Hora
České muzeum stříbra
Z pokladů Národního muzea v Praze: Sochařství za vlády
Jagellonců 20.5.2012 – 30.9.2012
Vladislav Jagellonský a Kutná Hora           20.5.2012 – 30.11.2012
Sestry Voršilky 21.7.2012 – 30.11.2012
Kamenný dům
Z dějin školství kutnohorského 2.4.2012 – 30.11.2012
Tylův dům
Obléhání hradu Sión roku 1437 27.7.2012 – 25.8.2012
Galerie Středočeského kraje GASK
František Drtikol od 22.3.2012
Tomáš Bém – Trautna 2.4.2012 – 30.6.2012
Marek Číhal – Stříbrná 2.4.2012 – 30.6.2012
Europa Jagellonica 19.5.2012 – 30.9.2012
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Anna Šlesinger – Panenky 22.4.2012 – 30.9.2012
Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Hoši od Zborova červenec–srpen 2012
Já, kočka 25.5.2012 – 24.6.2012
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Lešná
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Zámek a park
Arabela 2.5.2012 – 28.6.2012
Lety
Kulturní památka Lety
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice

5.6.2012 – 2.9.2012
Ležáky – Miřetice u Hlinska
Národní kulturní památka – Pietní území Ležáky
Výcvikový tábor parašutistů ve Skotsku 23.6.2012 – 1.7.2012
Putovní výstava „Heydrichiáda" 3.7.2012 – 31.8.2012
Liberec
Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Žitavské poklady 25.3.2012 – červen 2012
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Industriál války. Válečný průmysl na území dnešní
České republiky  15.6.2012 – 2.9.2012
Prapory a vlajky ve sbírkách Severočeského muzea 

23.6.2012 – 16.9.2012
Lidice
Lidická galerie
Výstava oceněných dětských prací z celého světa na téma
divadlo – loutka – pohádka 31.5.2012 – 21.10.2012
Lidice 2012 31.5.2012 – 31.10.2012
Dobré slovo je jako chleba 5.6.2012 – 30.8.2012
Výcvikový tábor parašutistů ve Skotsku 4.7.2012 – 30.9.2012
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka

4.5.2012 – 8.7.2012
Kamenina, porcelán a sklo ze sbírek muzea

14.7.2012 – 16.9.2012
Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Keltové 29.4.2012 – 30.6.2012
Magdalena Dobromila Rettigová 16.5.2012 – 30.6.2012
Litomyšl na starých fotografiích 20.5.2012 – 30.6.2012
Rodný byt Bedřicha Smetany
Melodická Litomyšl – Hudební náměty na obrázcích
Quidona Šimka  2.4.2012 – 28.10.2012
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
140 let Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici nad Popelkou

10.6.2012 – 9.7.2012
Drahé kameny a minerály – 16. ročník 16.7.2012 – 2.9.2012
Jana Pešková s rodinou – výtvarné objekty a akvarely 

21.7.2012 – 2.9.2012
Loštice
Památník Adolfa Kašpara
Krása loštických pohárů 2.1.2012 – 31.12.2012
Louny
Galerie Benedikta Rejta
Emil Filla – Navrácené obrazy 12.5.2012 – 9.9.2012
Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Emila Medková – fotografie 14.6.2012 – 22.7.2012
Bořivoj Rak – sochařská tvorba, Pavel Bouda – obrazy 

27.6.2012 – 2.9.2012
Jiří Slíva – Grafika 26.7.2012 – 9.9.2012

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Od máminy sukně ke školním škamnům 12.5.2012 – 1.7.2012
Co už umím V. 30.5.2012 – 1.7.2012
Život u vody 4.7.2012 – 29.7.2012
Výstava obrazů Petra Pěnkavy 14.7.2012 – 12.8.2012
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Nová stálá expozice: Víno napříč staletími od 1. 6. 2012
Jan Adam I. z Liechtensteina (1656–1717) – ekonom,
politik a mecenáš 1.4.2012 – 31.8.2012
Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje  

2.4.2012 – 31.10.2012
Archív zázraků 2.4.2012 – 31.10.2012
Dějiny význačné kolegiátní kapituly a kostela sv. Václava
v Mikulově 2.4.2012 – 31.10.2012
Fenomén Igráček 9.6.2012 – 9.9.2012
Křehký Mikulov II. 23.6.2012 – 19.8.2012
Děvčata z pokoje 28, L410, Terezín 4.5.2012 – 31.8.2012
Moravští zemští rabíni v Mikulově 28.5.2012 – 30.9.2012
Milevsko
Milevské muzeum
Páni kluci od 2.3.2012 
Karel Stehlík (1912–1985) 14.5.2012 – 2.9.2012
Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Vojenské zbraně 2.1.2012 – říjen 2012
Což je ta žena bídným tvorem? 3.5.2012 – 1.7.2012
Eva Nosková – Deníky 15.6.2012 – 16.9.2012
Austrálie – lid a příroda pátého kontinentu

17.6.2012 – 16.9.2012
Městský palác Templ
Josef Švarc – Poezie barev 1.6.2012 – 24.6.2012
Ivana Junková a Ján Slovenčík 29.6.2012 – 26.8.2012
Božena Vohánková – obrazy 27.7.2012 – 26.8.2012
Sbor českých bratří
Fotoklub Sokol Mladá Boleslav 8.6.2012 – 1.7.2012
Spolek–Mánes 5.7.2012 – 26.8.2012
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Historické kolébky a kočárky květen–srpen 2012
Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Proměny Mohelnice do 29.9.2012
Moravský Krumlov
Městské muzeum a galerie Knížecí dům
Obrazy Jana Zeleného 13.6.2012 – 8.7.2012
Výstava fotoklubu Ivančice 19.7.2012 – 26.8.2012
Most
Oblastní muzeum v Mostě, p. o.
4K – Dana Lvová 23.5.2012 – 31.8.2012
Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Vlastislav Hlavatý – výběr z tvorby 30.6.2012 – 2.9.2012
Jiří Šindler – kaligrafie 15.8.2012 – 11.11.2012
Nasavrky
BOII, o. s. – Keltský archeopark
Po stopách Keltů 2.1.2012 – 31.12.2012
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Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
Krása starých školních obrazů 20.4.2012 – 24.6.2012
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Ondřej Svoboda – Fotografie z cest červen 2012
Alena Kadavá – Andělská výstava – obrazy             červenec 2012
Karel Kupka – Štětcem a paletou srpen 2012
Kdo si hraje, nezlobí 2.5.2012 – 31.10.2012
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Antonín Kašpar – Komorní plastika duben–říjen 2012
Bohdan Lacina – 100. výročí narození 18.5.2012 – 26.8.2012
František Navrátil – sochařské dílo 29.6.2012 – 26.8.2012
Jiří Jun – kresby 29.6.2012 – 26.8.2012
Václav Hradecký – Z malířské tvorby 3.7.2012 – 15.7.2012
Horácké muzeum
Unikátní nože Jaroslava Čecha 6.5.2012 – 24.6.2012
Nové Město nad Metují
Městské muzeum Nové Město nad Metují
Z truhly našich babiček 2.5.2012 – 30.9.2012
Galerie Zázvorka
Výstava prací výtvarníka z Hildenu 11.5.2012 – 8.7.2012
Pavel Matuška – kreslený, malovaný a řezbovaný humor

13.7.2012 – 2.10.2012
Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
ZŠ Nové Strašecí – Čtvero ročních období    1.6.2012 – 24.6.2012
Já, kočka 29.6.2012 – 26.8.2012
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Řemeslo a umění ve skle 2012 17.6.2012 – 30.9.2012
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Hugo Baar (1873–1912) 17.5.2012 – 26.8.2012
Karel I. – Poslední český král 19.5.2012 – 26.8.2012
Jari Vassinger – Vidění 16.6.2012 – 19.8.2012
Odry
Muzeum Oderska
Zapomenutí hrdinové 17.4.2012 – 31.7.2012
Opava
Slezské zemské muzeum
Nová stálá expozice: Expozice Slezsko  od 20.5.2012
Dům umění
Na hranách kubismu 11.5.2012 – 24.6.2012
Památník Petra Bezruče
Dvě století české kultury s Máchou 17.5.2012 – 17.8.2012
Výstavní budova
Imrich Veber: Rodina 20.5.2012 – 29.8.2012
Jindřich Štreit: Vítkovice 20.5.2012 – 29.8.2012
Pod křídly Genia. Proměny expozic v Historické 
výstavní budově 20.5.2012 – 29.8.2012
Orlová–Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Oslaďme si život 11.4.2012 – 31.8.2012
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Šapitó Františka Tichého 10.5.2012 – 29.7.2012
Post-Oil City / Historie budoucnosti města  1.6.2012 – 27.7.2012

Čestmír Suška / Outside Inside 14.6.2012 – 16.9.2012
Diplomky Fakulty umění 16.6.2012 – 22.7.2012
Petr Kriššák 16.6.2012 – 22.7.2012
Život člověka – Ferdiše Duši – ve smutné zemi

2.8.2012 – 30.9.2012
Josip Plečnik 9.8.2012 – 16.9.2012
Ostravské muzeum, p. o.
Léčivé rostliny a jejich dvojníci 18.4.2012 – 28.6.2012
Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Jan Dolejš: Obrazy z této země 29.4.2012 – 5.8.2012
Miloš Švarc: Výběr z tvorby 20.5.2012 – 5.8.2012
Jiří Vlach: Výběr z tvorby 12.8.2012 – 12.11.2012
Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov
„Grafické lahůdky“ ze sbírky Miloslava Navrátila

27.4.2012 – 24.6.2012
Zdeněk Manina – Ostří se tupí, ostří se brousí

27.4.2012 – 24.6.2012
Veronika Richterová – Letní byt 27.4.2012 – 26.8.2012
Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Kyncl 4.5.2012 – 29.6.2012
Východočeské muzeum v Pardubicích
Pernštejnské mincovnictví 7.12.2011 – 31.3.2013
Modelářství je vášeň 25.5.2012 – 4.11.2012
My a neživá příroda 26.5.2012 – 4.11.2012
Fotograf Evžen Báchor 30.6.2012 – 2.9.2012
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
České umění 20. století – Kresby, grafiky a plastiky
ze sbírky Města Pelhřimov 14.6.2012 – 22.7.2012
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Umělecká litina 1.6.2012 – 31.8.2012
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Oksana Veber červenec 2012
Miroslava Krausová srpen 2012
Lucie Nejedlá, Pavel Holba srpen 2012
Grafika 60. let ze sbírek PM červenec 2012
Eva Drančáková: V krajině ukryté 31.5.2012 – 1.7.2012
Cesta do pravěku s obrazy Libora Baláka     2.6.2012 – 29.7.2012
Zvířata živá a jako živá 9.6.2012 – 1.7.2012
Plzeň
Techmania Science Center o. p. s.
Top secret 16.1.2012 – červenec 2012
Západočeská galerie v Plzni
Začátek století. České umění prvního desetiletí 21. století

4.5.2012 – 5.8.2012
Viktor Karlík: Podzemní práce 16.5.2012 – 19.8.2012
Západočeské muzeum v Plzni
Muzeum loutek Plzeň
Paměť loutky – příběh města Plzně 3.6.2012 – 22.7.2012
Kinetický dvorek 29.7.2011 – 27.7.2012
Poděbrady
Polabské muzeum
Svět starých Slovanů 15.12.2011 – 26.8.2012
Cesty a zastavení 28.4.2012 – 26.8.2012
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Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Pohádka ve škole do 2.9.2012
Adolf Born – Nejen Mach a Šebestová 29.4.2012 – 2.9.2012
Fotografické návraty – Divoká Afrika 21.5.2012 – 30.6.2012
Dr. Emil Holub – africký cestovatel 21.5.2012 – 2.9.2012
Tři ženy v Africe 21.5.2012 – 2.9.2012
Kdo si hraje, nezlobí! 6.6.2012 – 29.7.2012
Muzeum kuriozit a fotografií
Čínský Nový rok v Thajsku – Phuketu v r. 2011

2.7.2012 – 1.9.2012
Pohádková půda pro děti i dospělé 2.7.2012 – 1.9.2012
Praha
Artbanka Museum of Young Art
Second Season 17.4.2012 – 31.10.2012
Galerie hl. m. Prahy
Bílkova vila
František Bílek a portrét od 11.5.2012
Dům U Kamenného zvonu
London Twelve 30.6.2012 – 23.9.2012
Dům U Zlatého prstenu
Johana Pošová: Podtlak 29.6.2012 – 12.8.2012
Městská knihovna
Lubomír Typlt: Tikající muž 7.6.2012 – 9.9.2012
Jakub Špaňhel: Slepice jdou do pekla 7.6.2012 – 9.9.2012
Staroměstská radnice
Jaromír Novotný – Viditelné formáty 17.5.2012 – 19.8.2012
Trojský zámek
Emil Filla 5.4.2012 – 4.11.2012
Vincenc Vingler (1911–1981) 5.4.2012 – 4.11.2012
Galerie kritiků – palác Adria
Výstava finalistů Ceny kritiků od 25.1.2012
Plátna pro velké černé oči 1.6.2012 – 26.6.2012
Galerie Rudolfinum
Tváře 22.6.2012 – 16.9.2012
Chvalský zámek
Kuky se vrací na Chvalský zámek aneb Naposledy v Čechách

8.4.2012 – 30.6.2012
Muzeum hlavního města Prahy
Trochu lepší svět – století skautingu 22.3.2012 – 24.6.2012
Jan Zachariáš Quast – Motýli zakletí v porcelánu

30.5.2012 – 26.8.2012
Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá 9.6.2012 – 9.9.2012
Staletí pod vodou – Juditin a Karlův most

19.7.2012 – 4.11.2012
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Harold Gordon Skilling – Život a dílo 30.5.2012 – 2.8.2012
Národní galerie v Praze
Stefano della Bella 16.5.2012 – 13.8.2012
Klášter sv. Jiří
Jakub Schikaneder (1855–1924)                 21.4.2012 – 21.10.2012
Palác Kinských
Ve spárech draka 16.3.2012 – 16.9.2012
Mexická grafika 2010 od 25.5.2012 
Salmovký palác
Pernštejnové a jejich doba 3.5.2012 – 31.7.2012
Veletržní palác
Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012

9.3.2012 – 1.7.2012

Národní muzeum
České muzeum hudby
Igor Stravinkij – 130. výročí 17.5.2012 – 16.7.2012
Sokol v hudbě a František Kmoch (1848–1912)

17.5.2012 – 16.7.2012
Monarchie – kouzelné hrací strojky 30.6.2012 – 28.1.2013
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
„INDIÁN" – Dvořákův americký sekretář J. J. Kovařík 

28.1.2012 – 27.1.2013
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Kterýpak Čech by hudbu neměl rád? 13.4.2011 – 14.1.2013
Historické muzeum – Lapidárium Národního muzea
Výstava Europa Jagellonica a česká plastika
z let 1450–1530 26.5.2012 – 4.11.2012
Historické muzeum – národopisné oddělení
Bulharský lidový šperk 2.3.2012 – 22.7.2012
Malujeme po síti – Nápady, které změnily svět

13.6.2012 – 2.9.2012
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur
Fetiš modernity 20.6.2012 – 16.9.2012
Národní památník na Vítkově
Protektorát: odboj a kolaborace 4.5.2012 – 5.8.2012
Dagmar Šimková 18.5.2012 – 30.6.2012
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 
Komenského
Zmizelé a nalézané osudy. Memento dvou světových válek
20. století pro mladého člověka 23.6.2012 – 7.10.2012
Národní technické muzeum
Pražské mosty objektivem Richarda Homoly

11.5.2012 – 19.8.2012
„Spící krásky z depozitáře" aneb Automobily a motocykly
ze sbírek NTM, které jste povětšinou dosud neměli
možnost vidět  23.5.2012 – 2.9.2012
Národní zemědělské muzeum Praha
Sýrové etikety srpen 2012
Bobři srpen 2012
Z lesů, vod a strání do 1.7.2012
Co pamatuje strom, a lidé zapomněli?     30.4.2011 – 31.10.2013
Kukuřice – dar Nového světa 21.1.2012 – 29.7.2012
Česká republika: folklorní velmoc v srdci Evropy

16.3.2012 – 15.9.2012
Od nektaru k medu – včela a její význam v přírodě

2.4.2012 – 31.10.2012
Chlévská lyrika 23.5.2012 – 30.12.2013
Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Anatomie knihovny 8.6.2012 – 31.10.2012
Poštovní muzeum
Václav Sivko, Pavel Sivko – Krajiny grafiky

21.6.2012 – 16.9.2012
Trmalova vila: Centrum architektury individuálního 
bydlení
Rodinné domy Jana Kotěry květen–červen 2012
Mladí architekti z ateliérů slavných červenec–září 2012
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Z Nového Světa do celého světa / 300 let harrachovského
skla 1.6.2012 – 16.9.2012
Galerie Josefa Sudka
Josef Sudek: Z ostrovů 24.5.2012 – 9.9.2012
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Židovské muzeum v Praze
Brno židovské od 17.4.2012 
Židovská magie v obrazech Marka Podwala

28.7.2012 – 11.11.2012
Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
Jindřich Buxbaum: Vzpomínka… od 6.1.2012
Sefardové ve světě 15.5.2012 – 30.6.2012
Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Loutkářská šatna Anny Suchardové-Brichové

28.6.2012 – 21.10. 2012
Prachatické muzeum
Král Šumavy 20.6.2012 – 3.9.2012
Zwikerova vila
60 let letiště ve Strunkovicích nad Blanicí

27.6.2012 – 12.8.2012
Prodejní výstava rodiny Staňkových 29.6.2012 – 12.8.2012
Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Lucie Skřivánková – obrazy 22.6.2012 – 16.9.2012
Špalíček
Robert Musil 15.6.2012 – 29.7.2012
10. výročí založení sympozia Hany Wichterlové

2.8.2012 – 2.9.2012
Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota 
Železářské zboží 6.6.2012 – 31.10.2012
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
140 let pivovaru Zubr 20.4.2012 – 7.10.2012
Umění času lovců 26.5.2012 – 18.9.2012
Jak se dělá láska 3.6.2012 – 9.9.2012
Ornitologická stanice
Netopýr 4.4.2012 – 30.10.2012
Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum
Lidové zvyky a obyčeje ve středních Čechách

18.3.2012 – 30.10.2012
Z vlastivědné čítanky Přerova a okolí        12.5.2012 – 30.10.2012
Přeštice
Dům historie Přešticka
Naše řeka Úhlava 16.5.2012 – 16.9.2012
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Staří mistři v Příboře 29.2.2012 – 30.8.2012
Z historie svícení a rozdělávání ohně 1.6.2012 – 9.9.2012
Tradiční lidová kultura na Příborsku 1.6.2012 – 30.8.2012
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Doba ledová (a co z ní vzešlo…) 1.6.2012 – 21.10.2012
Březové Hory – důl Vojtěch
Kluci, pojďte si hrát! 2.5.2012 – 31.10.2012
20 tisíc generací 16.6.2012 – 31.10.2012
Březové hory – Ševčický důl
Železné rudy ordovických ložisek Barrandienu a doprovodné
minerály červenec 2012 – leden 2013
Březohorské minerály z muzejního depozitáře

2.2.2012 – 1.7.2012

Příkazy
Soubor staveb lidové architektury
Dva z Prosenic (Ladislav Frélich a Josef Kaluža)

30.4.2012 – 16.9.2012
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Alois a Vilém Mrštíkové. Drama jihomoravské vesnice 

29.3.2012 – 26.8.2012
Rakovník
Galerie Samson – Cafeé
Jana Kellnerová – Obrazy – Květiny; Petr Kellner – Obrazy
– Česká krajina 13.6.2012 – 25.8.2012
Muzeum T. G. M. Rakovník
Renato Zanini – Obrazy; Gilberto Fossen – Sochy

24.6.2012 – 12.8.2012
Sochaři a malíři z Itálie 21.6.2012 – 15.8.2012
Nalaďte si Prahu! 22.6.2012 – 2.9.2012
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Spokojení 11.5.2012 – 24.6.2012
Grafika Peetera Allika 13.7.2012 – 26.8.2012
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Charles Sawyer / Tenkrát na východě, tenkrát v Roudnici

29.6.2012 – 29.7.2012
Miloš Jiránek (1875–1911) / Zápas o moderní malbu 

29.6.2012 – 16.9.2012
Dagmar Šubrtová / Ve vrstvách 3.8.2012 – 16.9.2012
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Je Ferda nejlepší mravenec? 31.3.2012 – 23.9.2012
Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století 26.5.2012 – 2.9.2012
Camille Claudel 9.6.2012 – 1.7.2012
Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Stromy jako domy (život na stromě, ve stromě a pod stromem)

9.6.2012 – 27.9.2012
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Řezbář Alois Barcuch (1911–1975) 10.3.2012 – 30.6.2012
Říčany
Muzeum Říčany
Sokol – Kalokagathia po česku 6.6.2012 – 31.8.2012
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Dětství na kolečkách 8.6.2012 – 9.9.2012
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Chladné zbraně 10.5.2012 – 2.9.2012
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
Abstrakce – obrazy a plastiky červenec–srpen 2012
Tomáš Zajíc: 467 dní na cestě kolem světa  21.4.2012 – 8.7.2012
Sběratelství aneb Znovu nalezená historie

9.6.2012 – 19.8.2012
Dagmar Dost-Nolden 14.7.2012 – 26.8.2012
Sovinec
Hrad Sovinec
Sochy Vladimíra Preclíka 3.6.2012 – 30.9.2012
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Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Pavel Vácha – Tváře české literatury (2. část)

2.6.2012 – 14.7.2012
Staré Město
Památník Velké Moravy
Stupavská falza 1.3.2012 – 31.12.2012
Sedmipočetníci. Po stopách učedníků sv. Cyrila a Metoděje

1.3.2012 – 2.12.2012
Vampyrismus 18.3.2011 – 31.12.2012
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Nevítaní hosté 2.2.2012 – 29.6.2012
Národní parky Chile 2.4.2012 – 31.10.2012
Balkónové rostliny 2.6.2012 – 31.8.2012
Kouzlo živých motýlů 2.7.2012 – 31.7.2012
Biomimetika 20.7.2012 – 31.12.2012
Strakonice
Muzeum středního Pootaví
Zbraně a militaria 29.4.2012 – 10.8.2012
Střelecké terče a obrazy 29.4.2012 – 24.6.2012
Jak šel čas… 3.6.2012 – 26.8.2012
Karel Kupka 17.4.2012 – 31.8.2012
Strážnice
Městské muzeum
Drahé kameny 21.6.2012 – 16.8.2012
Sušice
Muzeum Šumavy v Sušici
Gabreta Sancta 4.6.2012 – 30.10.2012
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Peru, nejen země Inků 26.4.2012 – 2.9.2012
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Když jsem já sloužil to první léto do 30.9.2012
Aleš Motýl – Obrazy do 24.6.2012
Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku fotografů

do 30.7.2012
Detektory v archeologii – jak pomáhat a neublížit

8.6.2012 – 8.7.2012
Tábor
Husitské muzeum v Táboře – Stará táborská radnice
Hýlačka 1920–2012–? (Osudy táborské rozhledny Svobody)

7.5.2012 – 31.8.2012
Nebo tak něco 28.5.2012 – 2.9.2012
Jaroslav Šváb: Grafické dílo 19.5.2012 – 31.7.2012
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Století lilie 8.6.2012 – 26.8.2012
Zmizelá Krupka 29.6.2012 – 26.8.2012
Terezín
Památník Terezín, národní kulturní památka
Malá pevnost
Jiřina Adamcová – kresby, grafiky, malby 

6.4.2012 – 31.10.2012
David Bartoň – obrazy 6.4.2012 – 31.7.2012
Terezínská liga. Fotbal v terezínském ghettu

30.5.2012 – 30.10.2012
Dora 5.6.2012 – 31.8.2012

Muzeum ghetta
Paměť, vzpomínání, připomínání 8.6.2012 – 30.6.2012
Trutnov
Galerie města Trutnova
Vladimír Kokolia květen–červen 2012
František Kaván červenec–srpen 2012
Výstava prací klientů RIAPS Trutnov červen–srpen 2012
Ze života na ostrovech Helgoland a Dune

11.5.2012 – 22.6.2012
Tomáš Medek: Inner Space – Vnitřní prostor 6.6.2012 – 7.7.2012
Sochy ve městě III: Marius Kotrba, Tomáš Medek, Michal
Trpák 22.6.2012 – září 2012
Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Výstava kreseb Bojdy Strnada 2.6.2012 – 15.7.2012
Památky Moravskobudějovicka IV. 21.6.2012 – 19.8.2012
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
170 let třinecké slévárenské historie 31.3.2012 – 31.7.2012
Ave art v 3nci 6.6.2012 – 19.8.2012
Česká filmová pohádka 8.6.2012 – 30.10.2012
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
„Jistíš mě?" Horolezectví v Českém ráji 18.5.2012 – 30.9.2012
Český a pyrenejský granát 25.5.2012 – 24.6.2012
Symposion 2012 21.6.2012 – 29.7.2012
Mezinárodní výstava šperkařských škol „Raconte-moi
un Bijou" „Řekni mi to šperkem" 3.8.2012 – 9.9.2012
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
30 let Hefaistonu 23.4.2012 – 28.10.2012
Týn nad Vltavou
Městské muzeum
Malíř Stanislav Řimnáč – výstava březen–duben 2012
Výstava k 85. výročí založení Sdružené obce baráčníků
Vitoraz červenec–srpen 2012
Stopy Járy Cimrmana 2.5.2012 – červen 2012
Týnec nad Sázavou
Městské muzeum
Jak šily naše babičky 2.4.2012 – 30.9.2012
Pavel Kadeřábek – fotografie 30.4.2012 – 30.6.2012
Václav Stárek – Obrazy 2.7.2012 – 31.8.2012
Netopýři 2.7.2012 – 31.8.2012
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Na scénu! Kostýmní a scénické návrhy Miloše Součka
pro Slovácké divadlo od 9.3.2012 
V naší kanceláři… od 18.5.2012 
Archeoskanzen Modrá
Za skvosty pravěku a Velké Moravy. 100 let archeologie
na Modré 1911–2011 do 31.12.2012
Galerie Slováckého muzea
Mezi Dunajem, Vltavou a Wislou od 17.2.2012 
Jiří Salajka: obrazy, monotypy 4.5.2012 – 1.7.2012
Všechno už je 4.5.2012 – 1.7.2012
Václav Karel (1902–1969) 4.5.2012 – 1.7.2012
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Naarden ve fotografii 28.3.2012 – 26.8.2012
Karel Hynek Mácha 27.4.2012 – 2.9.2012
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Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Obrazy Viléma Pokorného 25.5.2012 – 31.8.2012
Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Ústečané sobě 18.12.2011 – 30.6.2012
4D 6.4.2012 – 2.9.2012
Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Doba měst a hradů 5.5.2012 – 26.8.2012
Jak se rodí Večerníčky 19.5.2012 – 26.8.2012
TJ Sokol – 150 let; 125 let v Ústí nad Orlicí

2.6.2012 – 12.8.2012
Bižu nebo šperk 22.6.2012 – 12.8.2012
Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního 
prostředí
Život v tropech II. 2.4.2012 – 31.10.2012
Život ve stylu bio 2.4.2012 – 31.8.2012
Velká Bíteš
Městské muzeum ve Velké Bíteši
Lidové písně z Podhorácka 8.6.2012 – 15.8.2012
Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina
V pondělí je polívčička… 7.4.2012 – 31.10.2012
Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
700 let vimperské větve Zlaté stezky

2.5.2012 – 31.10.2012
Vimperk – proměny města zachycené na fotografiích 

2.5.2012 – 31.10.2012
Dřevo kolem nás 2.5.2012 – 30.7.2012
Archeologové na vimperském zámku 2.6.2012 – 30.9.2012
Desetileté ohlédnutí vimperského fotoklubu

2.6.2012 – 30.9.2012
Výstava skla 2.8.2012 – 31.10.2012
Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
Výtvarná skupina „Mastní" 25.6.2012 – 3.9.2012
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Páter Vlasák a kulturní spolky 1.6.2012 – 22.7.2012
Místa utrpení, smrti a hrdinství 2.6.2012 – 29.7.2012
Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Pimprlata, loutkový soubor ve Vodňanech

duben–červen 2012
Tatínkovy Vodňany; vzpomínka na Čestmíra Johna 

červenec–srpen 2012
Mgr. Karel Kupka 14.5.2012 – 24.6.2012
Ak. mal. Ada Novák – Obrazy 2.7.2012 – 2.9.2012
Infocentrum
Jihočeské památky – Jitka Jarešová (keramika)

červenec–srpen 2012
Muzeum (synagoga)
Ak. mal. Vladimír Veselý – Obrazy a grafika

červenec–srpen 2012
Marie Lhotová srpen 2012 – 30.9.2012
20 let Gymnázia Vodňany 4.5.2012 – 24.6.2012

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Kresby z vězení do 28.10.2012
Ani gram uranu sovětským okupantům

30.12.2011 – 30.6.2012
Kresby Otmara Olivy 31.3.2012 – 28.10.2012
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje

31.3.2012 – 28.10.2012
NATO 31.3.2012 – 28.10.2012
Nekonečné plátno 31.3.2012 – 28.10.2012
Vladimír Svozil 10.5.2012 – 24.6.2012
Nové sdružení pražských umělců              29.6.2012 – 31.8.2012
Socialistický realismus v architektuře 2.7.2012 – 2.9.2012
Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Za chlebem do světa – Paměti světáka

21.4.2012 – 15.7.2012
Josef Boháč – Hlídač mraků 9.5.2012 – 5.8.2012
Historické kachle 26.5.2012 – 30.3.2013
Galerie Na shledanou
Marie Blabolilová – Macešky 29.4.2012 – 24.6.2012
Tvrz
Barvířství a modrotisk v Pošumaví           25.9.2011 – 16.9.2012
Vrchlabí
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter
Jak semena putují krajinou 20.4.2012 – 24.6.2012
Jak včela med dělá aneb Včelaření v Krkonoších

5.5.2012 – 22.7.2012
Od koňadry po metál 5.7.2012 – 9.9.2012
Album starých řemesel 1.8.2012 – 30.9.2012
Vsetín
Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Autíčka z krabiček 4.5.2012 – 2.12.2012
Proměny města Vsetína 27.5.2012 – 11.11.2012
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
František Laurin, třetí kronikář Helkovic

19.2.2012 – 28.10.2012
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Vltava, Sedlčansko a Sedlecko v díle českých krajinářů 

2.5.2012 – 28.10.2012
Střední Povltaví v díle Karla Rampla        2.5.2012 – 28.10.2012
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Hieronymus Lorm – Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět

19.1.2012 – 1.7.2012
Proměny Vyškovska 2012 7.6.2012 – 24.6.2012
Svatopluk Souček – malíř, kreslíř, muzejník

7.6.2012 – 31.10.2012
Čokoládové mámení 7.6.2012 – 30.8.2012
Zkameněliny – archiv života 29.6.2012 – 12.9.2012
Fotografie Holíček 6.7.2012 – 2.9.2012
Zákupy
Muzeum Eduarda Helda
65. výročí vzniku paradesantních jednotek v Zákupech 

2.6.2012 – 30.9.2012
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Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Z rodinného alba básníka J. V. Sládka         10.6.2012 – 31.7.2012
Ilustrace Jaroslavy Horázné k dětským básním J. V. Sládka

3.8.2012 – 9.9.2012
Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
VI. Zlínský salon mladých 2012                      16.5.2012 –  30.9.2012
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Bydlení v baťovském Zlíně 2.1.2012 – 31.12.2012
65. let divadla ve Zlíně 18.5.2012 – 2.9.2012
Jak to bylo, pohádko? aneb Zlínské divadlo dětem

18.5.2012 – 11.11.2012
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Papírová platidla c. k. mocnářství 1759–1914

4.5.2012 – 15.7.2012
Poslední moravské moře  20.7.2012 – 16.9.2012
Dům umění
Co nového... – výstava přírůstků JMM 18.5.2012 – 24.7.2012
„Hvězdárny u nás" a „Problematika světelného znečištění" 

1.6.2012 – 30.6.2012
Josef Fantura –  fotografie 4.7.2012 –  8.9.20112
5krát 100 –  J. T. Fischer, M. Smutný, E. Kotrba, J. Růžička,
K. Černý  3.8.2012 – 6.10.2012
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
130 let železnice Královec–Žacléř 8.6.2012 – 2.9.2012

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Vějíře, kabelky a módní doplňky našich prababiček 

23.6.2012 – 31.8.2012
Od Krystalky k eM Pé trojce 23.6.2012 – 31.8.2012
XII. ročník svátků dřeva – medové dřevo 23.6.2012 – 24.6.2012
Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Emil Holub a Slapy Viktoriiny 11.2.2012 – 18.8.2012
Knižní ilustrace Cyrila Boudy 22.6.2012 – 27.10.2012
Škrni a uvidíš… 29.6.2012 – 16.9.2012
Křížova vila
Cesty Afrikou 19.5.2012 – 30.6.2012
Barevné litografie z cest 13.7.2012 – 30.9.2012
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Lubomír Jarcovják a Radim Hanke – plastiky, kresby 

červenec–srpen 2012
Kresby Bohdany Škrhákové červenec–srpen 2012
Výstava z tvorby Jiřího Vlacha duben–červen 2012
Zámecká vila
Fantastický středověk červenec–srpen 2012
Výstava obrazů Karla Dokoupila duben–červen 2012
Žďár nad Sázavou
Muzeum knihy
Staré pověsti české 18.5.2012 – 31.10.2012
Žumberk
Tvrz Žumberk
Ryby a lidé, Rožmberkové a rybníkářství v jižních Čechách
a ve Waldviertelu 1.4.2012 – 31.10.2012

Termín pro zasílání výstav
do Kalendária kulturních událostí

Pro otištění aktuálních výstav v tomto Kalendáriu, je nutné, 

abyste zaslali přehled pořádaných výstav ve Vašem muzeu 

či galerii připadajících minimálně na následující 3 měsíce 

vždy do 20. dne v lichém měsíci daného roku na e-mail: 

vestnik@cz-museums.cz. 

V opačném případě Vaše výstavy již nebudou moci být 

uveřejněny.

Škola muzejní propedeutiky

Ve školním roce 2012/2013 otevírá Asociace muzeí a galerií ČR 

s podporou Ministerstva kultury XI. ročník základního kurzu 

Školy muzejní propedeutiky a IV. ročník nástavbového 

kurzu – muzejního výstavnictví.

Školné pro členy AMG činí 1 500 Kč a nečleny 2 000 Kč.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. srpna 2012.

Gloria musaealis 2012

Od 1. ledna 2012 do 28. února 2013 probíhá XI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012

Své projekty můžete prezentovat ve třech kategoriích: 

Muzejní výstava roku; Muzejní počin roku; Muzejní publikace roku

Informace o soutěži a přihlášky do všech kategorií naleznete na http:// www.gloriamusaealis.cz.
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revírech Rakouska-Uherska i Německa. Přístroj na měření 

a zapisování rychlosti pohybu těžní klece, který se uplatnil 

nejen v Evropě, ale i v zámoří, dostal jméno Karlíkův ta-

chograf a svým principem se stal předchůdcem dnešních 

tachometrů v automobilech a černých skříněk v letadlech. 

Podoba výstavy se inspirovala v komiksových kresbách.

Zvláštní ocenění

Muzeum a galerie severního Plzeňska za stálou expozici 

muzea, zpřístupněnou 1. dubna 2011.

Zážitková expozice vybudovaná na základě scén přibližu-

jících historické reálie severního Plzeňska – rekonstrukce 

raně středověkého domu s místními nálezy, veduty sídel, 

kaple, výtvarné umění, liturgické předměty, městský in-

teriér 19. století, venkovská škola, lidové zvyky, kovárna 

a slévárna litiny, náves, interiér selské usedlosti (komora, 

jizba, stodola) a městské prostředí (ulice s úřady, dílnami  

a krámky). Sbírky jsou instalovány v prostředí, z něhož vze-

šly, doplněné o figuríny. Informace k jednotlivým celkům 

jsou podávány individuální formou bud’ pomocí textů, 

nebo audioprůvodců ve čtyřech jazycích. Vše je doplněno 

pěti dotykovými displeji a promítacím zařízením obsahují-

cím systémově členěné informace k daným tématům.

Kategorie Muzejní publikace roku 2011

Cena Gloria musaealis

Západočeská galerie v Plzni za publikaci „Gabriel von 

Max (1840–1915)“ autorů Aleše Filipa a Romana Musila 

(eds.).

Jedná se o první monografickou publikaci věnovanou 

jednomu z nejvýznamnějších reprezentantů mnichovské 

malířské školy Gabrielu von Maxovi, který pocházel z vý-

znamné pražsko-německé umělecké rodiny. Publikace je 

výsledkem několikaletého bádání českoněmeckého au-

torského kolektivu vedeného Alešem Filipem a Romanem 

Musilem a byla součástí stejnojmenné výstavy v Západo-

české galerii v Plzni. Odborné statě jsou doprovázeny bo-

hatým obrazovým materiálem, který se editorům podaři-

lo shromáždit nejen z řady evropských sbírek, ale rovněž  

z USA, Ruska a Austrálie. Kniha vyšla v mimořádné grafické 

úpravě Roberta V. Nováka.

II. místo

Uměleckoprůmyslové museum v Praze za publikaci 

„Pražské módní salony 1900–1948“ autorů Evy Uchalové, 

Zory Damové a Viktora Šlajchrta.

Kniha mapuje historii pražské módní tvorby od konce  

19. století do roku 1948. Přináší zcela nové informace  

o vybraných módních závodech a jejich majitelích, získané 

dlouholetým studiem ústních i vydaných pramenů, dobo-

vého tisku a výzkumem v archivech. Sleduje rozvoj krej-

čovského řemesla, 

jeho transforma-

ci v užité umění, 

vlivy světové 

módy i promě-

nu samotných 

krejčích z řeme-

slníků na umělce 

a obchodníky. 

Publikace je dů-

ležitým příspěv-

kem k dějinám 

české společnos-

ti – ukazuje, jak 

mnoho se lze dovědět o „velkých dějinách“ z životního stylu 

společnosti i z osudů jednotlivců.

III. místo

Regionální muzeum v Mikulově, p. o., za publikaci „Histo-

rické vědecké přístroje v mikulovských sbírkách“ autora 

Zdeňka Horského.

Publikace byla vydána k výstavě pořádané Regionálním 

muzeem v Mikulově k 380. výročí založení mikulovského 

piaristického gymnázia. Katalog zpracoval na konci osm-
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desátých let 

uplynulého sto-

letí náš přední 

historik astro-

nomie PhDr. 

Zdeněk Horský, 

CSc. Jedná se 

o přístroje ulo-

žené v muzeu, 

z nichž většina 

pochází právě  

z gymnázia. 

Tato ucelená sbírka převážně renesančních a barokních 

vědeckých přístrojů je kromě jiného jedinečná způso-

bem vzniku. Práce se stane jistě vítanou složkou souboru 

informací o vědeckých přístrojích sledovaného Komisí  

pro vědecké přístroje pracující při Mezinárodní unii pro dějiny  

a filozofii vědy, přivítají ji také pracovníci muzeí a starožit-

níci i laičtí obdivovatelé historických předmětů. Dvojjazyč-

nou publikaci ve výpravném provedení doprovodil RNDr. 

Jiří Grygar, CSc., osobní vzpomínkouna autora publikace.

Zvláštní ocenění

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

za vydání edice „Nástroje lidové hudby v Čechách, na Mo-

ravě a ve Slezsku“ autora Ludvíka Kunze.

Publikační výstup čtyřleté vydavatelské činnosti rukopisu 

nestora české etnoorganologie doc. PhDr. Ludvíka Kunze, 

CSc., s tematikou lidových hudebních nástrojů. Rukopis 

jeho celoživotní badatelské činnosti byl rozdělen do čtyř 

svazků. Publikovaný text obsahuje 857 stran zpracovaného 

rukopisu, je doplněn 947 obrazovými přílohami, seznamem 

pramenů a literatury a bibliografií autora. Dokumentace 

založená na citaci pramenů a nejrůznějších historických 

svědectví činí z díla mimořádně hutnou, jinde těžko dosa-

žitelnou sumu zpráv a informací. Přestože prvotní základ 

textů L. Kunze vznikal v průběhu druhé poloviny 20. sto-

letí (čemuž odpovídá i jazyk užívaný autorem), hodnota 

informací, které přináší, vedla redakční tým i vydavatele  

k jednoznačnému rozhodnutí o jeho nynějším zpřístupně-

ní v tištěné formě. Dalším generacím etnologů, kulturních 

historiků, vlastivědným pracovníkům a všem zájemcům  

o tradiční lidovou kulturu se tak prostřednictvím této edice 

dostává do rukou zajímavý materiál, který mohou nejrůz-

nějšími způsoby využít, podrobit důkladné analýze, případ-

ně jej zařadit do širších historických a kulturních souvislostí.

Kategorie Muzejní počin roku 2011

Cena Gloria musaealis

Památník Terezín, národní kulturní památka, za projekt 

„Digitalizace sbírek a databáze bývalých vězňů perze-

kvovaných nacistickým režimem“.

V březnu 2011 Památník Terezín zpřístupnil na svých 

webových stránkách laické i odborné veřejnosti výsledky 

mnohaleté práce. Rozsáhlý projekt tvoří: 1. Digitalizace 

sbírkových souborů, která vyústila ve vytvoření jednotli-

vých databází sbírkových předmětů setříděných do sku-

pin a podskupin podle tematických třídníků (listiny, foto, 

výtvarné umění, notopisy atd.); 2. Jmenné vyhledávače 

bývalých vězňů perzekvovaných nacistickým režimem  

v Terezíně a v dalších nacistických represivních zařízeních 

(Mauthausen, Ravensbrück, Litoměřice atd.). Zveřejněná 

data jsou určena nejen zájemcům o historii, příbuzným, vě-

deckým či výzkumným účelům, ale budou také pomůckou 

ve výchovně-vzdělávací činnosti instituce.

II. místo

Muzeum Bojkovska, p. o., za projekt „Znovuzpřístupnění 

muzea Bojkovska“.

Muzeum Bojkovska v průběhu roku 2011 vytvořilo v no-

vých prostorách zázemí pro fungování muzea jako plno-

hodnotné muzejní instituce a otevřelo rovněž nové stálé 

expozice. Byla zřízena konzervátorská dílna, badatelna, pře-

sunuta a nově uložena muzejní knihovna, a především zpří-

stupněna I. etapa stálých expozic zahrnující v jednotlivých 

místnostech nejstarší dějiny Bojkovska, řemesla, soudnic-

tví, lidové bydlení s hospodářstvím a sakrální umění. Nově 
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vznikl i prostor pro krátkodobé výstavy. To vše s jedním stá-

lým zaměstnancem muzea a místními obětavými občany.

III. místo

Město Žirovnice za projekt „Revitalizace zámeckého pi-

vovaru – Knoflíkářské muzeum“.

Revitalizace zámeckého pivovaru v Žirovnici na expozici 

knoflíkářství a perleti, expozici historických šicích strojů  

a expozici ukázky pivovarnictví. Budova pivovaru patřila  

k zámeckému panství již v 16. století, kdy jsou o ní první pí-

semné zmínky. Potvrzením jejího historického významu je 

také zařazení do seznamu kulturních nemovitých památek 

ČR. Z rozhodnutí zastupitelstva města Žirovnice byl v roce 

2007 podán projekt do Regionálního operačního progra-

mu Jihovýchod pod názvem „Revitalizace zámeckého pivo-

varu – Knoflíkářské muzeum“. Hlavní myšlenkou při tvorbě 

projektu bylo vytvoření expozice knoflíkářství, která bude 

připomínat velký význam tohoto řemesla v životě města. 

Návštěvník se může seznámit s tím, jak vypadala historic-

ká perlet’ářská dílna a jak šikovné ruce žirovničtí knoflíkáři 

měli. Vhodným doplněním je jedinečná sbírka Jiřího Vetýš-

ky, dokumentující na desítkách šicích strojů jejich vývoj. 

Atmosféru bývalého pivovaru pak navozuje malá expozice 

části pivovarnické výroby v prvním patře budovy. Expozice 

jsou doplněny informačními panely, vitrínami a audiovizu-

ální technikou.

Zvláštní ocenění

Jiří Sedláček za projekt „První jediné soukromé muzeum 

harmonik“.

První soukromé muzeum harmonik na našem území a nej-

větší ve střední Evropě (to potvrdili mj. kurátoři Národního 

muzea – Českého muzea hudby). Muzeum bylo zpřístup-

něno veřejnosti 1. července 2011 a jsou v něm ke zhlédnutí 

knoflíkové a klávesové akordeony i celotónové diatonické 

harmoniky (heligonky), které jsou jen české výroby. Sbírku 

doplňuje kolem 10 kusů atypických nástrojů (kuriozit). Uni-

kátní jsou i ručně pilované a vyřezávané příklopky z alpaky. 

Stávající počet nástrojů v muzeu je 238 kusů.

Zvláštní ocenění

udělené na návrh čestného výboru soutěže

Moravská galerie v Brně za projekt „Rekonstrukce Jur-

kovičovy vily v Brně-Žabovřeskách a její zpřístupnění  

v rámci Moravské galerie v Brně“.

Vlastní vila Dušana Jurkoviče z roku 1906 je vrcholným 

dílem modernistické architektury inspirované britskou  

a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění. Stát vilu za-

koupil od soukromníka a svěřil ji do správy Moravské gale-

rie v Brně roku 2006. Po rozsáhlé rekonstrukci financované 

grantem z tzv. Norských fondů byla slavnostně otevřena  

v březnu 2011. Ve vile jsou rekonstruované původní inte-

riéry, expozice nazvaná „Dušan Jurkovič. Architekt a jeho 

dům”, prostor pro krátkodobé výstavy, tvůrčí ateliér, bada-

telské centrum. Zcela nově bylo vybudováno návštěvnické 
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zázemí, dům je bezbariérový. Celý proces byl průběžně do-

kumentován a výstupem se stal on-line manuál pro rekon-

strukci památek, určený odborné veřejnosti.

Cena Českého výboru ICOM

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě  

za projekt „Zachráněné nehmotné kulturní dědictví – 25 

let Festivalu masopustních tradic“.

Příklad spolupráce muzea s lokalitou, jejímž výsled-

kem je zachránění jedinečného fenoménu nehmotné-

ho kulturního dědictví (masopustního mečového tance  

Pod šable) a vznik kulturní akce s mezinárodním přesahem  

při prezentování tradice lidové kultury (např. mečové tradice  

z Itálie, Belgie, Francie, Slovenska, Chorvatska i jiných zemí). 

Součástí počinu je i vydání jubilejní publikace Festival 

masopustních tradic (25 let) s vloženým DVD, které spolu 

dokumentují obsah jednotlivých ročníků, společenskou 

atmosféru masopustu a přinášejí i porovnání místních, mo-

ravských, českých i zahraničních masopustních tradic s ob-

zvláštním zřetelem na tance mečové.

Gloria musaealis 2011
Pořadí prvních 10 míst v jednotlivých kategoriích

Muzejní výstava roku

1. Moravská galerie v Brně; Obrazy mysli / Mysl v obra-

zech.

2. Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.; Expozice Čaro-

dějnické procesy v 17. století na Jesenicku

3. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně; Po stopách 

Ing. Jana Karlíka

4. Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Pražské módní 

salony 1900–1948

5. Muzeum a galerie severního Plzeňska; Nová expozice 

Muzea a galerie severního Plzeňska

6. Galerie výtvarného umění v Ostravě; Černá slunce / 

Odvrácená strana modernity 1927–1945

7. Moravské zemské muzeum; Umění australských domo-

rodců – za posledními lidmi doby kamenné

8. Muzeum romské kultury, s. p. o.; Příběh Romů – nová 

stálá expozice Muzea romské kultury s. p. o.

9. Národní zemědělské muzeum Praha; Dřinu strojům? 

Dřinu strojům!

10. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Rad-

hoštěm; Malovaná jizba. Umělecké řemeslo a užité umění  

ve sbírkách Valašského muzea v přírodě (18. – 1. polovina 

20. století)

Muzejní publikace roku

1. Západočeská galerie v Plzni; Gabriel von Max (1840–

1915)

2. Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Pražské módní 

salony 1900–1948

3. Regionální muzeum v Mikulově, p. o.; Historické vědec-

ké přístroje v mikulovských sbírkách

4. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoš-

těm; Lidové hudební nástroje Čech, Moravy a Slezska

5. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Bro-

dě; Od věnečku k obálence aneb Co všechno kdysi zname-

nala svatba na Uherskobrodsku a Moravských Kopanicích

6. Muzeum umění Olomouc, s. p. o.; Pro tentokrát  

nesedat / Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc

7. Městské muzeum v Jaroměři; GOČÁR/WENKE

8. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě; Zpracování  

a vydání knihy Automobily, autobusy Škoda s karosériemi 

Sodomka

9. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.; Sláva 

zlínského sportu

10. Památník Lidice; Ležáky v paměti generací

Muzejní počin roku

1. Památník Terezín, národní kulturní památka; Digita-

lizace sbírek a databáze bývalých vězňů perzekvovaných 

nacistickým režimem

2. Muzeum Bojkovska; Znovuotevření Muzea Bojkovska

3. Město Žirovnice; Revitalizace zámeckého pivovaru v Ži-

rovnici

4. Muzeum regionu Valašsko, p. o.; Navrácení života zám-

ku Lešná u Valašského Meziříčí

5. Moravská galerie v Brně; Rekonstrukce Jurkovičovy vily 

v Brně-Žabovřeskách a její zpřístupnění v rámci Moravské 

galerie v Brně

6. Sedláček Jiří; První jediné soukromé muzeum harmonik

z konferencí,
seminářů
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7. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou; Expo-

zice Sbírky Waldes – pilotní instalace: Věčná touha po kráse 

– Šperk tří tisíciletí

8. Technické muzeum v Brně; Otevření kulturní památky 

Šlakhamr pro veřejnost

9. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Bro-

dě; Zachráněné nehmotné kulturní dědictví – 25 let Festi-

valu masopustních tradic

10. Národní technické muzeum; Znovuotevření Národ-

ního technického muzea aneb Staletí lidského důvtipu  

v 5 unikátních expozicích

Konference Kolektivizace 
v Československu

V Muzeu Jindřichohradecka se ve dnech 25. a 26. dubna 

2012 uskutečnila mezinárodní vědecká konference, zabý-

vající se problematikou zemědělství v tehdejším Česko-

slovensku mezi lety 1945 až 1960. Nad konferencí, kterou 

pořádaly Ústav pro studium totalitních režimů a Muzeum 

Jindřichohradecka, převzali záštitu ministr zemědělství 

České republiky Petr Bendl a hejtman Jihočeského kraje Jiří 

Zimola.

Program konference byl rozdělen do několika panelů,  

v nichž bylo předneseno 35 hodnotných příspěvků, sou-

středěných do tří hlavních tematických bloků.

První tematický okruh byl věnován situaci českosloven-

ského zemědělství v letech 1945–1960. Jana Burešová 

uvedla konferenci obecnějším příspěvkem týkajícím se 

problematiky výzkumu dějin kolektivizace; Jiří Kocian refe-

roval o zemědělském programu národních socialistů v kon-

textu poválečné pozemkové reformy; David Kovařík hovořil  

o problematice zemědělského osidlování českého pohra-

ničí v roce 1945; Michaela Munková a Markéta Doležalová 

se věnovaly konfiskacím pozemkového majetku církví; Sta-

nislava Nováková seznámila přítomné s osudy konfiskací 

velkostatků v jihovýchodních Čechách; příspěvek Ondřeje 

Hladíka byl zaměřen na problematiku vězeňství a pová-

lečné konfiskace zemědělských usedlostí; Šárka Steinová 

představila ministerstvo spravedlnosti jako úspěšný země-

dělský podnik; Jiří Pernes se zabýval proměnou myšlenky 

kolektivizace zemědělství v politice KSČ po únoru 1948  

a Miroslav Sabol přednesl referát o slovenském zemědělství 

na prahu kolektivizace.

Další okruh příspěvků se soustředil na kolektivizaci česko-

slovenského zemědělství i odpor proti ní. Pavel Dufek uvedl 

téma referátem o národních správách větších zeměděl-

ských a lesnických podniků po roce 1948; Jaroslav Rokoský 

se věnoval problematice „rozkulačování“ vesnice a odporu 

proti kolektivizaci v Čechách; Lucia Šulejová se zabývala 

týmž tématem na Slovensku; Jan Kalous se zamýšlel nad 

vztahem víry a odporu proti kolektivizaci. Další příspěvky 

se věnovaly konkrétním regionům; Libor Svoboda hovořil 

o průběhu kolektivizace v jižních Čechách; Jaromír Kalus 

na Ostravsku; Pavel Novák na Kutnohorsku. Příspěvky Anny 

Macourkové a Moniky Dobrovolné byly zaměřeny na ko-

munistickou propagandu na stránkách celostátního i regi-

onálního tisku.

Posledním tématem jindřichohradecké konference se 

stala perzekuce selského stavu v letech 1949–1960. Blok 

příspěvků uvedl Kamil Nedvědický referátem o roli práva 

v procesu likvidace selského stavu; Jiří Urban hovořil o roli 

tzv. „bezpečnostních trojek a pětek“ při prosazování kolek-

tivizace; Petr Blažek se věnoval akci Kulak; Viera Hlavová  

a Vladimír Varinský seznámili přítomné se situací na Sloven-

sku; Veronika Kuříková poukázala na to, že ve výjimečných 

případech se mohlo jako forma perzekuce uplatnit i umož-

nění soukromé zemědělské činnosti; Laděna Plucarová 

připravila přehled o soupisech nuceně vystěhovaného oby-

vatelstva v jižních Čechách. Řada příspěvků pak představila 

proces kolektivizace a perzekuce selského stavu v jednot-

livých regionech; Michaela Chládková se zabývala rozdíly 

průběhu Akce K na okresech Dačice, Jindřichův Hradec 

a Třeboň; Irena Krčilová hovořila o perzekuci sedláků na Pel-

hřimovsku; Lucie Novotná a Marie Jílková na Poličsku; Len-

ka Kaloušová se soustředila na obec Veltěže; Ingrid Paukne-

rová na Hrejkovice; Václav Ruml na Blatnici; Anežka Stříbrná 

na Vranice a Tomáš Jirsa na Němětice.

V podvečer 25. dubna provedli autoři František Fürbach 

a Libor Svoboda přítomné výstavou „Zemědělství na Jin-

dřichohradecku po roce 1945“, která byla v Muzeu Jindři-

chohradecka instalována při příležitosti konání konference. 

Zajímavou ilustrací projednávané problematiky se stalo  

i komentované promítání dobových dokumentů, jehož se 

ujal Petr Slinták.

Velký zájem historiků, archivářů, studentů a dalších o kon-

ferenci i bohaté diskuse v jednotlivých panelech ukázaly, že 

problematika venkova, zejména pak proces kolektivizace 

a odpor proti ní a následná perzekuce jsou tématem stále 

živým. Nezbývá, než se těšit na sborník z konference, který 

připravuje Ústav pro studium totalitních režimů ve spolu-

práci s Muzeem Jindřichohradecka.

František Fürbach

z konferencí,
seminářů
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Nová expozice muzea války 
1866 na Chlumu

Památník války 1866 na Chlumu je od roku 1993 součástí 

Muzea východních Čech v Hradci Králové. Původní muze-

um v areálu bojiště bylo založeno z iniciativy člena komi-

tétu, Josefa Wolfa z Máslojed k 70. výročí bitvy v roce 1936 

a bylo vybaveno sbírkami členů spolku a jeho příznivců.

Do roku 2008 byla v muzeu umístěna expozice výzbroje  

a výstroje armád prusko-rakouské války 1866, a to převážně 

ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové.

V letech 2008–2010 došlo k výraznému rozšíření původní-

ho muzea o přístavbu nových výstavních prostor, technic-

kého a sociálního zázemí. V roce 2011 byla realizována dru-

há fáze projektu, která spočívala ve stavebních úpravách 

původního objektu muzea, pořízení moderního audiovi-

zuálního centra, vybavení expozičních prostor a vytyčení 

nového okruhu cyklotrasy procházející mezi bojišti z roku 

1866 v dané oblasti. Tento projekt byl financován prostřed-

nictvím ROP NUTS II Severovýchod a prostředků Králové-

hradeckého kraje.

Nová expozice byla slavnostně otevřena pro veřejnost 

v sobotu 31. března 2012. V předvečer otevření muzea se 

konalo tradiční muzejní soirée, kterého se zúčastnil i ra-

kouský velvyslanec J. E. Ferdinand Trauttmansdorff, spolu 

se zástupci německého Bundeswehru z Offizierschule des 

Heeres v Drážďanech a historiky z Militärgeschichtliches 

Forschungsamt v Postupimi.

V prostoru původního zrekonstruovaného muzea byl vy-

budován kinosál, kde je návštěvníkům prezentován hraný 

dokumentární film. Toto doku-drama zprostředkovává di-

vákovi průběh bitvy v roce 1866 prostřednictvím výpovědí 

významných osobností vrchního rakouského velení. 

Samotná expozice v nové přístavbě muzea je rozdělena 

do dvou částí. První se věnuje prusko-rakouské válce jako 

takové, jejím vznikem a především jejími důsledky pro ce-

lou Evropu.

Druhá část je zaměřena na samotný rozhodující střet 

těchto vojsk v bitvě na Chlumu 3. července 1866. Zde se 

návštěvník seznámí s výzbrojí a výstrojí jednotlivých vo-

jenských složek, samotným průběhem bitvy včetně vojen-

sko-taktické strategie obou válčících stran, a jejich vlivem  

na rozhodující výsledek bitvy. Expozici dále doplňuje hraný 

krátký film, přibližující pocity řadového vojáka rakouské pě-

choty v boji o les Svíb.

Expozice je dále doplněna informačními kiosky a interak-

tivními stanovišti, kde si návštěvníci mohou sami vyzkoušet 

rozdílný způsob nabíjení rakouské a pruské pušky.

Nová expozice muzea války 1866 na Chlumu si klade  

za cíl seznámit návštěvníky nejen s výstrojí a výzbrojí jed-

notlivých armád, ale především prostřednictvím citací 

z dobových vzpomínek přímých účastníků bojů a míst-

ního civilního obyvatelstva upozornit na tragické dopa-

dy jedné z největších bitev 19. století. Další informace 

zájemci naleznou na webových stránkách památníku:  

http://www.chlum1866.cz.

Stanislav Hrbatý

Seminář knihovníků muzeí 
a galerií
4.–6. září 2012

Ve dnech 4.–6. září 2012 se uskuteční již 36. seminář 

knihovníků muzeí a galerií, který tradičně připravuje  

pro své členy i zájemce z řad odborné veřejnosti komise 

knihovníků při AMG. Organizace letošního semináře se 

ujalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Odborný pro-

gram semináře se bude skládat z tematických bloků: Věc-

né zpracování, Zkušenosti s granty, Expozice a výstavy 

literární a knižní kultury a Ochrana sbírkových fondů  

v muzejních knihovnách.

Vysoce aktuální témata přiblíží účastníkům jako obvykle 

přední odborníci v problematice a zástupci ústředních insti-

tucí. K bloku Expozice a výstavy literární a knižní kultury je 

připravena panelová diskuse. Seminář svou účastí podpo-

pozvánky na 
konference

nové expozice
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ří zástupci Asociace muzeí a galerií a Sdružení knihovníků  

a informačních pracovníků České republiky. Odborná úro-

veň semináře je garantována zástupci Ministerstva kultury 

České republiky a odborníky z ústředních institucí, jako jsou 

Národní knihovna, Knihovna Národního muzea, Památník 

národního písemnictví a další.

Program semináře a přihlášky jsou zveřejněny na strán-

kách Slováckého muzea (http://www.slovackemuzeum.cz/

akce/180/), a AMG (http://www.cz-museums.cz pod zálož-

kou Knihovnická komise). Případné dotazy zodpoví hlav-

ní pořadatelka Mgr. Iveta Mátlová ze Slováckého muzea  

v Uherském Hradišti (iveta.matlova@slovackemuzeum.

cz). Přihlášky odesílejte nejpozději do 10. července 2012  

na adresu seminar@slovackemuzeum.cz.

Štěpánka Běhalová

Pozvánka na jubilejní 
X. Sněm AMG
31. října – 1. listopadu 2012

Vážení členové Asociace muzeí a galerií ČR, vážené kole-

gyně, vážení kolegové,

srdečně Vás všechny zveme na jubilejní X. Sněm AMG, 

který se uskuteční ve dnech 31. října – 1. listopadu 2012  

v prostorách Minoritského kláštera v Opavě.

AMG je nevládní neziskovou organizací spojující – jak již 

název napovídá – muzea a galerie a další státní i soukro-

mé subjekty, které působí v oboru muzejnictví napříč celou 

Českou republikou. V současné době má AMG celkem 280 

řádných členů (muzeí a galerií), 79 individuálních a 11 čest-

ných členů. Široká veřejnost zná aktivity AMG jako je Fes-

tival muzejních nocí a Národní soutěž muzeí Gloria musa-

ealis, hojně využívá Adresář muzeí a galerií ČR, jak o tom 

vypovídá stále vzrůstající návštěvnost našich webových 

stránek; odborná veřejnost pak zejména využívá semináře  

a celostátní či mezinárodní konference na aktuální témata 

muzejního oboru. Neméně důležitá je pak také ediční čin-

nost AMG či pořádání kurzů Školy muzejní propedeutiky, 

které letos pro muzejníky otevíráme již jedenáctým rokem.

AMG vznikla v roce 1990 a nyní se již po desáté sejde 

nejvyšší orgán našeho profesního sdružení – Sněm AMG. 

Cílem tohoto významného setkání je volba nového vedení 

organizace, Exekutivy AMG a Revizní komise AMG. Exekuti-

va je hlavním výkonným orgánem sdružení a tvoří ji sedm 

vybraných osobností, které zastávají významná postavení  

v českém muzejnictví, řídí větší či menší muzea, pohybují 

se v oboru na praktické i teoretické rovině. Revizní komi-

se představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři volení 

členové. Jejich úkolem je dohlížet na činnost a hospodaření 

AMG. Kromě těchto organizačních a personálních otázek se 

Sněm AMG zabývá také přípravou koncepcí a strategií Aso-

ciace na další tříleté období 2012–2015, projednává změ-

ny stanov a seznamuje členská muzea a galerie s výsledky 

své práce ve zprávě o činnosti a hospodaření organizace 

za uplynulé tři roky (2009–2012). Toto setkání se také stá-

vá prostorem, na němž je možno na oficiální i neoficiální 

úrovni projednávat s kolegy současné problémy, které hý-

bají českým muzejnictvím, přinášet nové náměty do práce 

AMG nebo zhodnotit, co se v minulosti podařilo a kam je 

třeba zaměřit další úsilí.

Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen Aso-

ciace muzeí a galerií ČR jeden právoplatný hlas; indivi-

duální a čestní členové mají hlas poradní (bez práva volit  

a být volen do orgánů AMG). Pokud nebude řádného člena 

zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát 

předložit písemné pověření, že je zmocněn ke hlaso-

vání. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrho-

vat kandidáta, který se jednání sněmu nezúčastní, je třeba 

předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením 

do dané funkce.

Volba nové Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení  

a naplňování cílů našeho profesního sdružení, s sebou při-

náší možnost nového pohledu na působení AMG, příleži-

tost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti orga-

nizace, ale také k navázání na předchozí úspěšné aktivity. 

Můžeme říci, že podoba nového vedení AMG určí i celkové 

pojetí organizace, její vztah k vnějším partnerům a její dal-

ší směřování. Po sněmu pak také následují volby předsedů 

krajských sekcí AMG či předsedů odborných a oborových 

komisí. I zde je důležité, aby byli zvoleni naši kolegové či 

kolegyně, kteří mají zájem o činnost AMG, mají zkušenosti 

z praxe a dovedou je předat ve prospěch sdružení, vnímají 

vazbu mezi jednotlivými orgány AMG a potřebu vzájemné 

komunikace a předávání si informací nejen o aktuálních 

událostech v daném regionu. Členství v AMG a aktivní účast 

v činnosti jejích orgánů by měla být vyjádřením příslušnosti 

k oboru muzejnictví, profesionalitě i etice muzejní práce,  

k vlastní tradici poslání muzeí a galerií.

Podrobnější informace budeme aktuálně publikovat  

na našich internetových stránkách http://www.cz–museu-

ms.cz. Těšíme se na setkání s Vámi!

Anna Komárková

pozvánky na 
konference
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The Best in Heritage /
To nejlepší v kulturním dědictví
Dubrovník, Chorvatsko
27.–29. září 2012

Konference The Best in Heritage je koncipována jako ce-

losvětový přehled oceněných muzeí v národních soutěžích; 

toho nejlepšího, čeho bylo každoročně dosaženo v oblasti 

péče o kulturní dědictví. Konference si klade za cíl soustře-

dit do jednoho místa ty nejlepší projekty, seznámit s nimi  

a jejich řešitelskými týmy odbornou veřejnost z celého svě-

ta, a ocenit tak mimo jiné mnohdy nelehké úsilí národních 

porot, vybrat ze stovek přihlášených kandidátů toho nej-

lepšího. 

Účastník konference má tak jedinečnou příležitost setkat 

se se zástupci oceněných projektů a získat přehled o nej-

modernějších trendech nejen na poli muzejní práce. V prů-

běhu tří dnů bude představeno 25 projektů pocházejících 

z dvaceti zemí. Konference je organizována ve spolupráci 

s organizací Europa Nostra, pod záštitou Mezinárodní rady 

muzeí. Je podporována Ministerstvem kultury Chorvatské 

republiky, městem Dubrovník, ICCROM, IFLA, WFFM a mno-

ha dalšími institucemi.

Město Dubrovník bývá v posledním týdnu měsíce září 

stále rušné, se slunečným a příjemně teplým počasím. Jako 

každý rok bude atmosféra konference dynamická, s mno-

ha příležitostmi navázat nové kontakty, s možností vytvořit 

budoucí partnerství či mezinárodní spolupráci.

Více informací naleznete na http://www.thebestinheri-

tage.com.

– dle zaslaných materiálů

Za vědou a poznáním  
do muzea aneb Jak se rodí 
výukové programy v muzeu

Muzeum Vysočiny Jihlava odstartovalo na začátku roku 

2011 projekt s názvem „Za poznáním a vědou do muzea 

aneb Rozvíjíme klíčové kompetence v muzeu“. Hlavním cí-

lem celého projektu bylo vytvořit ucelený, systémově pro-

myšlený soubor aktivit různého druhu, určených pro školní 

mládež, které se budou realizovat na půdě muzea nebo 

pod jeho garancí. Přípravné práce odstartovaly na začátku 

roku 2011 a v průběhu školního roku 2011/2012 probíhá 

vlastní realizace.

Hlavní náplní projektu je tvorba a provozování muzejních 

výukových programů pro základní a střední školy. Do jisté 

míry tak jihlavské muzeum navázalo na vlastní dlouholetou 

tradici přednášek pro školy, které probíhaly v rámci cyklu  

s názvem „Muzeum škole“ a byly zaměřeny na historii  

a umělecké památky Jihlavy a okolí. Postupně se tak zrodily 

dvě skupiny výukových programů – jedny zcela nové se za-

měřením archeologickým, společensko-vědním a přírodo-

vědným a jedny vycházející právě z tohoto tradičního cyklu.

Na tyto programy, které probíhají v prostorách jihlavské-

ho Muzea Vysočiny, navazují programy v terénu. Ty se již  

od začátku realizace setkávají u škol s velkým zájmem.  

Na rozdíl od programů muzejních, které vede lektor, pro-

bíhají terénní programy přímo pod vedením příslušných 

odborných pracovníků muzea. V rámci terénních progra-

mů provádí žáci či studenti sběry vzorků a jejich následnou 

identifikaci, učí se zaměřovat archeologické objekty a do-

kumentovat je, příp. vyhledávají vybrané historické objekty 

přímo ve městě a provádí jejich fotodokumentaci a porov-

nání jejich vývoje za pomoci různých historických pramenů. 

Cílem terénních programů je ukázat žákům a studentům 

vědu v praxi, aby se sami naučili sbírat, třídit a posuzovat 

získané informace a činit z nich jasné závěry a zároveň si  

„na vlastní kůži“ vyzkoušeli různé metody vědecké práce.

Třetí částí projektu jsou tzv. studentské vědecké projekty. 

Ty jsou určeny pro studenty středních škol, kteří pod pří-

mým vedením odborného garanta z muzea a s dozorují-

cím pedagogem pracují na konkrétním vědeckém tématu 

tak, aby výsledkem byla skutečná odborná práce se všemi 

parametry (odpovídající možnostem středoškoláků), kte-

rou bude student schopen veřejně prezentovat a obhájit.  

Pro studenty, kteří se do této aktivity zapojí (a nejen pro ně), 

byla na 20.–21. června 2012 připravena simulovaná vědec-

ká konference s názvem „Vysočina 2012: Příroda a společ-

nost“, kde výsledky své práce představilo více než 20 stu-

dentů či studentských týmů. Konference proběhla přímo 

na půdě jihlavského muzea za účasti odborníků z různých 

vědních oborů, pedagogů i médií a byla doplněna mezi-

oborovou exkurzí.

Při tvorbě všech částí projektu jsme vycházeli z konkrét-

ních znalostí a profesního zaměření odborných pracovní-

ků jihlavského muzea, které ale bylo třeba zkoordinovat  

s potřebami škol. Poté, co se v hlavách našich muzejníků 

vytvořila představa o odborném zacílení jednotlivých pro-

gramů, byla zahájena spolupráce s vybranými metodiky. Ti  

se pokusili přenést jejich mnohdy velmi specifické poža-

davky do podoby, která bude pro školy přínosná a přija-

koho to napadlo
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telná. Nutno podotknout, že právě fáze přenosu odborné 

a muzejní sféry do sféry pedagogické, byla nejsložitější  

a také nejkonfliktnější fází tvorby všech programů. Míra 

profesního střetávání vědeckých pracovníků a metodiků 

výrazně ovlivnila délku přípravy jednotlivých programů. 

Ke každému vytvořenému programu – ať již muzejnímu 

či terénnímu – poté vznikla krátká anotace a rozpracova-

ná metodika, každý program má svůj vlastní pracovní list 

pro žáky, mnohdy ve variantách pro základní a střední školu 

zvlášť, a bylo třeba vytvořit samostatné sady originálních 

výukových pomůcek. Nedocenitelnou a velmi kvalitní práci 

právě při tvorbě pracovních listů a všech ostatních dvojroz-

měrných materiálů odvedli grafikové, kteří dokázali vytvořit 

řadu rozmanitých materiálů se zajímavými sjednocujícími 

prvky, které nenarušují původnost a odlišnost a přitom 

zajišťují určitou „jednotnou tvář“ celého projektu směrem  

k veřejnosti.

Zajímavá byla rovněž příprava a zajištění trojrozměr-

ných pomůcek pro programy, do kterého se zapojili nejen 

pracovníci našeho technického oddělení, ale i kolegové  

ze spřátelených institucí, speciální dodavatelské firmy a ře-

meslníci. Vyrobit repliku svatební koruny k jihlavskému kro-

ji ze současných materiálů, model archeologického profilu 

či replik středověkého hornického nářadí a nádob se stalo 

zajímavým oříškem, stejně tak jako navrhnout pojízdnou 

bednu s úložným prostorem pro odkrývání kostry v rámci 

archeologického programu nebo vytvoření rozměrné mag-

netické mapy jihlavského jazykového ostrova. K terénním 

programům bylo třeba zajistit rovněž ochranné pomůcky, 

různé měřicí přístroje a techniku – pořizovaly se helmy, ge-

ologická kladívka a sady na rýžování, GPS, fotoaparáty, mik-

roskopy, notebooky a další speciální přístroje, se kterými se 

studenti učí pracovat.

Svízelnou záležitostí se ukázalo vyčlenění prostoru, kde 

se budou muzejní programy odehrávat. Některé progra-

my probíhají buď celé, nebo jejich části přímo v muzejních 

expozicích, ale většina z nich potřebuje svůj vlastní pro-

stor. Jihlavské Muzeum Vysočiny sídlí ve dvou historických 

budovách na hlavním Masarykově náměstí a s ohledem 

na památkovou ochranu objektů je možnost cokoliv zde 

přestavovat velmi omezená. Nalezení místnosti, která by 

poskytovala základní a přitom nutný servis (pokud možno 

bezbariérový přístup, přívod vody na mytí rukou a dosaži-

telnost toalet) pro jednu třídu, nakonec znamenalo kom-

plikované stěhování materiálu a vybavení z dosavadního 

muzejního skladu.

Projekt „Za poznáním a vědou do muzea“ doplnily také 

speciální e-learningové lekce, různé typy seminářů pro žáky 

i pro pedagogy, workshopy o zásadách vědecké komuni-

kace a další akce, které probíhaly v průběhu celého škol-

ního roku 2011/12. Veškeré informace o projektu přinášejí  

i samostatné stránky projektu – http://zavedoudomuzea.

cz.

Na tvorbě a realizaci projektu se podílejí odborní pracov-

níci Muzea Vysočiny Jihlava a společnosti Archaia o. p. s., 

kvalifikovaní metodici, e-learningová vzdělávací společ-

nost Centre for Modern Education (CZ), s. r. o. (CfME), zku-

šení grafici, lektoři a řada dalších, kteří byli osloveni v sou-

vislosti s tvorbou originálních výukových pomůcek.

Muzeum Vysočiny Jihlava se realizací projektu „Za pozná-

ním a vědou do muzea“ pokouší naplnit jeden ze svých 

hlavních cílů – oslovit mladou generaci a představit jí vě-

deckou práci jako obohacující, zábavnou i život naplňující 

činnost, se kterou mohou bez obav spojit svoji budoucnost. 

Projekt na druhou stranu prověřil organizační, technické 

i finanční možnosti instituce a schopnosti jednotlivých za-

městnanců a stal se tak bezesporu zajímavou profesní zku-

šeností.

Projekt „Za poznáním a vědou do muzea aneb Rozvíjíme 

klíčové kompetence v muzeu“ je financován prostřed-

nictvím operačního programu Vzdělání pro konkuren-

ceschopnost z prostředků Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky.

Ludmila Moržolová

Odešel PhDr. Jiří Špét, CSc.

Dne 29. května 2012 navždy odešel historik, muzejník, pe-

dagog a bibliograf PhDr. Jiří Špét, CSc. Poslední rozloučení 

se konalo v rodinném kruhu.

Je už nás jen málo, kdo si pamatujeme doktora Špéta ni-

koliv pouze jako starého pána přednášejícího studentům, 

ale jako nepřehlédnutelnou osobnost českého muzejnic-

personálie
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tví druhé poloviny 20. století, sršící energií.  Pracoval v Ná-

rodním muzeu nejprve v Muzeu tělesné výchovy a sportu, 

pak několik let v Ústředním muzeologickém kabinetu Ná-

rodního muzea a do roku 1990 na Ministerstvu kultury. Již  

v důchodu pak působil jako externí pedagog. O jeho čin-

nosti bylo vše napsáno při jeho nedávném životním jubi-

leu, když oslavil své osmdesátiny (např. z pera PhDr. Jana 

Doláka), a tak jen pár osobních vzpomínek doplněných  

o vzpomínky jeho kolegyň Magdaleny Šimkové a Magdy 

Junkové, které s dr. Špétem pracovaly na ministerstvu.

Pan doktor Špét patřil do „velké trojky“ osobností, které 

ovlivňovaly české muzejnictví v 60. až 80. letech minulého 

století – Václav Pubal, Josef Beneš a Jiří Špét. Víme, že to 

byla doba, která pro celou společnost a tedy ani pro mu-

zejnictví nebyla přívětivá. Muzejnictví bylo deformováno 

nejrůznějšími stranickými pokyny a pseudokoncepcemi, 

s nimiž se muzea, ale i všichni tři zmínění pánové – každý 

po svém – museli vyrovnávat, na formulaci některých se  

i podílet, ale především Josef Beneš a Jiří Špét neztráceli  

ze zřetele podstatu muzejnictví a nedali zahynout „muzej-

nímu řemeslu“, podíleli se alespoň na skromných kontak-

tech se zahraničím, psali, přednášeli, připravovali semináře 

a konference… Málokdo si už dnes uvědomuje, jak práce 

obou těchto pánů stále ovlivňuje i současné muzejnictví. 

Josef Beneš se po přijetí zákona o muzeích a galeriích v roce 

1959 podílel na přípravě prvních Směrnic pro správu a evi-

denci sbírek v muzeích a galeriích, které byly vydány v roce 

1960. Jiří Špét směrnice významně inovoval v roce 1983 

 – a základní principy těchto směrnic (např. dvoustupňo-

vá evidence, inventarizace) jsou zakotveny i v současných 

právních předpisech a je tak zajištěna kontinuita správy sbí-

rek už déle než půl století!

Jiří Špét byl ale především historikem či spíše historiogra-

fem, který neúnavně publikoval, jen výčet jeho odborných 

článků v časopise Muzejní a vlastivědná práce by zabral 

několik stran. A také pedagogem, což byla jeho původní 

profese, brilantním diskutérem i sarkastickým kritikem. Tě-

šil se v muzejní obci přirozené autoritě a byl vždy ochotný 

pomoci. Vzpomínám si, jak jsem na přelomu 70. a 80. let 

připravil návrh nového muzea v Brandýse nad Labem v re-

konstruovaném měšťanském domě na náměstí a rozeslal 

jsem ho k připomínkám zřizovateli, do krajského muzea,  

do Ústředního muzeologického kabinetu Národního mu-

zea i na Ministerstvo kultury.  Žádných připomínek jsem se 

nedočkal, s jedinou výjimkou – dr. Špét mi poslal hned ně-

kolik stránek věcných, perfektně formulovaných připomí-

nek, které byly pro realizaci návrhu velmi užitečné. Požádal 

jsem ho pak, aby nové muzeum otevřel a i v tom mi vyho-

věl. Když jsem v roce 1987 nastoupil do Ústředního muze-

ologického kabinetu Národního muzea, absolvoval jsem  

s dr. Špétem několik „ministerských“ kontrol v tehdejších 

krajských muzeích, což pro mne byla skvělá škola, z níž čer-

pám dodnes. Tou školou nebylo jen vlastní provádění kont-

rol, při nichž jsem obdivoval, jakých detailů – ale důležitých 

– si Jiří Špét všímá, ale také mnohahodinové cesty vlakem, 

při nichž jsme diskutovali problémy českého muzejnictví 

ze všech stran. Právě na ty cesty s doktorem Špétem jsem 

se vždycky těšil. Chodil jsem za ním také do jeho „jezevčího 

doupěte“ v Nostickém paláci. Když jsem si sjednával schůz-

ky, upozorňovaly mě jeho kolegyně na to, abych přišel včas, 

protože pan doktor si velmi zakládal na dochvilnosti, kte-

rou sám dodržoval – když se mu to, zcela výjimečně, nepo-

dařilo, utrousil na omluvu s humorem sobě vlastním „spät 

aber doch“. I pro ně byl autoritou, o čemž svědčí vyprávění 

jedné z nich, jak největší motivací při přípravě na rigorózní 

zkoušku pro ní byla představa, že by měla panu doktoro-

vi sdělit, že neuspěla. V Nostickém paláci, který byl tenkrát  

v neutěšeném stavu, seděl pan doktor za stohy spisů, po-

známek, konceptů odborných článků v malé kanceláři 

provoněné jeho dýmkou, odkud bylo vidět na altán v Semi-

nářské zahradě, nad nímž vlála americká vlajka, což tehdy 

propůjčovalo celé scenérii zvláštní atmosféru. Málokdy se 

jednání omezilo jen na téma, s nímž jsem přišel, obvykle 

mu předcházela nebo po něm následovala debata o mu-

zeích, sbírkách či muzejnících, kritika expozic, řízení muzeí 

atp.

A tak první, co mě napadlo, když jsem se dozvěděl smut-

nou zprávu, že doktor Špét již není mezi námi, bylo to, že 

definitivně skončila jedna éra českého muzejnictví, po-

znamenaná podivnou dobou, které ale právě doktor Špét  

a někteří další nedovolili, aby dala zapomenout na věcnou 

podstatu muzejnictví a odpovědnost za jeho budoucnost, 

byť to vyžadovalo nemalé úsilí a řadu kompromisů, z čehož 

muzejnictví pak mohlo čerpat při své transformaci do no-

vých časů. Čest jeho památce!

Jiří Žalman

Oltářní křídla z Roudník

Na sklonku roku 2011 obohatil sbírku Husitského muzea 

v Táboře ojedinělý předmět, jímž jsou dvě pozdně gotická 

malovaná oltářní křídla z Roudník s výjevem Upálení Mistra 

Jana Husa.

příběh 
muzejního předmětu



    28

    3[12

příběh 
muzejního předmětu

Majetek kostela sv. Václava v Roudníkách náleží římsko-

katolické farnosti Trmice a stal se součástí insolvenčního 

řízení, čímž byla k prodeji určena i tato kulturní památka.  

Z rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, které vedlo též jednání 

o kupní ceně předmětu, bylo v případě této akvizice uplat-

něno předkupní právo státu pro movité kulturní památky  

a na nákup byly uvolněny prostředky z programu ISO.

Oltářní křídla z Roudník jsou dílem pozdně gotického 

malířství z 80. let 15. Století. Vznikla pravděpodobně jako 

součást hlavního oltáře utrakvistického kostela sv. Václa-

va v Roudníkách na Teplicku v dílně malíře, který vycházel  

z pražské malířské tradice. Představují jednu z nejvýznam-

nějších památek utrakvistického umění v Čechách.

Oltářní křídla ukazují na vnitřních stranách tři významné 

prvomučedníky církve ve výjevech Stětí sv. Jakuba, Upá-

lení sv. Vavřince (levé křídlo) a Umučení sv. Šebestiána,  

k nimž je připojen výjev Upálení sv. Jana Husa (pravé kříd-

lo). Na vnějších stranách křídel jsou pak znázorněni sv. Ja-

kub Větší a sv. jáhen Vavřinec (levé křídlo) a sv. Jakub Menší 

a sv. jáhen Štěpán (pravé křídlo). Výjev Upálení Mistra Jana 

Husa je zpracován v rámci specificky české ikonografické 

tradice, formované Husovou utrakvistickou hagiografií. Jan 

Hus byl církví podobojí uctíván jako svatý mučedník. Zá-

kladním zdrojem tu byl spis Petra z Mladoňovic o utrpení 

Mistra Jana Husa v Kostnici. Tento text byl užíván též v praxi 

liturgické úcty.

Oltář z Roudník se původně skládal podobně jako jiné 

deskové oltáře z nedochované střední části retáblu, k níž 

byla připojena křídla jako pomyslné okenice. Střední pole 

retáblu bylo neseno římsou zvanou predela, která spočíva-

la na kamenné mense. Představu si lze učinit u volné rekon-

strukce tohoto oltáře v expozici Husitského muzea v Táboře 

„Husité“.

O příběhu gotického oltáře, z něhož se dochovala pouze 

jeho křídla, trochu napovídají okolnosti jejich nálezu. Dílo 

bylo objeveno v 60. letech 20. století při restaurátorských 

pracích na barokním oltáři kostela sv. Václava v Roudníkách. 

Pod barokní povrchovou úpravou objevili restaurátoři go-

tickou malbu a při jejím odkrývání spatřili zcela unikátní  

a do té doby neznámé zobrazení Husovy mučednické smr-

ti. O významném nálezu záhy informoval odbornou ve-

řejnost Jaroslav Pešina (viz Neznámé vyobrazení Upálení 

Mistra Jana Husa, Sborník Národního muzea XXI, řada A, 

1967, str. 299–302). Dosud nejpodrobněji se jim věnova-

la Milena Bartlová ve své studii „Upálení Mistra Jana Husa 

na malovaných křídlech utrakvistického oltáře z Roudník“  

(Umění LIII / 2005, str. 427–443).

Druhotné použití gotických desek jako materiálu pro 

dvířka jiného oltáře by se mohlo jevit jako čin neuctivý, ale 

skutečnost může být složitější. Mohlo se jednat o záměrné 

manifestativní překrytí starého „kacířství“ novou „pravou 

vírou“, anebo právě naopak o poselství z doby rekatoliza-

ce, kdy mohla být vzpomínka na svatého mučedníka takto 

skrytě zachována snad pro budoucí paměť a snad pro za-

svěcené současníky. Je to jedno z témat, které na své zhod-

nocení ještě čeká.

Oltářní křídla z Roudník se díky své jedinečnosti stala vy-

hledávaným artefaktem pro tematické výstavy, např. „Jan 

Hus 1415–2005“ v tereziánském křídle Pražského hradu  

v létě 2005, v letech 2009 – 2010 pak na výstavě „Umění čes-

ké reformace (1380–1620)“. Od března do května 2012 byla 

jedna z desek součástí výstavy „Gotické deskové malířství 

v severních a severozápadních Čechách“ pořádané Severo-

českou galerií výtvarného umění v Litoměřicích. Poté bude 

dílo několik let v péči restaurátorů, další vystavení se chystá 

v letech 2014 (Konstanz, na výstavě „Das Konstanzer Konzil. 

Weltereignis des Mittelalters 1414–1418“ pořádané Báden-

ským muzeem v Karlsruhe) a 2015–2016 (Praha) v souvis-

losti s připomínkou 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Jakub Smrčka

Nová výstava o Albrechtu 
z Valdštejna v německém 
Lützenu

Dne 23. března 2012 byla v německém městečku Lützen 

zahájena výstava s názvem „Die Blut´ge Affair bei Lützen. 

Foto: Zdeněk Prchlík (ml.)

recenze
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Wallensteins Wende“. Přestože se jednalo o výstavu zahra-

niční, myslím si, že je vhodné zabývat se touto výstavou 

také na stránkách tuzemského muzejního časopisu. A to  

s ohledem na spjatost Albrechta z Valdštejna s českými 

zeměmi, i proto, že na této výstavě spolupracovala řada 

českých odborníků, muzeí i jiných institucí. PR této výsta-

vy bylo mimo jiné také vedeno v českém jazyce a dostalo 

se i do tuzemských sdělovacích prostředků. Inspirativní  

pro tuzemské prostředí je především to, že v městečku 

Lützen (zapsaném do „velké“ historie hlavně bitvou z roku 

1632, ve které padl švédský král Gustav Adolf ) s necelými 

10 tisíci obyvateli se podařilo vytvořit skutečně blockbuste-

rový výstavní trhák, který své návštěvníky s velkou pravdě-

podobností najde velmi snadno.

Samotná výstava je výsledkem několikaletého snažení ře-

ditele lützenského muzea a zároveň historika Maika Raiche-

la, která se v roce 2007 projevila již například v Lützenu v ob-

dobném duchu uspořádanou výstavou o výše zmíněném 

švédském králi Gustavu Adolfovi. Podle Raichla byl hlavním 

motivem, a také inspirací pro nynější lützenskou výstavu 

výstavní projekt Národního muzea v Praze „Albrecht z Vald-

štejna a jeho doba“, který se uskutečnil v letech 2007–2008. 

Dodejme to hlavní – tato výstava by pravděpodobně měla 

úplně jinou podobu, kdyby se na jejím financování nepodí-

lela místní spolková sasko-anhaltská vláda a několik subjek-

tů ze soukromého sektoru. Hlavními kurátory výstavy byli 

Maik Raichel a švédská historička Inger Schuberth. Z české 

strany byla spolupráce zajištěna především prostřednic-

tvím Filozofické fakulty UK a jmenovitě pak Zdeňka Hojdy 

a Václava Matouška.

Výstava se svým tématem dělí na dvě hlavní části. První 

část je věnována Albrechtu z Valdštejna, druhá pak arche-

ologii bitevního pole u Lützenu. Jak sdělili autoři výstavy, 

hlavním cílem bylo ukázat několik stránek Valdštejnovy „zá-

hadné“ osobnosti a zařadit je do kontextu třicetileté války. 

Část výstavy, která je věnovaná archeologii bitevního pole 

velmi zajímavě rozkresluje obrysy doby, kterou se autoři 

pokusili muzejně zachytit (jednotlivé nalezené a vystave-

né předměty představují nekompletní encyklopedii dané 

doby a zároveň nutí návštěvníka přemýšlet nad osudy na-

lezených předmětů ale i padlých zcela neznámých vojáků). 

Část výstavy se zabývala Valdštejnovým druhým životem, 

především v díle Golo Mana a Friedricha Schillera. Na vý-

stavě nechybějí ani některé interaktivní prvky. Například  

na konci výstavy mohli návštěvníci vhozením kuličky pro-

jevit své ano nebo ne v odpovědi na otázku, zdali může 

válečník snít o míru. Součástí expozice je také velký model 

bitevního pole, svou podobou a zpracováním připomínající 

velký model v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Na výstavě je velmi zajímavé její prostorové a výtvarné ře-

šení. Výstava začíná ve dvou místnostech v přízemí muzea, 

pak pokračuje mnoha místnostmi prvního patra s různými 

odbočkami. Návštěvníka vede výstava přirozeně a nenásil-

ně stále dál bez nutnosti jeho usměrňování pomocí číslová-

ní panelů atd. Na realizaci výstavy se totiž podílel britský ar-

chitekt Thomas Duncan (aktuálně pracující v Berlíně), který 

se dlouhodobě zabývá realizací muzejních expozic a podílel 

se na mnoha úspěšných expozicích v Německu (známé jsou 

hlavně ty, které se věnovaly židovské problematice). Škoda 

snad jen, že součástí výstavy není místnost, která je součástí 

budovy, a ve které v předvečer bitvy Albrecht z Valdštejna 

přenocoval (je v ní umístěna nynější muzejní kavárna).

Důležité je také poznamenat, že výstava je doprováze-

na řadou doprovodných akcí či materiálů. Má své webo-

vé stránky, leták v němčině i v češtině, souběžně s výsta-

vou byla vydána nová publikace o Albrechtu z Valdštejna  

s fotografiemi Janose Stekovicse. Samozřejmostí jsou také 

komentované prohlídky i přednášky atd. Výstava má jistě 

potenciál stálé expozice, ale avizovaný konec je 29. červen-

ce 2012.

Michal Babík

Život ve stylu bio
Národní zemědělské muzeum Praha
Muzeum vinařství, zahradnictví 
a životního prostředí Valtice
1. dubna – 31. srpna 2012

Nově otevřená výstava na Valtické pobočce Národního ze-

mědělského muzea Praha se zaměřuje na ekologické země-

dělství, které se zříká používání jakýchkoliv umělých hnojiv, 

pesticidů a jiných nepřirozených zásahů. Nejedná se však 

o pouhý návrat k tradičnímu zemědělství. Co nejšetrněji  

k přírodě kombinují ekologičtí zemědělci nové poznatky  

 tisíciletými zkušenostmi našich předků. Usilují o přátelský 

vztah mezi člověkem a přírodou; je pro ně hlavní prioritou 

zdravá a úrodná půda, která se stává zdrojem zdravých  

a kvalitních potravin.

Výstava se však nezaměřuje pouze na potraviny, sezna-

muje i s dalšími odvětvími ekologického zemědělství, jako 

je oblečení, kosmetika, hračky, ale i některé stavební mate-

pozvánky
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riály a plasty, které je možné získávat v souladu s přírodou, 

tedy prostřednictvím ekologického zemědělství. Prezen-

tuje se tu řada firem se svými výrobky v biokvalitě. Výsta-

va byla otevřena slavnostní vernisáží, která byla spojena  

s ochutnávkou nejrůznějších biopotravin a módní přehlíd-

kou dětského, dámského a pánského oblečení v biokvali-

tě. Ochutnávky budou probíhat také v měsících červenec  

a srpen vždy jeden den v týdnu. Návštěvník si tu bude moci 

některé biopotraviny nejen ochutnat, ale také zakoupit.

Pro nejmenší návštěvníky je tu připraven dětský koutek se 

spoustou zábavných aktivit a na muzejním dvoře si mohou 

děti pohladit a nakrmit dvě ovečky. Pro školy a mateřské 

školky je opět nachystán zajímavý lektorský program, jehož 

cílem je seznámit i ty nejmenší děti s tím, že jen zdravá pří-

roda nám může dát zdravé a kvalitní potraviny. 

V rámci výstavy je možné v Národní zemědělské muzeum 

Valtice zhlédnout i výstavy o přírodním barvení látek, které 

jsou šetrné k životnímu prostředí a modrotisku – starobylé 

technice barvení látek za pomocí modrého barviva indiga.

Dominika Švédová

Základy muzejní pedagogiky 
Metodické centrum muzejní 
pedagogiky při Moravském 
zemském muzeu

Metodické centrum muzejní pedagogiky je jedním ze sed-

mi metodických center v České republice zřízených Minis-

terstvem kultury. Jeho cílem je – mimo jiné – šíření poznání 

o muzejní pedagogice jakožto disciplíně, která je nejen jed-

nou z možností, ale v současnosti i významnou příležitostí 

neformálního vzdělávání. Metodické centrum proto připra-

vilo k rozšíření oborového mimoškolního vzdělávání kurz 

Základy muzejní pedagogiky určený především pracov-

níkům muzeí, galerií, případně památkové péče. Význam-

ným impulzem k vytvoření nabídky celoročního muzejně 

pedagogického kurzu pro nás byla zejména spontánní 

poptávka muzejních pracovníků po odborných seminářích, 

přednáškách a workshopech s touto tematikou. Důleži-

tým momentem, který umožní realizaci kurzu, je podpora  

ze strany Ministerstva kultury prostřednictvím grantu z pro-

gramu Kulturní aktivity – Podprogram B: Podpora činnosti 

metodických center. Náplň kurzu byla připravena po pro-

jednání s Asociací muzeí a galerií České republiky tak, aby 

co nejvíce rozšiřovala dosavadní nabídku muzeologického 

vzdělávání a volně navazovala na osvědčené vzdělávací 

projekty – Školu muzejní propedeutiky a Kurzy preventivní 

konzervace.

Cílem kurzu je posílení odbornosti muzejních pracovníků 

v oblasti muzejní pedagogiky. Práci s veřejností v muzeích 

většinou vykonávají absolventi nepedagogických studij-

ních oborů. Často jde o odborníky – vědecké pracovníky 

a kurátory – kteří chtějí své odborné poznatky veřejnosti 

zprostředkovat. V menších muzeích jsou rovněž často funk-

ce kurátorů a edukačních pracovníků kumulovány. Absol-

ventům pedagogických oborů naopak často chybí orienta-

ce v muzeologii.  Připravený kurz by měl uspokojit potřeby 

obou výše uvedených skupin muzejních pedagogů a kom-

plexně – byť stručně – seznámit s oborem „muzejní peda-

gogika“. Absolventi vzdělávání získají základní vědomosti  

a znalosti v těchto oborech a oblastech: Základy obecné 

pedagogiky, vývoj muzejní edukace (doc. PhDr. Vladimír 

Jůva, CSc.), úvod do muzeologie (Mgr. Pavel Holman), úvod  

do muzejní pedagogiky, muzeum a škola (Mgr. Petra Šo-

báňová, Ph.D.), návštěvníci se speciálními vzdělávacími 

potřebami (Mgr. Lucie Jagošová), vzdělávání dospělých  

a senioři v muzeu (PhDr. Michal Šerák, Ph.D.), výstavní 

didaktika (Mgr. Lenka Mrázová), výtvarná a galerijní pe-

dagogika (Mgr. Alice Stuchlíková), aktivizující metody  

(Mgr. Lenka Mrázová), komunikace, marketing a PR v mu-

zeu (Mgr. Simona Juračková).

Pro účastníky kurzu je připraveno 9 celodenních sou-

středění, která budou probíhat 1krát měsíčně. Kurz bude 

zakončen zkouškou a obhajobou závěrečné práce, kte-

rá má za úkol ověřit nabyté znalosti a dovednosti v praxi. 

Zahájení prvního běhu se uskuteční v září 2012. Výuka 

bude probíhat v prostorách Moravského zemského muzea  

v Brně. Více informací včetně přihlášky lze nalézt na webo-

vých stránkách Metodického centra muzejní pedagogiky 

http://www.mcmp.cz.

Tomáš Drobný 

pozvánky
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Rada Kraje Vysočina

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

ředitele/ředitelky

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Požadujeme: 

– Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studij-

ním programu

– Organizační a řídící schopnosti

– Zkušenosti s vedením zaměstnanců, početnějších pracov-

ních týmů

– Občanská a morální bezúhonnost

Očekáváme:

– Schopnost vedení a motivace zaměstnanců, schopnost 

efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci

– Koncepční, analytické a logické myšlení

– Vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, odpověd-

nost

– Vysoké pracovní nasazení

– Aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka

Výhodou při výběrovém řízení je:

– Zkušenosti z oboru řízení příspěvkové organizace na úse-

ku kultury

– Znalost principů řízení příspěvkové organizace

– Znalost fungování vyššího územně samosprávného celku, 

kraje

– Orientace v oblasti muzejnictví a práce se sbírkami mu-

zejní povahy

– Orientace v právní problematice kultury, muzejnictví  

a památkové péče

– Orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské 

unie a dalších subjektů

Nabízíme: 

– Odpovídající motivační ohodnocení

– Možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního roz-

voje

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

– Návrh koncepce rozvoje a řízení organizace s výhledem 

na 5 let (v rozsahu max. 4 stran A4)

– Ověřená kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském 

vzdělání v magisterském studijním programu

– Strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou  

a telefonem (e-mail)

– Originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)

– Ověřená kopie lustračního osvědčení nebo doklad o jeho 

vyžádání (předpoklady podle tohoto ustanovení neproka-

zují osoby narozené po 1. prosinci 1971).

– Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů

Písemný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními 

údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášky je třeba zaslat se všemi požadovanými náleži-

tostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude 

zahrnuta mezi přihlášky uchazečů o pozici ředitele/ředitel-

ky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 

kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky k výběrovému řízení je třeba doručit v termí-

nu do 13. 7. 2012 do 13 hodin na adresu: Krajský úřad Kra-

je Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního 

ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Obálku označte textem: 

„Výběrové řízení OGV – neotvírat“.

Kontaktní osoba pro případné další informace:  

Bc. Ivana Schallnerová, tel.: +420 564 602 409, +420 724  

650 133, e-mail: schallnerova.i@kr-vysocina.cz.
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Asociace muzeí a galerií České republiky a Collegium Bohemicum o. p. s.

ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem

Saským zemským úřadem pro muzejnictví

Zemským úřadem pro nestátní muzea v Bavorsku

a Svazem hornorakouských muzeí

s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky a Česko-německého fondu budoucnosti

pořádají

21. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí

Stopy německo-jazyčného obyvatelstva v českých zemích
Česko-německá témata v současné muzejní práci

a
prezentaci Collegia Bohemica o. p. s.

„Cesta ke stálé expozici k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí"
(Prezentace probíhá v rámci projektu Cil 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a svobodným státem Sasko)

20.–22. září 2012, Museum v Ústí nad Labem

Předběžný časový harmonogram setkání:

20. září 2012, čtvrtek

14.00–18.00 Nabídka exkurzí (na výběr): 1. Zubrnice (skanzen, muzeum železnice) + Krupka/Graupen (cín)

                    2. Litoměřice (Severočeská galerie) + Terezín (Muzeum ghetta)

20.00   Společná večeře účastníků setkání v Ústí nad Labem – Pivovar„Na Rychtě“ (neoficiální část programu)

21. září 2012, pátek

10.00–10.30 Zahájení 21. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských muzejních pracovníků

10.30–11.30 Zprávy z partnerských zemí / Tematický úvod

11.30–12.00 přestávka na kávu

12.00–12.30 Prezentace Collegia Bohemica o. p. s.: „Cesta ke stálé expozici k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemích“

12.30–13.30 Exkurze renovovanou budovou Musea  v Ústí nad Labem

13.30–14.30 společný oběd v Museu v Ústí nad Labem

14.30–15.30 I. přednáškový blok: Česko-německá témata v kultuře a výtvarném umění národů střední Evropy

15.30–16.00 přestávka na kávu

16.00–18.00 II. přednáškový blok: Česko-německá témata v muzejních sbírkách

18.00  Prohlídka pamětních míst v Ústí nad Labem

20.00  Večerní recepce účastníků setkání na Větruši

22. září 2012, sobota
9.00–10.30 III. přednáškový blok – první část: Nové výstavní projekty s odkazem na česko-německé vztahy

10.30–11.00 přestávka na kávu

11.00–12.30 III. přednáškový blok – druhá část: Nové výstavní projekty s odkazem na česko-německé vztahy

12.30–13.00 Shrnutí, závěrečná diskuze, informace o přípravě 22. setkání v roce 2013

Přihlášky zasílejte na sekretariát konference : 

Collegium Bohemicum, o. p. s., Masarykova 1000/3, 400 01  Ústí nad Labem

e-mail: info@collegiumbohemicum.cz

Více informací na: http://www.cz-museums.cz
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Asociace muzeí a galerií České republiky
a Slezské zemské muzeum

pořádají jubilejní

X. Sněm
Asociace muzeí a galerií České republiky

31. října – 1. listopadu 2012

Sněmovní sál Minoritského kláštera v Opavě

Předběžný časový plán Sněmu AMG:

středa; 31. října 2012

9.30–11.00 Prezence účastníků (foyer Sněmovního sálu)

11.00–13.00 Slavnostní zahájení jednání X. Sněmu AMG

  Volba mandátové, návrhové a volební komise

  Zpráva o stavu AMG (PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně AMG)

  Diskuze – I. část

13.00–14.00 Přestávka na oběd

14.00–15.30 Perspektivy vývoje AMG v příštím volebním období (PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně AMG)

  Změny stanov AMG, odvolání členů proti rozhodnutím orgánů AMG a další důležité otázky týkající se  

   činnosti AMG

15.30–16.00 Deset let trvání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka soutěže)

16.00–16.30 Přestávka na kávu

16.30–16.50 Muzejní statistika a benchmarking jako nástroj evaluace muzeí (PhDr. František Šebek, vedoucí pracovní  

   skupiny pro muzejní statistiku při AMG)

16.50–17.10 Doporučení Komise konzervátorů-restaurátorů AMG pro zadávání poptávek na konzervátorský-  

   restaurátorský zásah (Ing. Ivo Štěpánek a Ing. Alena Selucká, Komise konzervátorů-restaurátorů AMG)

17.10–17.30 Muzea a internet – využití internetu pro prezentaci a popularizaci instituce, webové služby AMG, Adresář muzeí  

   a galerií ČR a rozšíření služeb pro návštěvníky i muzejní instituce (Ing. Evžen Vaněk, EVANEK Web Design Studio)

17.30  Závěr I. dne jednání, ubytování účastníků

18.30–19.30 Prohlídka expozic a výstav Slezského zemského muzea v Opavě

od 20.00 Společenské setkání členů AMG a účastníků X. Sněmu AMG

čtvrtek; 1. listopadu 2012

9.00–10.30 Diskuze – II. část

10.30–11.00 Přestávka na kávu

11.00–13.00 Volby do orgánů AMG (předseda volební komise)

  Přijetí usnesení X. Sněmu AMG (předseda návrhové komise)

13.00  Závěr jednání

Přihlášky zasílejte sekretariátu AMG na adresu:
Asociace muzeí a galerií ČR, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1

Tel.: +420 224 210 037–9

Fax: +420 224 210 047

E-mail: amg@cz-museums.cz

Více informací na: http://www.cz-museums.cz


