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Úspěšnost řízení jakéhokoliv systému je do značné míry 

dána schopností managementu prosazovat změny neb 

„změna je život“. Beze změn se věci nikam neposouvají,  

a když se věci nikam neposouvají, dříve nebo později nasta-

ne „bezčasí“, v němž vládne rutina. Platí to ovšem ale pouze 

o změnách k lepšímu. Protože se ale svět nějak stále zrychlu-

je, zrychluje se střídání vlád (málokterá vydrží alespoň jed-

no celé volební období), je na promýšlení změn méně času. 

Změny tak prosazují stále častěji lidé, kteří jsou v časové tísni. 

Byli pověřeni řízením nějakého systému (organizace, společ-

nosti, úřadu, resortu …), vědí, že prosazení nějakých změn 

je kritériem jejich úspěšnosti a vědí, že to musí učinit rychle.  

O řízeném systému toho často příliš neví a opřít se o odbor-

níky je ošidné – jednak na to není čas a jednak nelze vyloučit, 

že odborníci doporučí v dané chvíli žádné změny nedělat, 

což ale nelze akceptovat, má-li být manažer hodnocen jako 

úspěšný. Logickým důsledkem tohoto stavu je to, že přibývá 

změn, které změnami k lepšímu nejsou. Vždyť některé jsou 

prováděny podle hesla nevím proč, nevím jak, ale konám –  

a musí být tudíž kontraproduktivní. Námitka, že se na to 

přece musí poměrně rychle přijít, je namístě. Přijde se na to  

a někdy opravdu docela brzy, jenže autoři kontraproduktiv-

ních změn zpravidla už realizují změny někde jinde a za to, 

co způsobili, nenesou žádné důsledky. Naopak – vybudovali 

si pověst toho, kdo dokáže změny prosazovat, aniž se někdo 

ptá, zda se změny osvědčily. Vymýšlet ale stále nové a nové 

změny není snadné, a tak jsou některé stále znovu a znovu 

opakovány, zvláště ty, které se „tak nějak nabízejí“, byť se už 

mnohokrát ukázalo, že se rozhodně nejedná o změny k lep-

šímu. Jednou z takových je slučování. Není třeba příliš velké 

invence pro úvahy, zda to a ono by se nedalo sloučit. Samo-

zřejmě, že z bohulibých důvodů, mezi nimiž nikdy nechybí 

snaha ušetřit. Čas od času, s neutuchající tvrdošíjností, se 

slučování týká i muzeí. Tu s knihovnou, tu s kulturním cent-

rem, tu s jiným muzeem nebo třeba s kinem… Co na tom, že 

za uplynulých dvacet let není znám ani jediný případ úspěš-

ného sloučení muzea s jinou organizací. Ba naopak je znám 

přinejmenším jeden případ, kdy sloučení bylo velmi brzy  

pro nefunkčnost zrušeno a vše se vrátilo do stavu před slou-

čením (muzea Karlovarského kraje). Co na tom, že existuje 

řada analýz, které svědčí proti slučování muzeí. Dříve nebo 

později „bludička slučování“ znovu zabliká a lidé, pro něž 

je schopnost provádět změny kritériem úspěšnosti, zavětří 

svou příležitost. Myšlenka na slučování je prostě evergree-

nem, bez ohledu na to, kolik energie a finančních prostředků 

je její realizací promrháno a kolik zlé vůle obvykle přináší. 

Ale pozor – nemůže za to myšlenka sama. Lze si představit 

i úspěšné sloučení např. dvou či více muzeí, pokud by bylo 

provedeno na základě objektivní odborné analýzy, konsen-

su zainteresovaných a se znalostí všech souvislostí a hlavně 

důsledků. Když se ale slučuje jen proto, že se jedná o rela-

tivně snadno proveditelnou změnu, když se bez podrobnější 

analýzy uvěří zpravidla účelovým a povrchním argumentům 

o ušetření peněz, neplatí, že změna je život, ale jde jen o kus 

života těžkého pro ty, kdo neuvážené slučování musí pod-

stoupit, i pro ty, kdo jeho důsledky budou v budoucnu na-

pravovat.

Všem čtenářům přeji hezký, barevný podzim. 

   Jiří Žalman
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Zápis ze zasedání Senátu 
AMG dne 20. září 2011  
v Národním muzeu

Přítomni: 32 z 55 s hlasem rozhodovacím, 5 z 21 s hla-

sem poradním a 4 hosté

Dne 20. září 2011 se v přednáškovém sále v Nové budově 

Národního muzea konalo v letošním roce již třetí zasedání 

Senátu Asociace muzeí a galerií ČR. S drobným zpožděním 

se sešel dostatečný počet senátorů s hlasem rozhodova-

cím, mohlo být tedy zahájeno řádné zasedání. Po zahájení 

a přivítání, kterého se ujal PhDr. Luděk Beneš, byla Senátem 

AMG schválena návrhová komise ve složení: RNDr. Miro-

slava Šandová, Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D., PhDr. 

Zuzana Strnadová a mandátová komise ve složení: Mgr. An-

tonín Reček, Mgr. Milan Rosenkranc a Michaela Buriánková, 

BBus (Hons).

Po odhlasování složení komisí přistoupila předsedky-

ně AMG PhDr. Eva Dittertová k podání zprávy o činnosti 

Exekutivy AMG v období od posledního zasedání Senátu  

(23. května 2011). Za tu dobu se exekutiva sešla celkem 

třikrát: 30. června 2011, 1. září 2011 a na výjezdním zase-

dání v Kamenici nad Lipou ve dnech 27. a 28. července 

2011, kterého se zúčastnili i zástupci Českého výboru ICOM.  

Za tuto dobu se na zasedáních projednávala hlavně legis-

lativa, muzejní statistika, příprava Festivalu muzejních nocí  

a vyhlášení Cen Gloria musaealis (viz níže). Zástupci exekuti-

vy také zasedali v komisích při několika výběrových řízeních 

na pozice ředitelů muzeí (Muzeum skla a bižuterie v Jab-

lonci nad Nisou, Regionální muzeum v Chrudimi), předsed-

kyně AMG se zúčastnila křtu nové publikace Konzervování  

a restaurování kovů, jíž je AMG spoluvydavatelem. 

Dne 14. července 2011 proběhlo na sekretariátu AMG 

setkání s partnery z Bavorska (Landsstelle für die nichtsta-

atlichen Museen in Bayern), Saska (Sächsische Landstelle 

für Museumswesen) a Rakouska (Verbund Oberösterrei-

chischer Museen) a se zástupci Collegia Bohemica o. p. s.,  

na němž se projednávala budoucnost vzájemné spolupráce  

a také příprava 20. česko-sasko-bavorsko-hornorakouské-

ho setkání muzejních pracovníků, které se uskuteční 6. až 

8. října 2011 v Norimberku pod názvem „Stavět a tvořit mu-

zea“. AMG na této konferenci bude zastupovat PhDr. Luděk 

Beneš. Po jednání exekutivy dne 30. června 2011 se na se-

kretariátu AMG uskutečnilo setkání se zástupci Komise kon-

zervátorů-restaurátorů AMG k finální podobě Dokumentu  

o profesi konzervátora-restaurátora, jehož text byl násled-

ně přeložen Senátu ke schválení.

Předsedkyně AMG informovala přítomné o personální 

změně na sekretariátu AMG, kde po dobu nemocenské  

a mateřské dovolené Mgr. Malvíny Brychové byla jako zá-

stup přijata Mgr. Blanka Šimečková. Dále seznámila senáto-

ry s ukončením působení Ing. Mileny Burdychové na pozici 

předsedkyně revizní komise vzhledem k tomu, že již není  

v pracovním poměru v členské instituci AMG. Exekutiva  

navrhla, aby tuto funkci převzal do řádných voleb na X. Sně-

mu AMG v roce 2012 Ing. Vlastimil Vykydal.

Stále probíhají jednání o místě konání zahájení Festivalu 

muzejních nocí, v příštím roce se s největší pravděpodob-

ností uskuteční v Novém Jičíně, kde by hostitelskou insti-

tucí mělo být Muzeum Novojičínska. Termín je stanoven 

 na 18. května 2012, Pražská muzejní noc, která festival vždy 

uzavírá, se uskuteční 9. června 2012. 

AMG se dopisem obrátila na PhDr. Jaromíra Jermáře, 

předsedu Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská prá-

va a petice Senátu Parlamentu ČR s návrhem pořádání slav-

nostního vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria 

musaealis v prostorách Rytířského sálu Valdštejnského pa-

láce. Na jednání výboru dne 3. srpna 2011 bylo spolupořá-

dání tohoto slavnostního večera odsouhlaseno a PhDr. Ja-

romír Jermář převezme nad vyhlášením X. ročníku soutěže 

záštitu.

PhDr. Eva Dittertová připomněla, že se 11. října 2011 usku-

teční seminář Českého komitétu Modrého štítu „Veřejnost 

a archeologické nálezy“, jehož je AMG spolupořadatelem, 

a že ve dnech 3. až 4. listopadu 2011 proběhne další celo-

republikové kolokvium (viz níže). Dále stručně informovala 

přítomné o koncepci kampaně „Muzea a 20. století“ pro pří-

ští roky a o zahájení X. běhu Školy muzejní propedeutiky. 

Exekutiva také nadále jedná o místě konání Sněmu AMG  

v roce 2012, o jehož spolupořádání projevilo zájem Slezské 

zemské muzeum v Opavě. Předsedkyně AMG také infor-

movala Senát o posunutí termínu konání mezinárodní mu-

zeologické konference „Muzeum a změna IV.“ na rok 2013 

vzhledem k vysokému počtu akcí, které jsou plánovány  

na podzim roku 2012.

Velkým problémem, který tíží muzea a galerie v současné 

době, je zastavení vývoje elektronických systémů správy 

sbírek. Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí 

a galerií zaslal prostřednictvím e-mailu do vybraných muzeí 

anketu týkající se využití a budoucnosti programu DEMUS. 
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Na základě výsledků ankety byla oslovena AMG s žádostí 

o vypracování stanoviska k systému pro správu sbírkových 

předmětů a jeho možnému pokračování a podpory ze stra-

ny MK ČR. Exekutiva AMG zaslala 9. září 2011 ředitelce OMG 

Mgr. Magdě Junkové dopis, v němž vyjádřila, že se necítí 

kompetentní posuzovat relevantnost výsledků ankety, činit 

z ní jakékoliv závěry a že nepovažuje její výsledky za roz-

hodné v žádném směru. Zároveň vyjádřila své znepokoje-

ní nad zastavením rozvoje systému na počátku roku 2008  

a apelovala na nutnost aktualizace používaného softwaru 

tak, aby odpovídal současnému stavu a potřebám. Sys-

tém správy sbírek muzejní povahy v ČR je třeba posunout 

k současným technologickým standardům a reagovat tak 

na nastupující světové trendy v oblasti evidence, ochrany 

i prezentace oboru muzejnictví. PhDr. Eva Dittertová celé 

znění dopisu členům Senátu AMG přečetla. Výkonná ředi-

telka AMG Anna Komárková, BBus (Hons) následně sezná-

mila senátory s výsledky ankety, které zaslalo na sekretariát 

AMG Ministerstvo kultury ČR. Následovala diskuse mezi se-

nátory, kteří vyjádřili své obavy nad současným i budoucím 

stavem této problematiky.

Po shrnující zprávě o činnosti exekutivy následovalo bliž-

ší představení programu VII. celorepublikového kolo-

kvia „Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci 

v kulturních institucích ČR“. Anna Komárková, BBus (Hons) 

přiblížila přítomným jednotlivé části programu a základ-

ní organizační záležitosti. I. cirkulář byl rozeslán do muzeí  

a galerií a následně prodloužen do 20. září 2011, v rámci  

II. cirkuláře bude zaslán také program. Kolokvium se usku-

teční 3. a 4. listopadu 2011 v Kongresovém centru na výsta-

višti v Brně, slavnostní večerní setkání účastníků pak pro-

běhne v Dietrichsteinském paláci v prostorách Moravského 

zemského muzea.

Následně se slova ujal PhDr. Luděk Beneš, aby předne-

sl zprávu o stavu muzejní legislativy. Exekutiva AMG  

v období od posledního zasedání Senátu vypracovala řadu 

připomínek. Dne 15. srpna 2011 bylo zasláno stanovisko  

k novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a k návrhu no-

vely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších přepi-

sů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky 

č. 435/2010 Sb. ministru financí Ing. Miroslavu Kalouskovi; 

stanovisko bylo zasláno též na OMG, který zároveň zaslal 

své připomínky na sekretariát AMG. PhDr. Luděk Beneš 

představil senátorům několik nejdůležitějších bodů při-

pomínkování novely, v nichž AMG upozornila na rozpory  

a nesoulad mezi jednotlivými právními předpisy. Připomín-

ky byly také zaslány k návrhu novely zákona č. 499/2009 Sb., 

o archivnictví a spisové službě. Změny zákona se zabývají 

zejména archiváliemi v digitální podobě a sladěním nove-

ly zákona s ochranou osobních údajů. Předložený návrh 

opět nezohledňuje již předchozí připomínky AMG, týka-

jící se především problému archiválie/sbírkový předmět  

a upozorňující na dvojí režim zacházení s těmito předmě-

ty. Z novely zároveň plyne pro muzea a galerie neúměrná 

zátěž novými povinnostmi. Toto vyjádření bylo zasláno  

na Archivní správu Ministerstva vnitra ČR a na OMG.  

O situaci kolem novely památkového zákona informoval  

PhDr. František Frýda, který zastupuje AMG na jednání Po-

radního orgánu ministra kultury k přípravě novely památ-

kového zákona. Od zasedání poradního orgánu v červnu 

nebyla další schůzka svolána, dle MK ČR se v této chvíli 

pracuje na paragrafovaném znění návrhu. Stanovisko AMG  

k novému zákonu o dobrovolnické službě bylo předáno  

na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

PhDr. Jana Hutníková ve stručnosti představila průběh 

jednání s Komisí konzervátorů-restaurátorů dne 30. červ-

na 2011, na němž byly dořešeny připomínky a dohodnuta 

konečná podoba Dokumentu o profesi konzervátora-re-

staurátora, kterou exekutiva v současném znění akceptu-

je. Následovalo hlasování o textu a dokument byl většinou 

hlasů Senátu AMG přijat.

Další vývoj v otázce muzejní statistiky nastínil ve svém 

vystoupení PhDr. František Šebek. Projekt benchmarkin-

gu muzeí a galerií bude ve spolupráci s NIPOS pokračovat  

i v letošním roce. K 1. říjnu 2011 bude z NIPOS odeslán  

do krajských a obecních muzeí také doplňkový dotazník, 

který navazuje na pilotní projekt z loňského roku. I této 

druhé fáze se mohou muzea účastnit dobrovolně, výsledky  

z dodaných dat budou známé od 20. listopadu 2011. Dotaz-

ník V-kult pro rok 2011 byl navržen a schválen ČSÚ tak, aby 

byla většina údajů z benchmarkingu zahrnuta již v tomto 

statistickém výkazu. Členové pracovní skupiny pro muzej-

ní statistiku při AMG nadále pracují na rozšířeném komen-

táři k dotazníku, ten by měl být po dokončení k dispozici  

na webových stránkách NIPOS i AMG.

Ředitelka Národní soutěže muzeí Gloria musaealis  

Mgr. Irena Chovančíková podala zprávu o průběhu X. sou-

těžního ročníku 2011 a o aktuálně přihlášených projektech. 

Dále stručně informovala o návrzích změn v Soutěžním  

a Jednacím řádu, které připravila Exekutiva AMG na svém 

zasedání v Kamenici n. L., a které byly předloženy ředitelce 

OMG PhDr. Magdě Junkové. O navrhovaných změnách by 

se mělo jednat také na společném setkání s náměstkyní mi-

nistra kultury PhDr. Annou Matouškovou.
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V další části zasedání představila Anna Komárková,  

BBus (Hons) aktuální stav přípravy plánu činnosti a rozpočtu  

na rok 2012. Zároveň vyzvala předsedy komisí, aby zaslali 

návrhy na projekty pro rok 2012 do 23. září 2011, vzhledem 

k termínu 15. října 2011, který je nejpozdějším pro předklá-

dání žádostí o dotaci na Ministerstvo kultury ČR.

Předposledním bodem zasedání bylo jednání o změ-

nách v členské základně. Sekretariát AMG obdržel v době  

od konání posledního Senátu dvě přihlášky k řádnému 

členství, čtyři k individuálnímu a jeden návrh na čestné 

členství. Senát se rozhodl odložit přijetí Muzea Oderska  

do doby, než podá bližší informace o rozsahu muzejních 

sbírek a jejich zapsání do CES. Organizace Lipý Česká Lípa 

nebyla přijata, neboť zatím nesplňuje obecně uznáva-

né standardy muzea. Za individuální členky byly přijaty  

Mgr. Hana Němcová, Mgr. Alena Exnarová a PhDr. Kateřina 

Štěpánová. Odložena byla žádost o přijetí Alesji Koledins-

kaji, která zatím nekontaktovala předsedkyni Krajské sekce 

hl. m. Prahy PhDr. Zuzanu Strnadovou. Na návrh exekutivy 

byla za čestnou členku AMG přijata Ing. Milena Burdychová.

V závěrečném bodě Různé informovala PhDr. Štěpánka Bě-

halová, Ph.D. o setkání Knihovnické komise AMG a seminá-

ři, který proběhl 6. až 8. září 2011 v Českém Těšíně.

Po projednání jednotlivých bodů programu představila 

návrhová komise znění usnesení Senátu, které bylo poté 

schváleno. Na závěr poděkoval PhDr. Luděk Beneš přítom-

ným za účast.

 

Michaela Buriánková

Usnesení Senátu AMG dne 23. května 2011

Senát bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti exekutivy od minulého zasedání senátu 23. 5. 2011

2. informaci o dopisu exekutivy AMG odboru muzeí a galerií MK ČR ve věci dalšího vývoje systému DEMUS

3. posunutí termínu konání konference Muzeum a změna z roku 2012 do roku 2013

4. zprávu o přípravě VII. kolokvia Muzeum pro všechny v Brně 3.–4. listopadu 2011

5. zprávu o stavu muzejní legislativy

6. informaci o vývoji a stavu muzejní statistiky 

7. zprávu o průběhu X. ročníku soutěže Gloria musaealis

8. zprávu o přípravě plánu a rozpočtu AMG na rok 2012

Senát schvaluje:

1. mandátovou komisi ve složení: Mgr. Antonín Reček, Mgr. Milan Rosenkranc a Michaela Buriánková, BBus (Hons)

2. návrhovou komisi ve složení: RNDr. Miroslava Šandová, PhDr. Zuzana Strnadová, Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.,

3. kooptaci Ing. Vlastimila Vykydala jako předsedy revizní komise AMG

4. Dokument o profesi konzervátora v navrženém znění

5. přijetí za individuální členy AMG:

– Mgr. Hanu Němcovou

– Mgr. Alenu Exnarovou

– PhDr. Kateřinu Štěpánovou

přijetí za čestného člena AMG:

– Ing. Milenu Burdychovou

Senát  neschvaluje:

1. přijetí příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa za člena AMG

Miroslava Šandová
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Památník Antonína Švehly
Národní zemědělské muzeum Praha 
připravuje stálou expozici

Dne 15. dubna 2013 uplyne 140 let od narození Antonína 

Švehly, zakladatele Českého zemědělského musea, z něhož 

po založení Československé republiky vytvořil Českoslo-

venské zemědělské museum – ústav pro výzkum a zvelebe-

ní venkova. Po velkolepém rozkvětu za první republiky bylo 

muzeum v době poúnorové „rozpuštěno" v Československé 

akademii zemědělských věd, posléze v Ústavu vědecko-

technických informací pro zemědělství. Teprve rozhodnu-

tím ministra kultury bylo muzeum znovu zřízeno jako sa-

mostatná instituce, a to k 1. lednu 1993.

Antonín Švehla je veřejnosti znám jako ministerský před-

seda tří československých vlád (1922–25, 1926, 1926–29), 

ministr vnitra, který prosadil v revolučním Národním shro-

máždění soubor ústavních zákonů, a dlouholetý předse-

da agrární strany (Republikánská strana zemědělského  

a malorolnického lidu, 1909–33). Byla to výrazná a nesmír-

ně vlivná politická autorita, která se však záměrně držela  

ve stínu jiných politických osobností (T. G. Masaryk, K. Kramář,  

E. Beneš), jež jsou současné veřejnosti mnohem známější. 

Je to způsobeno i výukou mezi lety 1948–1989, která zužo-

vala výklad dějin Československé republiky na dějiny děl-

nického hnutí. Obnova Agrární strany byla zakázána v hlavě 

IX. Košického vládního programu.

Národní zemědělské muzeum Praha v rámci připravo-

vaného Památníku Antonína Švehly hledá zejména ty 

dokumenty, fotografie, zvukové, obrazové záznamy a troj-

rozměrné předměty, které souvisejí s osobností státníka 

Antonína Švehly a agrární stranou a nejsou zatím součástí 

archívů a muzejních sbírek. 

Kontaktní informace: Mgr. Lubomír Maršík – tel.: +420 602 

932 578; e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz nebo Mgr. Pavel 

Černý – tel.: +420 608 515 271; e-mail: pavel.cerny@mail.cz.

Pavel Černý

50 000 artefaktů z českých 
muzeí digitálně v Evropě

Počátkem července předal projekt ATHENA (Access  

to cultural heritage network across Europe) k publikování 

poslední část digitalizovaného obsahu Europeaně (Ev-

ropské digitální knihovně), čímž dosáhl plánovaného cíle. 

Projekt sdružoval muzea a galerie a byl mimo předání di-

gitalizovaných sbírkových předmětů Europeaně zaměřen 

na problematiku metadat, strukturu dat a ochranu práv  

k duševnímu vlastnictví.

Na webových stránkách Europeany jsou nyní k vidění 

předměty z Národního muzea, sbírky Regionálního muzea 

v Chrudimi, Slezského zemského muzea a Poštovního mu-

zea. Na zveřejnění pak čekají předměty Trampského muzea, 

Regionálního muzea a galerie v Jičíně a Muzea Kávy. Jme-

nované instituce se tímto krokem zařazují do prestižní sku-

piny kulturních institucí, které mají možnost se prostřednic-

tvím Europeany prezentovat nejen české veřejnosti.

Předání digitalizovaných artefaktů z českých paměťových 

institucí zabezpečil tým pracovníků Národního muzea, 

přičemž technickou platformu předání zajistila on-line ap-

likace eSbírky.cz. Ta prezentuje laické i odborné veřejnosti 

české muzejní sbírky.

Europeana na svých webových stránkách (www.euro-

peana.eu) prezentuje evropské kulturní dědictví ve formě 

foto, audio, video a text. Europeaně bylo za dobu trvání 

projektu (2009–2011) předáno 4 111 000 digitalizovaných 

artefaktů z evropských muzeí, z toho kolem 50 000 artefak-

tů z českých paměťových institucí.

- dle zaslaných materiálů

Muzea a galerie mohou opět 
využívat program Microsoft 
Select Plus!

Uvažujete o nákupu některého z produktů od společnosti 

Microsoft? Máte zájem o aplikace z kancelářského balíku Office 

nebo potřebujete některé ze serverových řešení? 

AMG by ráda své členy upozornila na nově uzavřenou 

smlouvu mezi Ministerstvem kultury a společností Microsoft, 

která opět umožňuje muzeím a galeriím vstup do multilicenč-

ního programu Microsoft Select Plus a tudíž i nákup Microsoft 

licencí za akademické ceny, tedy až o 85% levněji oproti ko-

merčním cenám.

Program mohou využít jak malé tak velké instituce. Nákup 

licencí není nijak omezen. Získáte plné a trvalé licence, které 

jsou přenosné i na nová zařízení. Jedinou podmínkou je prvot-

ní přihláška Vaší organizace do programu.

zprávy, aktuality, informace
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Celý proces objednání po registraci je velmi snadný. Pokud 

již máte jasnou představu, kolik a jaké licence potřebujete, 

stačí poslat objednávku na e-mail: trnkova@computerhelp.cz. 

V programu Select Plus máte možnost stahovat instalační 

image i s klíči! Po objednání obdržíte Licenční osvědčení, které 

je velmi důležité, neboť deklaruje legálnost Vašeho softwaru. 

Pomoc s přihlášením do programu a také bezplatné licenč-

ní poradenství Vám velmi ráda poskytne společnost COM-

PUTER HELP. Na vaše otázky je připravena odpovídat paní 

Jaroslava Trnková, tel.: +420 221 503 556. Další informace na  

http://www.computerhelp.cz

Jaroslava Trnková

Dětské muzeum  
„po Tachovsku“

Dětské muzeum. Tento slogan slýcháme v prostředí čes-

kého muzejnictví již řadu let. Většinou však ve významu 

muzeum pro děti, dětem přiblížené, hravé, někdy za použití 

jejich výtvorů apod. V pojetí našeho muzea je však chápán  

a realizován jako muzeum dětmi (vytvořené). Jeho obsa-

hem je realizace výstav dětmi, obvykle žáky základních 

škol. První akcí tohoto typu, která začala postupný rozvoj  

a zkvalitňování jedné z mnoha forem spolupráce se škola-

mi, byla již v roce 2003 výstava prací společenskovědního 

semináře při ZŠ Zárečná v Tachově. Děti si vybraly jednu 

známou osobnost světové historie, vědy, kultury. Tu pre-

zentovaly na panelu formou fotografií a textů. Až v této fázi 

se o projektu dozvědělo muzeum a vznikl nápad vystavit 

panely v muzeu a především umožnit dětem zúčastnit se 

všech dalších prací s výstavou souvisejících. Žáci vyrobili 

a distribuovali pozvánky, pana starostu a další významné 

hosty, stejně jako rodiče, zvali osobně. Vyrobili plakáty, vy-

mysleli a realizovali doprovodný program vernisáže, každý 

provedl svou částí výstavy. 

Ještě v témže školním roce realizovali obdobnou akci 

žáci semináře při další ZŠ v Tachově Hornické ulici. Téma 

tentokrát však bylo blíže vlastivědnému zaměření muzea. 

Byly jím tachovské památky. Na zpracování panelů žáci 

spolupracovali také s okresním archivem. Realizací těchto 

dvou akcí byla vytvořena základní šablona daného projek-

tu. Děti pod vedením pedagoga a odborného pracovníka 

muzea promýšlejí obsah výstavy, shánějí exponáty, popis-

ky a doprovodné materiály, podílejí se na instalaci výstavy,  

na tvorbě a distribuci pozvánek a plakátů, přípravě verni-

sáže včetně programu, uvítání hostů, mají úvodní slovo  

a zajišťují i občerstvení. V roce 2006 byla v rámci daného pro-

jektu žáky semináře v Hornické realizována výstava „Tachov  

v pověstech“. 

K tématu se pak tato škola vrátila v roce 2010 celoškol-

ským projektem. Tentokrát se zapojil takřka celý druhý stu-

peň zmíněné školy. Pověsti se objevovaly nejen v hodinách 

dějepisu a v semináři, ale také v českém jazyce, informatice, 

výtvarné výchově. Do přípravy občerstvení se žáci zapojili  

v hodinách pracovní výchovy, které jsou věnovány stra-

vování a vaření. Výsledkem byla nejen výstava, kde každé 

pověsti byl věnován jeden panel, ale doplňovaly ji také vý-

tvarné práce žáků školy i ZUŠ. Na hodinách českého jazyka 

žáci pověsti sepsali a v hodinách informatiky z textů vytvo-

řili malou brožurku tachovských pověstí. Je jasné, že u pro-

jektu tohoto rozsahu je podíl školy větší než podíl muzea. 

V roce 2010 se do projektu zapojila poprvé mimotachov-

ská škola. Pedagožka na ZŠ Staré Sedliště se nechala inspi-

rovat muzeem nabízenou aktivitou pro školy – procházkou 

historickým jádrem Tachova. Této akce se se svými žáky 

zúčastnila a pak pozvala pracovníky muzea, aby se nechali 

provést žáky po jejich obci. Od toho pak již nebylo daleko 

k realizaci výstavy na téma historie a památky Starého Sed-

liště, která byla ve všech třídách ZŠ připravována v prvním 

pololetí následujícího školního roku. Pracovnice muzea 

dvakrát školu navštívila, aby poskytla metodickou pomoc 

při tvorbě výstavních panelů. Protože některé památky 

obce byly v minulosti zničeny a jsou známy pouze z foto-

grafií či rytin, děti vyrobily jejich modely. Pozvánky, plakáty, 

vernisáž jsou již samozřejmostí. Na zahájení této akce přije-

lo hojně návštěvníků (a to nejen rodičů) ze zmíněné obce. 

Další realizací v rámci daného projektu byla v letošním 

roce výstava s názvem „Za vašich mladých let. Vzpomínky 

rodičů a prarodičů.“ Připravili ji žáci ve společenskovědních 

seminářích na ZŠ Hornická a ZŠ Zárečná. Šlo o výstavu před-

mětů z domácností jejich rodičů a prarodičů, které připomí-

nají období 2. poloviny 20. století. Součástí vernisáže byla  

i dobová módní přehlídka. Tato výstava byla v projektu no-

vou kvalitou, neboť poprvé šlo o skutečně muzejní výstavu, 

jíž předcházel sběr artefaktů, z nichž navíc řada skončila  

ve sbírkách muzea. Při realizaci projektu tohoto rozsahu 

jsme však narazili (přestože výstava byla návštěvníky hod-

nocena velmi pozitivně) i na určitá negativa. V obavách, 

že děti nenajdou dostatek předmětů, byly zapojeny čtyři 

semináře. Tato skutečnost komplikovala řízení projektu  

a do značné míry i limitovala možnost zapojení jednoho 

muzeologie 
a muzejnictví

z konferencí,
seminářů
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každého žáka. Bylo také obtížné uhlídat snahu, aby výsta-

va byla co nejperfektnější, která občas ovládala především 

pedagogy, a která vedla k jejich snaze dělat práci za žáky. 

Docházelo tak k občasnému ztrácení (naštěstí i opětnému 

nalézání) skutečného cíle projektu, jímž nebyla výstava  

a vše s ní související, ale především seznámení se s dobou  

i s muzejní prací ve větší šíři a posílení řady klíčových kom-

petencí, získávání množství dovedností a znalostí.

Aktivity projektu Dětské muzeum jsou v muzeu v Tacho-

vě založeny na dobré spolupráci se školami, na kreativitě, 

vstřícnosti i značném nasazení jak muzejníků, tak peda-

gogů. Přivádějí však do muzea dosti podstatné procento 

návštěvníků, mnohdy obohacují jeho sbírky, posilují pres-

tiž škol a umožňují jim realizovat dnes ve všech pádech 

skloňované projektové vyučování. Především však jsou 

velkým přínosem pro zúčastněné žáky. Nejen, že jim umož-

ňují „osahat si“ muzejní práci, ale rozvíjejí jejich schopnosti  

ve velké šíři a díky tomu dávají, mimo jiné, příležitost  

i žákům ve školním prostředí méně úspěšným, neboť se  

při nich mohou uplatnit jejich specifické schopnosti.

Jana Hutníková

Senioři v muzeu

V Masarykově muzeu v Hodoníně se za spolupráce Muze-

ologické komise, oddělení muzeologie Ústavu archeologie 

a muzeologie FF MU Brno s podporou Ministerstva kultu-

ry ČR konal již dvanáctý ročník muzeologických seminářů.  

Ve dnech 14.–15. června 2011 se účastníci semináře věno-

vali problematice seniorů v muzeu ve všech možných po-

dobách.

Organizátoři semináře zvoleným tématem reagovali  

na aktuální stav současné společnosti. Přes všeobecný kult 

mládí nelze přehlédnout, že demografický vývoj směřuje 

opačným směrem. Zvyšuje se procento seniorů v populaci, 

přesněji řečeno ve vyspělých společnostech, které viditel-

ně stárnou. Zvláštní je, že přes tento jev, byla problematice 

seniorů donedávna věnována relativně malá pozornost, na-

víc pouze v dílčí podobě. V zásadě jsou řešeny, a to ještě ne 

zcela efektivně, potřeby sociální a zdravotní, přitom celistvá 

osobnost potřebuje celistvě saturovat i své potřeby – tedy 

potřeby tělesné i duševní. To mj. znamená, že do věku se-

niorů se dostávají lidé, pro které je i přes negativní průvod-

ní jevy stáří velmi důležité zachovávat fyzickou i duševní 

aktivitu a pokud se jim podaří co nejdéle udržet kulturní  

a společenské vazby, mohou žít i do poměrně vysokého věku  

v relativním psychickém komfortu a tudíž spokojeně.

Seminář byl rozdělen do tří základních bloků. První z nich 

byl zaměřen více teoreticky, kdy se účastníci zabývali zpra-

cováním dané problematiky v odborné literatuře, vnějšími  

i vnitřními vztahy seniorů v muzeu – jinými slovy senio-

ry jako klienty a návštěvníky a seniory jako zaměstnan-

ci. Přičemž někteří přednášející na problematiku vztahu 

senior – muzeum aplikovali vlastní zkušenosti z pohledu  

seniora-zaměstnance. Další dva bloky byly zaměřené spíš 

prakticky na konkrétní projekty pro práci se seniory v mu-

zeu s ohledem na specifické potřeby této skupiny návštěv-

níků, ať se jednalo o projekty vzdělávací či zábavné a od-

počinkové. Přednášející předvedli invenci, s jakou některá 

muzea potřeby seniorů ve svých institucích řeší a poukázali  

na konkrétní metodické postupy i vhodné formy. Příspěvky 

v rámci jednotlivých bloků byly následovány poměrně in-

spirativní diskusí.

Úroveň referátů i diskusních příspěvků byla pochopitelně 

různá, ale poukázala jednak na možnosti muzeí a příklady 

dostupných řešení, jednak na sociální a etickou rovinu vzta-

hu seniorů a muzea. V každém případě by bylo třeba zvážit, 

jak na tzv. „nakousnuté“ téma vhodně navázat, aby poznat-

ky a zkušenosti prezentované na tomto semináři byly dále 

rozpracovávány a projevily se v běžné muzejní praxi. Je 

třeba si uvědomit, že do této věkové kategorie časem do-

spějeme všichni a zajištění plnohodnotného života ve stáří 

je otázkou ekonomickou, etickou i sociální a také projevem 

vyspělé kulturní společnosti.

Irena Chovančíková

Muzeum 3000
19.–20. července 2011

Fórum Muzeum 3000, navazující na výstavu v nové budo-

vě Národního muzea, přineslo velmi pestrý program roz-

dělený na prezentaci existujících i chystaných muzejních 

expozic využívajících v různé míře současné multimediál-

ní a interaktivní technologie, a na prezentace firem, které 

současně „prodávaly“ na stejnojmenné výstavě v Národním 

muzeu.

Na fóru až nápadně chyběly teoretické příspěvky, respek-

tive tázání se po tom, co mohou moderní technologie mu-

zeím přinést. Vzhledem k velmi konkrétnímu zaměření refe-

z konferencí,
seminářů
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rátů se diskuse povětšinou omezila na spor o to, mohou-li 

nové technologie nahradit skutečné sbírkové předměty  

a na víceméně nepodstatné aspekty jednotlivých projektů.

První sekce, slibující teoretický přesah, začala zeširoka po-

jatým příspěvkem Pavla Doušy „Moderní technologie a mu-

zejní komunikace“. Více podnětů a následně i zajímavější 

diskusi přinesl referát Michaely Buchtové (Anemic festival: 

http://www.anemicfestival.cz, M77: http://www.m77.cz/) 

„Interaktivní rozhraní pro edukativní a muzeální účely“, za-

ložený na tezi, že pro generaci „Digital Natives“ jsou tradič-

ní muzejní expozice z principu nezajímavé a do budoucna 

zcela neudržitelné.

Tři rozdílné expozice a tři diametrálně odlišné přístupy  

k utváření muzejního prostředí ukázaly příspěvky dru-

hého bloku. Po prezentaci koncepčně poměrně konzer-

vativní multimediální expozice Památníku mohyla míru  

(http://mohylamiru.muzeumbrnenska.cz/) Jaromíra Ha-

náka z Muzea Brněnska představila Olga Hájková velice 

invenční projekt expozice Muzea Krkonoš ve Vrchlabí 

(http://webserv.krnap.cz/data/mk_projekt.pdf ), jejímiž au-

tory jsou mimo jiné dokumentarista Pavel Štingl a architekt 

Roman Koucký. 

Jakub Švrček a Petr Koudela ze Sdružení Dolní oblast Vít-

kovice (http://www.dolnioblastvitkovice.cz/) ukázali mož-

nosti projektu štědře financovaného soukromým investo-

rem. Megalomanský projekt oživení vítkovického areálu se 

prezentuje jako nástroj k oživení celého regionu a k posílení 

role technických oborů. Součástí revitalizace industriálního 

areálu je i v ČR unikátní Science and Technology Learning 

Centrum.

Odpolední program patřil firemním prezentacím. Širo-

kou škálu technologií pro muzejní expozice představil Vik-

tor Plass ze společnosti AV Media (http://www.avmedia.

cz/), která sleduje aktuální trendy v muzejních expozicích, 

včetně například interaktivních dotykových tabulí a stolů 

(„SMART produkty“), systémů ozvučení apod. a klade důraz 

na komplexní přístup k oživení výstavních prostor. Mnohem 

jednostrannější byly další dvě prezentace: příspěvek Jana 

Neubauera o recentních projekčních technologiích (Screen 

Rental; http://www.screenrental.eu) bohužel neukázal pří-

liš přesvědčivě možnosti, jak konkrétně by se tyto produkty 

daly pro muzejní a galerijní expozice využít. Vladimír Marti-

nec, zastupující firmu Acoustic Guide (http://www.acousti-

guide.com), představil dosavadní vývoj audio guidů a jejich 

současné možnosti (vytváření a získávání individuálního 

obsahu apod.). Z diskuse vyplynul Martincův poměrně zdr-

ženlivý postoj k aplikacím pro smartphony, ačkoliv se firma 

Acoustic Guide těmto technologiím také věnuje.

Na příkladu svého nedokončeného projektu protidro-

gového vlaku „Revolution Train“ prezentoval Pavel Tůma 

efektní, leč obsahově poněkud vyprázdněné prožitkové 

expozice („5D technologie“). Přítomní muzejníci převážně 

oponovali Tůmovým vizím důrazem na potřebu prezento-

vat sbírkové fondy institucí. Kromě nadačního fondu Nové 

Česko (http://www.novecesko.cz/) představil na fóru Tůma 

firmu Interactive Art (http://www.interactiveart.cz), dodá-

vající do ČR technologii umělých skal Cemrock.

Druhý den fóra započal vynikajícím příspěvkem Waltra 

Schorgeho „Multimédia a audiovize v Národním technic-

kém muzeu v Praze“ o zkušenostech z nedávné (a částečně 

stále probíhající) rekonstrukce objektu a expozic. Schorge 

informoval jak o technologiích, které nové expozice vy-

užívají, o jejich řízení založeném na open sourceových 

systémech vyvíjených přímo v technickém muzeu, tak  

i o personální náročnosti tvorby nových expozic a řešení 

autorsko-právních otázek.

Jakub Smrčka představil celkovou koncepci Husitského 

muzea v Táboře, expozici, která v průběhu realizace ustou-

pila částečně od plánovaných multimediálních prvků a dala 

přednost tradičnější prezentaci založené na artefaktech. 

Smrčka shrnul nejen postupný vývoj projektu, ale i úskalí  

a komplikace, které přinesl nedostatek zkušeností jeho 

tvůrců. Příspěvek Jana Sklenáře o budoucnosti expozic Ná-

rodního muzea ukázal, že na tomto poli panuje zatím velká 

nejistota, a že vize o podobě muzea po rekonstrukci je tepr-

ve v počátečních fázích utváření konceptu.

Oba odpolední bloky patřily opět firemním prezenta-

cím. V části věnované multimédiím představil Jan Ze-

man interaktivní grafické simulace vyvíjené firmou Envi-

om (http://www.enviom.com/) – stejná prezentace byla 

k vidění i na nedávném veletrhu muzeí v Moravských 

Budějovicích. Působivé novinky v oblasti dotykových  

a transparentních monitorů odprezentoval František Polák 

(http://www.friendlyway.cz/). Na příkladu technologického 

řešení architektonické sekce letošního Pražského Quadri-

ennale představila Lenka Bednářová Instalační technolo-

gie firmy Form-A (http://form-a.cz/), dodávající komplexní 

řešení pro výstavy včetně výtvarných a architektonických 

návrhů. Zástupkyně firmy Dytec (http://dytec.eu/) Jana Te-

sařová navázala prezentací vitrín, modulárních výstavních 

stěn a vybavení depozitářů.

Obecnější pohled na práci se světlem (denním i umě-

lým) v expozici poskytl pedagog ČVUT a zástupce firmy 

Etna (http://www.etna.cz/) Petr Žák. Ve svém příspěvku 

vymezil rozdíly mezi difusním a scénickým osvětlením 

a vysvětlil základní rozdíly mezi teplotními, výbojový-

mi a polovodičovými světelnými zdroji. Michal Novák 

z firmy Erco (http://www.erco.com) vyzdvihl přednosti  

led-diodového osvětlení. O rychlém pokroku ve vý-

voji 3D-skenerů referoval Jiří Petr z firmy SolidVisi-
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on (http://www.solidvision.cz/). Jan Buriánek, vedou-

cí projektu digitalizace Langweilova modelu Prahy, 

ve svém velmi živém příspěvku představil na závěr 

fóra kromě tohoto počinu firmy Visual Connection  

(http://www.visual.cz) ještě technologii GigaPan, kterou vy-

užívají k digitalizaci ve velkém měřítku společnost Google.

Jakub Hauser

25. mezinárodní konference 
Asociace evropských muzeí 
v přírodě

Konference se uskutečnila ve dnech 20.–25. srpna 2011  

na území České a Slovenské republiky.Významné meziná-

rodní akce se zúčastnilo více než 100 odborníků z celé Evropy  

a také ze zámoří. Ti jednali a seznamovali se s historií daných 

regionů nejdříve na několika místech Slovenska – později 

ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

Při přejezdu česko–slovenské hranice v okolí Bumbálky 

autobusy se zástupci evropských muzeí zastavili tradiční 

valašští portáši, kteří jim předali pasy Valašského království. 

V areálu rožnovského skanzenu několikadenní konference 

vyvrcholila – součástí byly nejenom odborné přednášky, 

valné shromáždění a jednání předsednictva asociace – ale 

i např. prohlídka všech areálů muzea a secesní architektury 

na Pustevnách. 

Na konferenci byl zvolen také nový prezident asociace Jan 

Carstensen. Po jednání předsednictva odpověděl na něko-

lik otázek.

Jak se vám líbila část konference, která se uskutečnila  

ve Valašském muzeu v přírodě?

Tato část konference se všem účastníkům této významné 

akce moc líbila, měla vysokou odbornou úroveň. Byli jsme 

mile překvapeni zkušenostmi a profesionálními dovednost-

mi vašich pracovníků. Valašské muzeum je v tomto příkla-

dem pro kolegy z ostatních evropských muzeí. Pro mne 

osobně je tato končící konference nezapomenutelná. Váš 

pan ředitel může být spokojen s vysokou úrovní vašeho 

muzea. Navíc mne zaujala moderní budova Sušáku a služ-

by, které nabízí.

Jaké máte jako nový prezident vaší asociace plány  

do budoucna?

Tato asociace existuje už více než 40 let, několik generací 

bývalých ředitelů jednotlivých evropských muzeí už odešlo 

do penze. Z tohoto důvodu jsme ve vašem muzeu jednali 

o nových metodách v muzejnictví. Toho se u vás podařilo 

dosáhnout, máme nové podněty.

Jedna otázka pane prezidente na odlehčení. Jak vám 

chutnala tradiční valašská slivovice?

Byla velmi dobrá – důkazem toho je, že mne dnes nebolí 

hlava …

Dotaz na závěr – jak by měla vypadat činnost průvodců, 

kteří nejvíce prezentují muzea, podle moderních evrop-

ských pravidel?

Podle mých zkušeností mají být průvodci v odborných vý-

kladech struční, věcní a především dobře jazykově vybave-

ní. Právě toto vaše muzeum nabízí.

Nového prezidenta doplnil ředitel Valašského muzea  

v přírodě Vítězslav Koukal. Ten byl už potřetí zvolen  

do předsednictva asociace. Podle něj měly mezi účastníky 

velký ohlas nejenom jednotlivé areály muzea – ale i tradič-

ní valašské jídlo a také slavnostní valašské pasování při ná-

vštěvě dřevěnic Libušín a Maměnka.

Daniel Šamánek

Muzejní knihovníci se sešli  
v Českém Těšíně

Ve dnech 6.–8. září 2011 se sešla stovka knihovníků  

z muzeí a galerií České republiky na svém pravidelném 

každoročním semináři. Jednalo se v pořadí již o 35. semi-

nář a vlídným hostitelem se stalo Muzeum Těšínska v čele  

s knihovnicí Mgr. Gabrielou Chromcovou. V úvodu seminá-

ře přivítal milé hosty, především zástupce Asociace muzeí 

a galerií ČR Mgr. Irenu Chovančíkovou, předsedu Svazu 

knihovníků a informačních pracovníků PhDr. Víta Richtera 

a zástupce ústředních muzejních knihoven, ředitel Muzea 

Těšínska PaedDr. Zbyšek Ondřeka. Zahajovací projev před-

nesla členka exekutivy Asociace muzeí a galerií České re-

publiky Mgr. Irena Chovančíková, která ocenila bohatou 

činnost komise a zdůraznila její pozici v rámci odborných 

komisí působících pod AMG.

Poté proběhla valná hromada, na které byla schvále-

na zpráva o činnosti za uplynulý rok, kterou přednesla 

předsedkyně komise PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. Ná-

sledovaly krátké zprávy členů výboru o práci muzejních 

knihoven v jednotlivých regionech. Příspěvky přednesené 

na semináři byly rozděleny do třech bloků. Úvodní úterní 

blok patřil obecným otázkám rozvoje knihoven. Zásadní 
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příspěvek o nově vytvářené Koncepci rozvoje knihoven  

na období 2011–2014, která navazuje na předchozí kon-

cepci z let 2004–2010 a dokument Státní kulturní politika 

na léta 2009–2014, přednesl předseda SKIP PhDr. Vít Rich-

ter. Koncepce rozvoje knihoven reflektuje nejnovější tren-

dy související s rozvojem internetu, s masovou digitalizací  

a rozvojem čtecích zařízení a zabývá se postavením 

knihoven a stanovuje směry budoucího rozvoje kniho-

ven. Emeritní předsedkyně komise knihovníků PhDr. Jar-

mila Okrouhlíková ve svém příspěvku reagovala na tuto 

koncepci a načrtla hlavní oblasti a možnosti spolupráce  

pro Komisi knihovníků AMG i pro jednotlivé muzejní knihov-

ny. PhDr. Ila Šedo se ve svém příspěvku soustředil na možnos-

ti spolupráce muzejních knihoven se Sdružením knihovníků  

a informačních pracovníků. PhDr. Zdeněk Bartl z Národní 

knihovny ČR ve svém příspěvku „Projekt Národní autority 

v prostředí muzeí a galerií“ motivoval knihovníky muzeí  

a galerií ke spolupráci na tvorbě autorit. Informace o zá-

sadním projektu – oborové bráně ART přednesly účastní-

kům semináře Mgr. Jitka Pelikánová a Bc. Lucie Chrástová 

z Uměleckoprůmyslového musea. O novinkách ve stěho-

vání Knihovny Národního muzea informoval její ředitel  

PhDr. Martin Sekera.

Samostatný blok, který připravila kolegyně PhDr. Alena 

Petruželková z Památníku národního písemnictví, byl vě-

nován digitalizaci v muzejních a galerijních knihovnách. 

K tématu promluvil za Ministerstvo kultury ČR Bc. Michal 

Janiš, za Národní knihovnu ČR PhDr. Bohdana Stoklasová, 

za CITeM Brno Mgr. Zdeněk Lenhart. O projektu „Digitální 

knihovny Moravskoslezského kraje“ informovala účastní-

ky ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 

Ing. Lea Prchalová. O možnosti prezentovat muzejní fondy 

prostřednictvím eSbírek a Europany hovořila Mgr. Kateři-

na Musílková. V panelové diskusi, která následovala, kladli 

účastníci řadu dotazů, z nichž nabyl na významu především 

rozdílný způsob chápání pojmu digitalizace v muzeích  

a knihovnách. Muzea začínají digitalizovat své sbírky, 

mnohdy se digitalizací sbírek rozumí pořízení digitální fo-

tografie sbírkového předmětu a uložení snímku do eviden-

ce v počítači, některá muzea již využívají systém eSbírky 

a Europeanu. Knihovny, včetně muzejních, digitalizují své 

fondy, k digitálním snímkům pořizují metadata podle stan-

dardů a norem a výsledky práce prezentují nejčastěji pro-

střednictvím systémů Kramerius a Manuscriptorium.

Středeční odpoledne bylo věnováno sbírkovým fondům 

v muzejních knihovnách a mezinárodní spolupráci. Mode-

rovaly jej Mgr. Gabriela Chromcová a PhDr. Jarmila Okro-

uhlíková. Mgr. Lucja Brzezycky a Mgr. Anna Fedrizzi-Szos-

tok z polské Knihovny Těšínska přednesly rozsáhlý referát  

o projektu ochrany těšínských historických knihoven a jeho 

výsledcích. Mgr. Marcin Gabryš z Tschammerovy knihov-

ny referoval o počátcích knihovny evangelického sboru  

v Těšíně. S možnostmi bádání v bohemikálních tiscích 

historických knihoven v Těšíně seznámila účastníky  

PhDr. Anežka Baďurová z Knihovny Akademie věd ČR. O bo-

hatých fondech Bibliotéky Čaplovičiany hovořila Mgr. Katarí-
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na Ileninová. Kolegyně Mgr. Hana Bartošová z Muzea umění  

v Olomouci přednesla zajímavý referát o sbírce muzea „Kniha  

20. století“. Výsledek česko–polské spolupráce knihoven 

– výstavu a katalog „Mapy a veduty slezských měst“ pre-

zentoval na semináři Mgr. Rostislav Krušinský z Vědecké 

knihovny v Olomouci.

Účastníci semináře si prohlédli v rámci svého třídenního 

pobytu Muzeum Těšínska a navštívili Archeopark v Chotě-

buzi – Podoboře. Závěrečná exkurze byla věnována histo-

rickým a muzejním knihovnám v polském Těšíně, které byly 

rekonstruovány a nově vybaveny v rámci již zmíněného 

rozsáhlého projektu.

Letošní seminář přinesl řadu podnětných témat. V souvis-

losti s nastíněnou koncepcí rozvoje knihoven, rozvojem in-

ternetu a masovou digitalizací publikací se budou i muzejní 

knihovny přizpůsobovat měnícím se potřebám společnosti 

a poskytovat adekvátní služby jak pracovníkům muzeí, tak 

široké veřejnosti. Cílem Komise knihovníků AMG bude roz-

víjet spolupráci s ostatními knihovnami, Svazem knihov-

níků a informačních pracovníků, Sdružením knihoven ČR  

a dalšími kulturními institucemi, upevňovat místo muzej-

ních knihoven mezi ostatními knihovnami a podporovat 

další vzdělávání muzejních knihovníků. Jejich odborná eru-

dice zajistí dodržování knihovnických pravidel a standardů, 

rozvoj on-line katalogů, přispívání do souborného katalogu 

a souboru národních autorit, využívání grantových progra-

mů především v oblasti digitalizace a ochrany historických 

knižních fondů a tím i spokojené uživatele a badatele.

Všechny přednesené příspěvky a fotografie ze seminá-

ře mohou zájemci najít na webových stránkách Asocia-

ce muzeí a galerií ČR pod záložkou knihovnická komise:  

http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komi-

se.

Závěrečné poděkování patří především organizátorům 

semináře, sponzorům a všem ostatním, kteří přispěli k ply-

nulému průběhu semináře.

Štěpánka Běhalová

Musaionfilm 2011

Poohlédnutí za přehlídkou  
muzejních filmů v Uherském Brodě  
(8.–10. června. 2011)

Zatímco v pařížském sídle Mezinárodní rady muzeí ICOM 

probíhala ve dnech 6.–8. června 2011 přednáška britské-

ho filmového režiséra Petera Greenawaye „Nová vizuální 

gramotnost“ (mj. režisér je autorem 2 filmů inspirova-

ných jedním z nejznámějších exponátů amsterdamské-

ho Rijksmusea, Rembrandtovým obrazem Noční hlídka),  

o 1 324 kilometrů východně začínal 8. června v Uherském 

Brodě, ve zdejším Muzeu J. A. Komenského 14. ročník pře-

hlídky filmů našich muzeí Musaionfilm 2011. Zde předná-

šel filmový režisér Rudolf Adler na téma „Věda a film – film  

a věda“. Přes vzdálenost geografickou došlo k určitému setká-

ní myšlenkovému: filmaři a muzea, vztah vizuálního jazyka  

k prezentaci a vědecké činnosti muzeí. To vše bylo diskuto-

váno a prezentováno nevšedními ukázkami i v Uherském 

Brodě. Oblast českého populárně–vědeckého filmu byla 

prof. Adlerem označena za jednu ze tří, jimiž naše kinema-

tografie zasáhla do vývoje kinematografie světové.

Specifika muzejního filmu je nutno hledat také v oblas-

ti „výpomoci“ muzejním projektům. Ať už prezentačními 

dokumentárními filmy (letos zdůrazněn vztah s Národní 

soutěží muzeí Gloria musaealis) nebo filmovými smyčkami 

stálých expozic. 

Z nejvýše oceněných projektů Cenou Gloria musaealis 

Musaionfilm představil všechny tři jejich filmové souputní-

ky: filmy „Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo“ (Muzejní 

výstava roku 2010), „Slavnostní vjezd biskupa Ferdinanda 

Julia Troyera do Olomouce v roce 1747“ (Muzejní publika-

ce roku 2010) a film „Jak vypít trnku“ (Muzejní počin roku 

2010) a také další filmy oceněných projektů. Ze stálých ex-

pozic viděli účastníci filmové smyčky „Astronomie (historie 

a přístroje)“ a „Doprava“ Národního technického muzea 

Praha (obé z února 2011) a smyčky „Archeologie a Historie 

Galerie Templ Mladá Boleslav“ (2010). V diskusích se k těm-

to i dalším filmům vyjadřoval lektor přehlídky, zástupci při-

hlašovatelů nebo autorských štábů a samozřejmě samotní 

účastníci přehlídky.

Součástí přehlídky byly ještě další dva odborné semináře 

(„Škola audiovizuální tvorby Hradec Králové II“ a „Motivač-

ní filmy k animačním programům pro děti“), promítalo se  

23 filmů 17 přihlašovatelů (z nich 14 muzeí). Na přehlídce 

se během jejího konání vystřídalo 17 účastníků se 3 lektory. 

Program zpříjemnila Cimbálová muzika Danaj ze Strážnice 

s uměleckou vedoucí Magdalenou Múčkovou, která také  

ve svém pořadu „U nás“ (TV Noe, 9. června 2011) uvedla  

2 příspěvky z přehlídky. 15. ročník Musaionfilmu je připra-

vován na termín 6.–8. června 2012 a již nyní je formálně při-

hlášena zhruba třetina obvyklého množství filmů.

 Aleš Kapsa
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Archeopark Nasvrky

V červnu byla na okraji Nasavrk zahájena výstavba Kelt-

ského archeoskanzenu – vesnice z doby laténské. Projekt, 

který realizuje občanské sdružení Boii o. s., byl podpořen 

dotací z Regionálního Operačního Programu. V Nasavrkách 

tak vyroste areál svým charakterem unikátní v celé ČR, který 

umožní příchozím poznávat život našich keltských předků. 

Celkový rozpočet stavby je 23 mil. Kč. Archeoskanzen se 

stane poslední součástí komplexu Keltského archeoparku 

Nasavrky, který realizuje občanské sdružení. Komplex v sou-

časné době tvoří expozice Po stopách Keltů, naučná Keltská 

stezka, programy pro školy a oslavy keltských svátků.

Archeoskanzen Nasavrky představuje ideální rekon-

strukci části keltského oppida z období mezi 2. pol. 2. stol.  

př. n. l. a pol. 1. stol. př. n. l., v  jeho areálu budou zastoupeny 

všechny výrazné sídlištní komponenty a struktury. Všechny 

hloubené části staveb mají předlohu ve skutečně naleze-

ných archeologických objektech většinou z českých oppid. 

Nadzemní části jsou rekonstruovány na základě konkrét-

ních nálezů a analogií. V areálu skanzenu se bude nacházet 

celkem šest dvorců, což jsou uzavřené jednotky, které byly 

tvořeny obytnými, výrobními a zemědělskými staveními. 

V areálu budou vystaveny obytné budovy, polozemnice, 

výrobní objekty (keramická pec, železářská pec, chlebová 

pec), dále zásobní jámy, oboroh, chlévy, studna aj. Součástí 

areálu budou i políčka a výběhy pro hospodářská zvířata. 

Dominantu celého skanzenu bude tvořit klešťovitá brána  

s valem. Jedná se o ve své době hojně užívaný typ, který 

byl doložen i na oppidu České Lhotice. Další raritou bude 

svatyně, která vychází z předlohy z Manchingu (SRN)  

s ohledem na charakter kultovního objektu zkoumaného 

na oppidu České Lhotice. „Archeologickou“ záštitu nad ce-

lým projektem nese Mgr. Tomáš Mangel.

Na místě budoucího skanzenu vyrostly během měsíce 

června a července 2011 již čtyři stavby – přístřešek pro do-

mácí zvířata, dvě polozemnice a sýpka. V srpnu započala 

stavba zázemí – administrativní budovy a také vstupní kleš-

ťovité brány s opevněním. Slavnostní otevření archeoskan-

zenu pro veřejnost je plánováno na květen 2013.

Cílem projektu je prezentovat život našich předků před 

více než dvěma tisíci lety naučnou a poutavou formou od-

borné i široké veřejnosti. V areálu se budou kromě běžných 

prohlídek konat oslavy keltských svátků, vzdělávací progra-

my pro školy a mládež či odborné přednášky. Skanzen bude 

rovněž sloužit jako experimentálně-archeologický prostor  

a místo pro setkávání odborníků a konání konferencí.

Anna Frantalová a Tereza Koubová

Zpřístupnění kulturní  
památky Šlakhamr  
v Hamrech nad Sázavou

Dne 9. června 2011 byla zpřístupněna památka Šlakhamr 

v Hamrech nad Sázavou. Ta je ve správě Technického mu-

zea v Brně, letos oslavujícího 50. výročí své existence. Nad 

slavnostním otevřením převzali záštitu hejtman kraje Vy-

sočina MUDr. Jiří Běhounek a starostka Žďáru nad Sázavou  

Ing. Dagmar Zvěřinová, otevření byli přítomni též účastníci 

mezinárodní konference CIMUSET (oborová komise ICOM 

pro muzea a sbírky vědy a techniky). 

Stavení zakoupilo Technické muzeum v Brně v roce 1976 

od pozůstalých po posledním mlynáři Brdíčkovi. Původ-

ním záměrem muzea bylo vybudovat zde expozici mlynář-

ství, v roce 1980 ale došlo k revizi rozhodnutí a s ohledem  

na prameny dokládající v samém místě existenci hamru 

a železářskou tradici regionu bylo přistoupeno k restituci 

hamernické dílny. Bylo přikročeno k získání hamernického 

technologického zařízení, které bylo zakoupeno od maji-

tele bývalého hamru J. Zíky z Podhůří u Nepomuku. V ha-

merně byla vystavěna výheň s měchy poháněnými pomocí 

převodů předním vodním kolem. Mezi pracovní částí ham-

ru a výhní je umístěn brus, který též roztáčí síla vody. Druhé 

vodní kolo na horní dopad vody pohání hamerský buchar.

Negativně se na stavu památky promítlo zdlouhavé soud-

ní řízení probíhající v letech 1993 až 1998, kdy si majetkové 

nároky na objekt činila pravnučka poslední majitelky. Až 

do doby zdárného vyřešení sporu na památce neproběhly 

žádné investice. I přes dílčí opravy prováděné zaměstnanci 

muzea a využití několika dotačních programů Ministerstva 

kultury ČR došlo v roce 2007 k narušení statiky hospodář-

ské budovy a před jejím zřícením ji zachránilo zařazení 

památky do dotačního programu „Podpora obnovy kultur-

ních památek a ochrany kulturního dědictví“, z něhož bylo 

financováno jednak odstranění havarijního stavu, jednak 

kompletní rekonstrukce objektu. Kromě statického zajiště-

ní zdiva byla provedena výměna střešní šindelové krytiny 
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na všech budovách objektu, byly opraveny rozvody elek-

třiny, podlahy v objektech, zázemí pro správce a sociální 

zařízení pro návštěvníky. Původní ztrouchnivělá vodní kola  

a vantroky nahradil sekerník Josef Kudrna novými. Kom-

pletní výčet oprav by zabral spoustu dalších řádků. Staveb-

ní práce na památce byly dokončeny v roce 2010.

Expozice především mapují bohatou železářskou tradi-

ci žďárského regionu. O rozvoj železářství se zde zasloužil 

cisterciácký řád z kláštera Studna Mariina ve Žďáře, který  

ve snaze o hospodářskou soběstačnost založil okolo desítky 

hamrů. Jedním z nich byl dle písemných pramenů i Šlakha-

mr, fungující zřejmě již od 14. století do druhé poloviny  

17. století. 

Návštěvníci v expozicích mimo jiné uvidí, jak se pálilo dře-

věné uhlí v milíři, jak se železná ruda těžila a tavila, jakými 

nástroji byla hamernická dílna vybavena a seznámí se s ty-

pickými produkty těchto dílen. Při prohlídce jsou spuštěna 

vodní kola pohánějící buchar, brus a měchy výhně. Část ex-

pozice je věnována posledním obyvatelům usedlosti – mly-

nářské rodině Brdíčků. Tato místnost je zařízena dobovým 

nábytkem, nádobím a jinými domácími potřebami. Na pa-

mátce proběhla i ukázka kování na hamru, která se setkala 

s velkým zájmem ze strany veřejnosti. V této akci hodláme 

pokračovat i v dalších sezónách.  

Šlakhamr leží na turisticky vyznačeném Hamerském vy-

cházkovém okruhu nedaleko Rozštípené skály a sochy ma-

muta. Přijít se k ní dá od penzionu v Najdeku nebo konečné 

zastávky autobusu v místní části Šlakhamry. 

Jiří Merta, Richard Pál

20 let Věstníku AMG

V září roku 1991 vyšlo první číslo Věstníku AMG (tenkrát 

pod názvem Věstník Asociace českých, moravských a slez-

ských muzeí a galerií), které otevřelo úvodní slovo předse-

dy AMG PhDr. Františka Šebka. Redakce časopisu (v té době 

spíš drobného informačního bulletinu, který čítal 8 stran) 

zpočátku sídlila ve Východočeském muzeu v Pardubicích 

a ve skromných začátcích AMG vycházela první čísla díky 

dobrovolné aktivitě několika nadšenců, z nichž na prvním 

místě je třeba jmenovat právě F. Šebka, který byl zpočát-

ku autorem všech publikovaných textů. Zatímco u nejstar-

ších čísel leželo břímě financování na pardubickém muzeu  

a Moravském zemském muzeu, kde sídlil sekretariát AMG, 

záhy získal Věstník také podporu Ministerstva kultury ČR.

Impulzem pro založení Věstníku AMG byla nutnost vytvo-

řit účinný nástroj vzájemné komunikace mezi členskými in-

stitucemi, jejíž funkci časem spolu se zavedením internetu 

do muzeí a galerií převzala e-mailová komunikace, interne-

tové stránky a elektronický bulletin. I to byl jeden z důvodů, 

proč se časopis postupně obsahově rozrostl a rozrůznil. 

K první významné proměně časopisu došlo v roce 1996. 

Nejen, že se zvýšil počet přispěvatelů, čímž se významně 

rozšířila skladba článků Věstníku, ale začaly vycházet od-

příběh 
muzejního předmětu

koho to napadlo
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borné přílohy, později pod názvem Muzejní obzory. Vytvořil  

se tak prostor pro prezentaci poznatků z oblasti muzeolo-

gie i praktické práce v muzeích, jako byly třeba první soubo-

je s počítačovými evidenčními systémy. Přílohy zastupovaly 

roli sborníků z konferencí a seminářů, přehledy zahraniční 

tematické bibliografie nebo přinášely souhrnné informace 

o situaci v muzejnictví v dalších zemích Evropy. Časopis tak 

do jisté míry suploval nedostatek původní i překladové od-

borné literatury. Nesmíme zapomenout ani na pravidelné 

eseje PhDr. Josefa Beneše, CSc., které se čtivou a úsměvnou 

formou zamýšlely nad nejrůznějšími aspekty muzejní práce.

V roce 1998 se periodicita vydávání Věstníku ustálila  

na šesti číslech ročně a tato pravidelnost, která trvá dodnes, 

jej posunula zase o kousek blíž k profesionálnímu časopisu. 

Významnou grafickou úpravu získal s druhým číslem roku 

2004 a toto vydání otevřel poprvé úvodník, sloupek, kte-

rý vítá čtenáře na stránkách časopisu dodnes. Současnou 

tvář Věstník představil v ročníku 2008 s některými novými 

rubrikami, jako např. „Koho to napadlo“, ve které se objevil 

prostor také pro prezentování uskutečněných projektů, je-

jich myšlenkových kořenů a reálného provedení, obsah byl 

rozšířen o rozhovory, odborné články o muzejní problema-

tice a rozsáhlé Kalendárium.

V letošním roce tedy slaví Věstník AMG dvacet let své exi-

stence. Získal takové množství přispěvatelů, že je často nut-

né články odsouvat do dalších čísel. Proto by toto ohlédnutí 

za dvaceti lety existence Věstníku nemělo být zakončeno 

jinak než poděkováním všem, kteří se podíleli a podílejí 

na redakční přípravě, ale zejména autorům, kteří neváhají 

svůj volný čas věnovat psaní pro náš časopis a přispívají tak 

ke stálé kvalitě jeho obsahu. Děkujeme všem příznivcům  

a doufáme, že se s nimi na stránkách věstníku AMG budeme 

setkávat i nadále!

Michaela Buriánková

Obrazárna barokních mistrů 
v jičínském muzeu

Byl jednou jeden barokní obraz... A ten dlouhá léta visel 

nepovšimnut v jednom jičínském kostele. I tak by se dala 

začít nejnovější kapitola „druhého života“ obrazu Karla 

Škréty Zvěstování Panně Marii.  Zmíněný obraz byl sku-

tečně dlouhou dobu součástí inventáře kostela sv. Ignáce 

v Jičíně a zůstával stranou zájmu veřejnosti i odborníků. 

Dokonce ani jeden z nejvýznamnějších znalců Škréto-

va díla prof. Neumann ve svém bádání nezaregistroval, 

že by mohlo jít o obraz Karla Škréty. O to více překvapu-

je skutečnost, že zmíněný obraz byl v souvislosti s přípra-

vou nedávno ukončené výstavy o Karlu Škrétovi, zařazen  

do seznamu děl, která by mohla být teoreticky dílem toho-

to malíře. Po detailním průzkumu bylo Škrétovo autorství 

potvrzeno, obraz byl restaurován a následně byl součástí 

velké a Glorií oceněné výstavy. 

O samotném obrazu mnoho zpráv bohužel nemáme, 

kunsthistorikové jeho vznik datují do 60. let 17. století, tedy 

do Škrétovy pozdější tvorby. O tom, jak a proč se ale do Jič-

na tento obraz dostal, existují pouze hypotézy. Osobou do-

nátora by na základě hypotézy mohl být označen například 

Maxmilián z Valdštejna z nedalekého Mnichova Hradiště.

Lze říci, že objevení obrazu vyvolalo u jičínské veřej-

nosti senzaci a vzniklo několik občanských iniciativ, kte-

ré toužily po umístění obrazu po skončení výstavy právě 

v Jičíně. Vlastně, neřekli jsme ještě to důležité – obraz je 

majetkem Římskokatolické církve – Arciděkanství Jičín. 

Protože do kostela sv. Ignáce se vzhledem k bezpečnosti  

a nevhodným klimatickým podmínkám obraz nemohl vrá-

tit, rozhodlo se naše muzeum krátce před ukončením praž-

ské výstavy oslovit církev a požádat ji o zápůjčku obrazu. 

Církev naší žádosti laskavě vyhověla a muzeum mohlo začít 

připravovat místo pro vystavení obrazu.

Zápůjčka obrazu se stala skvělým motivem pro rekon-

strukci v podstatě jediného prostoru, kde by obraz mohl 

být umístěn. Jednalo se o sál, ve kterém byla od roku 1999 

umístěna expozice s názvem Valdštejn a jezuité. Z hlediska 

standardu muzejní prezentace představovala tato část naší 

stálé expozice jedno z nejslabších míst. Bylo tomu přede-

vším díky nevhodnému osvětlení. To bylo po složitých jed-

náních nahrazeno novým, místnost byla vymalována, mu-

selo dojít také k zastínění oken a monitorování klimatických 

veličin. Uprostřed místnosti byla vztyčena příčka, na které 

je nyní Zvěstování prezentováno. Celá rekonstrukce trvala 

necelé dva měsíce a letos v červenci byla za přítomnosti 

hejtmana Královéhradeckého kraje, starosty města Jičína  

a dalších příznivců muzea nová Obrazárna barokních mis-

trů slavnostně otevřena. 

Součástí obrazárny jsou také další obrazy především  

z dílny Ignáce Viktorína Raaba a Jana Jiřího Majora, včet-

ně barokních soch, z nichž některé jsou opět zápůjčkami  

od církve.

Na samotné rekonstrukci lze jako nejzajímavější zmínit 

to, že se muzeu podařilo propojit její financování z různých 

příběh 
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Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Drobná sakrální architektura na Mladoboleslavsku 

1.10.2011 – 31.12.2011
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Japonská kaligrafie 1.10.2011 – 21.11.2011
Slavní rodáci – Čeněk Melka, Věnceslav Černý, Gabriel Vágner 

1.10.2011 – 1.1.2012
Hodiny 28.11.2011 – 1.1.2012
Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Voni jsou hodnej chlapec? Plakáty a knihy Jana Schmida 

13.9.2011 – 15.11.2011
Diplomanti VŠUP – Karla Olšáková 17.10.2011 – 16.11.2011
Beroun
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace 
Středočeského kraje
Colours 6.10.2011 – 5.11.2011
Jan Václav Spitzer (1711–1773) 27.10.2011 – 19.2.2012
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Staré časy malých dětí 30.4.2011 – 31.12.2011
Namaluj svoji nejoblíbenější hračku 27.8.2011 – 6.1.2012
Vlkov – Babiny eneolitické výšinné sídliště 

15.9.2011 – 28.10.2011
Vztah Boženy Němcové k našemu regionu 

15.9.2011 – 6.11.2011
Vzpomínka na Ing. Václava Hajšmana 22.9.2011 – 28.10.2011
Obrazy Jiřího Sýkory 10.11.2011 – 6.1.2012
Péče muzea o sbírkový fond 15.11.2011 – 6.1.2012
České Vánoce 24.11.2011 – 6.1.2012
Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
Jurkovičova vila – historie a obnova 1.4.2011 – 8.3.2012
Místodržitelský palác
Moravská národní galerie. 194 let od založení. 

24.6.2011 – 30.10.2011
Pod štítem Minervy – Rakouská kresba 18. st. ze sbírek MG 

26.8.2011 – 27.11.2011
Nejkrásnější české knihy roku 2010 6.10.2011 – 8.1.2012
Colorito – Malířství v Benátkách 16.–18. století na příkladech 
málo známých obrazů z moravských a slezských sbírek
 18.11.2011– 1.4.2012
Pražákův palác
Vasil Artamonov, Alesey Klyuyko – Zralost do 30.10.2011
Sláva Sobotovičová – Minimální posun 20.10.2011 – 15.1.2012
V plném spektru. Fotografie 1900–1950 ze sbírky MG v Brně
  4.11.2011 – 5.2.2012
Obrazy mysli / Mysl v obrazech 9.12.2011 – 18.3.2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Holičská fajáns a kamenina – sbírka Františka Kretze v MG
  23.6.2011 – 30.10.2011
The Best Of … 19.8.2011 – 23.10.2011
Z pohádky do pohádky 3.11.2011 – 4.3.2012
Obrazy mysli – Mysl v obrazech 8.12.2011 –18.3.2012
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Subrety a heroiny 29.6.2011 – 31.12.2011

Dětské muzeum
Skleněná krása aneb … 2.11.2011 – 31.12.2011
Dietrichsteinský palác
Novinky z mineralogického depozitáře do 31.12.2011
Moravský kras známý neznámý 5.5.2010 – 31.12.2011
Beatlemánie 25.5.2011 – 20.1.2012
Karel Hynek Mácha 25.10.2011 – 31.12.2011
Etnografický ústav MZM
Moravská Hellas 1904. Fotografie Erwina Rauppa  

21.9.2011 – 31.12.2011
Památník Leoše Janáčka – oddělení dějin hudby MZM
Morgan O´Hara: Záznamy 21.10.2011 –10.12.2011
Pavilon Anthropos
Vítejte u Neandrtálců 2.12.2011 – 31.12.2011
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Středověká hostina 3.10.2011 – 23.10.2011
Kuky, Samorost – Amaita Design 23.11.2011 – 29.1.2012
Bořek Šípek – Sklo 5.10.2011 – 31.12.2011
Muzeum romské kultury, státní příspěvková orga-
nizace
Peskere Jakhenca – Svýma očima 9.9.2011 – 15.1.2012
Pod lupou – 20 let Muzea romské kultury 

20.10.2011 – 18.3.2012
Technické muzeum v Brně
Tajemství depozitářů 16.5.2009 – 31.12.2011
Ing. František Houšť 23.11.2010 – 30.1.2012
Bylo tu, není tu – Plakáty na plotu 22.3.2011– 31.12.2011
20 let společnosti Tyfloservis 22.3.2011 – 31.12.2011
Labyrint poznání 4.10.2011 – 30.9.2012
Asekol – muzeum spotřebičů 1.11.2011 – 31.12.2011
Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann – Oswald Oberhuber – Vůle k celku 

14.6.2011 – 30.10.2011
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Jaroslava Garšicová – obrazy 29.9.2011– 20.11.2011
Nostalgické jízdy – výstava fotografií Milana Vojtka 

10.11.2011 – leden 2012
Synagoga
Milan Bruchter – fotografie říjen 2011 – listopad 2011
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Není včela jako Včela 3.10.2011 – 30.10.2011
Hana Grienfeldová, Zdena Prášková – Fotografie 

7.11.2011 – 27.11.2011
Historické motocykly 5.12.2011 – 31.12.2011
Muzeum zemědělské techniky
Industria Wichterlensis srpen 2011 – říjen 2011
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Sto let našeho skautingu 19.11.2011 – leden 2012
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Historické kolébky a kočárky 1890–1980 ze sbírky Miloslavy 
Šormové
 3.9.2011 – 20.11.2011
Lukáš Černý – Lidé a příroda 21.10.2011 – 20.11.2011
25 let obnoveného Klubu přátel muzea
 26.11.2011 – 31.12.2011
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Galerie Jídelna
Tereza Chaloupková – obrazy 8.10.2011 – 8.11.2011
Jiří Závora – obrazy 12.11.2011 – 31.12.2011
Galerie vlastivědného muzea
Souborná výstava Eduarda Steffena 5.3.2011 – 31.12.2011
Maršálkova výstavní síň
Česká Lípa – doprava ve městě 22.9.2011 – 13.11.2011
Česká Třebová
Městské muzeum
Výstava prací Jaromíra Garguláka 23.9.2011 – 23.10.2011
Výstava z díla Viléma Brázdy 5.11.2011 – 27.11.2011
Výstava betlémů 11.12.2011 – 30.12.2011
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Mistři české malby 9.9.2011 – 30.11.2011
Český Krumlov
Egon Schiele Art Centrum o. p. s.
Vrcholy módy 21.4.2011 – 30.10.2011
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Příběh města Český Krumlov 23.9.2010 – 31.12.2011
Rožmberské kostýmy 11.6.2011 – prosinec 2011
Český Těšín
Výstavní síň Muzea Těšínska
Panská sídla na Těšínsku 7.9.2011 – 20.11.2011
Ten vánoční čas 6.12.2011 – 5.2.2012
Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Křižovatky varnsdorfského výtvarného umění 

15.6.2011 – 6.11.2011
Muzeum děkuje 7.9.2011 – leden 2012
Desná v Jizerských Horách
Muzeum – Riedlova vila
Květa Čenovská – Krajiny mé duše 7.10.2011 – listopad 2011
Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Simonetta Šmídová – Výstava obrazů 2.9.2011 – 31.10.2011
Dolánky u Turnova
Dlaskův statek
Veselé vánoční hody – Vánoce na Dlaskově statku 

1.12.2011 – 30.12.2011
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Ze světa zvířat – plazi 17.10.2011 – 20.11.2011
Vánoční ozdoby 2.12.2011 – 8.1.2012
Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Nostalgické krajiny Pavla Vacka 17.9.2011 – 31.1.2012
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Život a dílo Albína Poláška 5.3.2011 – 30.10.2011
Karel Babinec 7.10.2011 – 6.11.2011
Fulnek
Památník J. A. Komenského ve Fulneku
Kostel sv. Josefa ve Fulneku
Adolf Turek 14.10.2011 – 30.12.2011
Havířov
Památník Životické tragédie
Poláci na Těšínsku / Polacy na Zaolziu 2.8.2011 – 15.7.2012
Výstavní síň Musaion
Kultura stolování aneb Jak se kdysi hodovalo 

16.6.2011 – 23.10.2011

Zašlá sláva chladných zbraní 8.11.2011 – 11.3.2012
Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Jan Exnar ´11 15.9.2011 – 4.12.2011
Vendula Truhlářová 22.10.2011 – 4.12.2011
Krysáci – postavičky z Večerníčku 6.12.2011 – 4.3.2012
Hlinsko v Čechách
NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb 
Vysočina
V pondělí je polívčička 23.4.2011 – 31.10.2011
Vánoce na Veselém kopci 3.12.2011 – 11.12.2011
Betlém
Nejsladší sen jest klidný spánek 1.7.2011 – 31.10.2011
Betlém vánoční 13.12.2011 – 31.12.2011
Hluboká nad Vltavou
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Sallačova sbírka jelenovitých září 2011 – prosinec 2011
Sáňkování dříví 12.10.2010 – 31.10.2011
Bobři 23.4.2011 – 31.10.2011
Lovecký zámek Ohrada
Jagdteriér 4.9.2011 – 31.10.2011
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Chléb náš vezdejší – od zrníčka k bochníku 

14.6.2011 – 13.11.2011
Vánoční příběh 26.11.2011 – 2.2.2012
Libuše Marková „Ohlédnutí“ 1.12.2011 – 19.1.2012
Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Betlémy domácí i zahraniční 11.12.2011 – 15.1. 2012
Za krásou, která hřeje – gotické a renesanční kachle z jižní 
Moravy
 16.9.2011 – 30.11.2011
Císař F. Š Lotrinský, držitel Hodonína a Holíče 

6.11.2011 – 29.1.2012
Horní Slavkov
Muzeum Horní Slavkov
Sorela 28.9.2011 – 13.11.2011
Hořice
Městské muzeum
Karel Jaromír Erben a jeho doba 16.9.2011 – 30.11.2011
Hrabyně
Památník II. světové války
Jedna oprátka za druhou – Generál Karel Lukas 

6.4.2011 – 30.11.2011
Po stopách paravýsadku Wolfram 6.4.2011 – 30.11.2011
Děti a válka – příběhy dětí z let 1939–1945 

6.4.2011 – 30.11.2011
Totálně nasazeni 1.7.2011 – 31.10.2011
Zdeněk Hapala – voják a loutkář 1.9.2011 – 30.10.2011
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Predátoři ptačí říše – Dravci a sovy 7.4.2011 – 13.11.2011
Hodiny v čase, čas v hodinách 14.6.2011 – 30.10.2011
Pohádka ve škole 24.9.2011 – 20.11.2011
Hradní fotoarchiv 1919–1933 30.9.2011 – 27.11.2011
Cizinci a vetřelci v naší přírodě 20.10.2011 – 6.1.2012
Hranice
Výstavní síň Stará radnice
Jan Jaroš – Lesy a jejich interiéry 23.9.2011 – 20.11.2011
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Humpolec
Městské kulturní a informační středisko – Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky
Jiřina Bloudková – obrazy listopad 2011
Martin Maršík – obrazy 3.10.2011 – 30.10.2011
Vánoční výstava prosinec 2011
Rudi Lorenz – obrazy listopad 2011
Štěpánka Honzlová – obrazy 2.10.2011 – 30.10.2011
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Alfons – výtvarná skupina Hustopoče – výstava členů sdružení 
výtvarníků a jejich hostů 

30.10.2011 – 20.11.2011
doc. Petr Veselý – malby 27.11.2011 – 1.1.2012
Chanovice
Expozice lidové architektury
Chanovický betlém 24.12.2011 – 26.12.2011
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Léta páně 1061… 21.5.2011 – 30.10.2011
Slavné vily Karlovarského kraje 8.10.2011 – 20.11.2011
Alexis Milne: Narušení pořádku 8.9.2011 – 23.10.2011
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Slavné vily Karlovarského kraje říjen – listopad 2011
Léta páně 1061 – 950 let od první písemné zmínky o Chebu
 21.5.2011 – 30.10.2011
Vánoční výstava 3.12.2011 – 2.1.2012
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Po stopách lidové zbožnosti 4.9.2011 – 29.10.2011
Otisky slov 12.9.2011 – 29.10.2011
Příběh učitele 23.9.2011 – 29.10.2011
Chrudim
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Eva Vlasáková, obrazy, grafika, ex libris  

2.11.2011 – 16.1.2012
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Z loutkářova pakováku 4.3.2010 – 30.12.2011
Zlatovlásky 3.2.2011 – 30.12.2011
České rodinné loutkové divadlo 3.2.2011 – 30.12.2011
Scénografie Jana Pogorielová–Dušová 3.2.2011 – 30.12.2011
Rostislav Pospíšil – Blues a jiné krajiny 22.9.2011 – 30.12.2011
Regionální muzeum v Chrudimi
prof. Robert Nejepsa – osobnost železniční historie 

23.9.2011 – 3.11.2011
Martina – obrazy 7.10.2011 – 23.10.2011
Vánoce 11.11.2011 – 8.1.2012
Kouzlo hraček 24.11.2011 – 29.1.2012
Jablonec nad Nisou
Městská galerie MY
Josef Zasche / Robert Hemmrich – 140. výročí narození jablnec-
kých architektů, spolutvůrců panoramatu Jablonce nad Nisou

16.9.2011 – 21.10.2011
Galerie Belveder
Otcové města Jablonce. VIII. Jablonecký řemeslnický spolek – 
Osvícení řemeslníci, řemeslnická osvěta 

1.11.2011 – leden 2012
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Dvě země – dva domovy – dvě inspirace. Sklo a obrazy Milana 
Vobruby 22.10.2011 – 1.4.2012

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Houby 20.9.2011 – 31.12.2011
Ze života hmyzu 14.10.2011 – 27.2.2012
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
S Fénixem nejen za ptáky 20.9.2011 – 30.10.2011
Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
O mašinkách 22.11.2011 – 14.1.2012
Já bych rád k betlému 29.11.2011 – 31.12.2011
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka 16.9.2011 – 20.11.2011
Miloš Šedivý a Vladimír Komárek 2.10.2011 – 6.11.2011
Domácí umění 27.10.2011 – 27.11.2011
Vánoční výstava 1.12.2011 – 15.1.2012
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou 27.5.2011 – 31.12.2012
Zamčeno? Odemčeno! 29.9.2011 – 20.11.2011
Neučiníš sobě rytiny 7.10.2011 – 27.11.2011
Ohrožené památky Vysočiny 24.11.2011 – 15.1.2012
Co nám nosil Ježíšek 1.12.2011 – 8.1.2012
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Purmerendští výtvarníci v Jihlavě 23.9.2011 – 23.10.2011
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Filatelistická výstava z díla Adolfa Borna 

10.10.1011 – 14.11.2011
Vánoční výstava 25.11.2011 – 29.2.2012
Betlémy 25.11.2011 – 5.1.2012
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Páni kluci 25.6.2011 – 6.11.2011
30 let hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
 3.9.2011 – 30.10.2011
Minerály sběratele Davida Drahuského 11.9.2011 – 12.11.2011
Grafika – výstava grafických listů 7.11.2011 – leden 2012
Obrazy Tomáše Tesaříka 7.11.2011 – leden 2012
120 let Jílovského muzea 19.11.2011 – březen 2012
Hrady, zámky a historické stavby 26.11.2011 – leden 2012
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Z krypty až na dno světa 19.5.2011 – 30.12.2011
Hračky, obrázky a fotografie J. Masaříkové, D. Dostálové 
a L. Malinové 26.5.2011 – 30.12.2011

Madame Gali 11.8.2011 – 30.10.2011
Vánoce u sv. Jána – Betlémy Jana Rody 19.11.2011 – 30.12.2011
Národní muzeum fotografie, o. p. s.
Liptovská rapsódie II. Pocta K. O. Hrubému 

28.8.2011 – 30.10.2011
Retrospektiva 28.8.2011 – 30.10.2011
Na perutích snů 28.8.2011 – 30.10.2011
Stories – Příběhy lidí na hranici 20.12.2011 – 6.1.2012
Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Od nektaru k medu – včela a její význam v přírodě 

1.4.2011 – 31.10.2011
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Pod korouhví stříbrného lva 1.4.2011 – 31.10.2011
Stará generace zahradníků – 150 let firmy Černý z Jaroměře
 13.6.2011 – 31.10.2011
Kadaň
Městské muzeum v Kadani
Výstava k archeologickému průzkumu na Špitálském předměstí 
v Kadani v roce 2010
 říjen 2011 – listopad 2011
Kamenice nad Lipou
Zámek Kamenice nad Lipou
Česká hračka 24.4.2011 – 30.11.2011
P. Rada! Paráda! 18.5.2011 – 30.10.2011
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Ach ta láska I. 29.7.2011 – 30.11.2011
Výstava fotografií a fotografiky Pavly Rivolové a Josefa Jeřábka 

15.9.2011 – 23.10.2011
Vánoční výstava 9.12.2011 – 18.12.2011
Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji 

27.7.2011 – 30.10.2011
Od kašpara k čertu 1.12.2011 – 1.3.2012
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Dotkni se přírody 13.10.2011 – 4.3.2012
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Cyril Bouda, ilustrátor 9.9.2011 – 27.11.2011
Historické kočárky 12.10.2011 – 8.1.2012
Oční školka 4.12.2011 – 12.2.2012
Klatovy
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Jiří Kornatovský – Práce z let 1988–2008 

2.10.2011 – 27.11.2011
Kostel sv. Vavřince
Michal Trpák – Dialogy mikrokosmu 17.7.2011 – 30.10.2011
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Drobné sakrální stavby a sochařská díla v Klatovech 

11.1.2011 – 31.12.2011
Vázy a vázičky 16.6.2011 – 4.11.2011
Drobné památky vyprávějí … aneb Umění v Klatovech 

16.6.2011 – 28.10.2011
KT ART 5.10.2011 – 4.11.2011
Krajina kolem nás – pastely 6.10.2011 – 4.11.2011
Chtíc, aby spal … 23.11.2011 – 6.1.2012
Klenová
Galerie Klatovy/Klenová
19. letní keramická plastika 19.6.2011 – 30.10.2011
Deštník příběhů – Africké pohádky – Tanzánie 

7.8.2011 – 30.10.2011
Sýpka Klenová
Patrik Hábl – Míra intenzity 4.9.2011 – 30.10.2011
Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Královská města Kolín a Kouřim ve středověku 

9.9.2011 – 27.11.2011
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Maruška Voštinárová – obrazy do prosince 2011
Dana Šedová – obrazy do listopadu 2011

90. let kosteleckého skautingu do října 2011
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Vánoční výstava s Klubem lidové tvorby Praha 

24.11.2010 – 6.1.2012
Jaroslav Seifert – 110 let od narození básníka 

24.9.2011 – 6.11.2011
Krásno
Hornické muzeum Krásno
Město Krásno – Obec Bischofes Grün – Hornictví 

25.6.2011 – 30.11.2011
Krnov
MIKS – městské muzeum
Vánoce v muzeu prosinec 2011
Výstava panenek Barbie a sbírky nočníků 

1.11.2011 – 29.1.2012
Adventní věnce a vánoční dekorace 23.11.2011 – 30.11.2011
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.
„Umění je stav duše“ VIII 9.9.2011 – 23.10.2011
Kunín
Zámek Kunín
Poklady depozitářů do 30.10.2011
Malíř Kravařska – František Kledenský do 30.10.2011
Architektonické návrhy Johanna Lucase von Hildebrandta 
 do 30.10.2011
Kunovice
Letecké muzeum Kunovice
Vladimír Janík. Život s letadly 7.4.2011 – 30.10.2011
Kutná Hora
České muzeum stříbra
Půlstoletí Mětské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011)
 9.9.2011 – 30.11.2011
Kamenný dům
Kutnohorská Fajáns 1.4.2011 – 30.11.2011
Tylův dům
Krása starých školních obrazů 7.9.2011 – 29.10.2011
Galerie středočeského kraje GASK
Ernesto Neto – Blue mist gray girls do 30.10.2011
Sbírka Hanse – Petera Rieseho – Dialog přes hranice 

26.6.2011 – 30.10.2011
Ivan Charlesworth od 1.9.2011
Kolouchův sen 15.9.2011 – 27.11.2011
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
140 let kyjovského Sokola 1.10.2011 – 31.12.2011
Vánoce v muzeu 13.12.2011 – 16.12.2011

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Željko Uremovič – obrazy 3.9.2011 – 13.11.2011
Jiří Křiklava – obrazy a fotografie; Zdeněk Bukáček – dřevěné 
hračky                                                                      26.11.2011 – leden 2012
Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Jiří Všetečka – Fotografie – Pražský chodec 

25.10.2011 – 10.11.2011
Letohrad
Kulturní centrum Letohrad – Městské muzeum  
v Letohradě
Výtvarná výstava 26.9.2011 – 29.10.2011



 V

    Kalendárium kulturních událostí
Vánoční výstava 27.11.2011– 20.12.2011
Liberec
Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Carpe diem / Ivo Křen 22.9.2011 – 11.12.2011
Květa Pacovská 22.9.2011 – 4.12.2011
Tomáš Řízek – Ilustrace pro Taiwan … a další příběhy  
a pohádky 15.12.2011 – 12.2.2012
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
(Ne)praktický kabinet Dr. Wintera 8.9.2011 – 23.10.2011
Pracovní tábory na Liberecku 25.10.2011 – 13.11.2011
Pod křídly slávy / Čeští plakátisté v Paříži 1900 

10.11.2011 – 15.1.2012
Dějiny udatného národa českého národa 20.12.2011 – 5.2.2012
Lidice
Národní kulturní památka – Památník Lidice
Život za plotem březen 2011 – listopad 2011
Lidičtí muži v boji za svobodu 1.9.2011 – 31.10.2011
Mayové a Inkové 15.9.2011 – 31.12.2011
Vítězný boj 1.10.2011 – 31.12.2011
Lety u Písku
38. ročník MDVV Lidice 1.8.2011 – 31.10.2011
Lidická galerie
39. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011
 1.6.2011 – 31.10.2011
Zdeněk Malina 16.11.2011 – 5.2.2012
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Hra prostoru a tvaru 22.9.2011 – 27.11.2011
Vánoce ve dřevě II 1.12.2011 – leden 2012
Severočeská galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích, p. o.
Umění severních Čech v posledních dvaceti letech 

8.10.2011 – 20.11.2011
Současná česká ilustrační tvorba 3.12.2011 – 5.2.2012
Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Adolf Kašpar – Filosofská historie. Výstava ilustrací knihy Aloise 
Jiráska Filosofská historie 
 1.6.2011 – 31.10.2011
Merkur – legendární stavebnice 18.9.2011 – 27.11.2011
Zima – čas zábav a veselic 15.10.2011 – 22.1.2012
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Muzejní ohlédnutí 16.10.2011 – 29.11.2011
100. ročník výstavy betlémů 3.12.2011 – 6.1.2012
Louny
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Obrazy – Miroslav Pankrác 18.9.2011 – 20.11.2011
Sluneční hodiny 21.9.2011 – 20.11.2011
Pečeme na Vánoce 29.11.2011 – 29.1.2012
Zdravotnictví na Lounsku 30.11.2011 – 29.1.2012
Galerie Benedikta Rejta
Olga Karlíková – Byl večer a bylo jitro den pátý 

9.10.2011– 26.2.2011
Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Příběhy hraběcích lázní 26.2.2011 – 30.10.2011
Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Želelzniční a letecké modely 13.9.2011 – 30.10.2011

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Staré mechanické hračky aneb Československé hračky mezi 
světovými válkami
 26.11.2010 – 27.11.2011
Ochrana přírody v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 7.10.2011 – 6.11.2011
Poklady z muzejního depozitáře 7.10.2011 – 6.11.2011
Od Ondřeje do Silvestra 24.11.2011 – 8.1.2012
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Proti času II. červen 2011 – říjen 2011
Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké  

29.4.2011 – 31.10.2011
Radko Květ – architekt 25.8.2011 – 31.10.2011
Milevsko
Milevské muzeum
Tajnosti depozitáře aneb Co běžně neuvidíte 

14.9.2011 – 20.11.2011
Mladá Boleslav
Kultura Města Mladá Boleslav, a. s.
Městský palác Templ
Olga Vychodilová 6.10.2011 – 6.11.2011
Jiří Hanák 10.11.2011 – 11.12.2011
Jitka Anlaufová 15.12.2011 – 8.1.2012
Sbor českých bratří
Eliška Jakubičková 13.10.2011 – 10.11.2011
Muzeum Mladoboleslavska
Legionáři Mladoboleslavska 17.9.2011 – 20.11.2011
Pohádkové dobroty s vůní vanilky 12.11.2011 – 1.12.2011
Pohádkové Vánoce od 26.11.2011 
Galerie na arkádě
Jan Kupecký – Portréty 30.9.2011 – 6.11.2011
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Zbraně – vojenské, lovecké, sportovní 

červenec 2011 – říjen 2011
Moravské Budějovice
Muzeum řemesel
Podhorácké Vánoce v proměnách času  

17.12.2011 – 26.12.2011
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
Českoslovenští legionáři 30.9.2011 – 13.11.2011
Obepluli svět 30.9.2011 – 13.11.2011
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Věci první a poslední do 31.10.2011
Po stopách rožmberských rybníkářů 1.5.2011 – 31.10.2011
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Jiří Kubíček – Grafika 16.9.2011 – 13.11.2011
Jaromír Míčka – Fotografie 16.9.2011– 13.11.2011
Horácké muzeum
Bohumír Komínek– Malba 2.9.2011 – 30.10.2011
Asi tak čtyři 9.9.2011 – 29.10.2011
Bohuslav Kozák – obrazy z let 1930–1938 

1.11.2011 – 30.11.2011
Vůně medu 4.11.2011 – 13.11.2011
Až zvoneček zacinká 6.12.2011 – 31.1.2012



 VI

Kalendárium kulturních událostí
Nové Strašecí
Městské muzeum
Dominik Hrabal – Fotografie 6.10.2011 – 6.11.2011
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Sklářský rod Pfohlů 28.9.2011 – 31.12.2011
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Otakar Zelenka – Z tvorby 23.9.2011 – 20.11.2011
Akce těla 9.10.2011 – 29.1.2012
Amoniti. Ozdoby i dravci dávno zaniklých moří. 

9.9.2011 – 16.11.2011
Zámek Kunín
Malíř Kravařska – František Kledenský 

1.6.2011 – 30.10.2011
Olomouc
Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Jiří Antonín Heinz (1698–1759) 29.9.2011 – 31.12.2011
Muzeum umění Olomouc
Středoevropské fórum Olomouc IV Slovensko 

8.9.2011 – 31.12.2011
Dalibor Chatrný – Tak, teď, tu 20.10.2011 – 26.2.2012
Umělecké sbírky starého umění ze Žitavy a sbírka Wolfganga 
Stelinga  

24.11.2011 – leden 2012
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Pocta k osmdesátinám Jiřího Suchého 

18.10.2011 – 15.1.2012
Arabela – Kostýmy a rekvizity ze slavného televizního seriálu
 4.11.2011 – 4.1.2012
Opava
Slezské zemské muzeum
Dům umění
Paměť Slezska 26.10.2011 – 31.12.2011
Památník Petra Bezruče
Lithomagia, Vladimír Gažovič – litografie, ex libris 

7.9.2011 – 27.10.2011
Trochu mouky, medu, koření … 24.11.2011 – 27.1.2012
Vánoce se Slezskou tvorbou 28.11.2011 – 16.12.2011
Výstavní budova SZM
Inspirace krajinou 21.7.2011 –  31.10.2011
Orlová–Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Národopisná pracovnice Jiřina Králová 

2.6.2011 – 30.10.2011
Archeologické nálezy vrcholného středověku 

22.11.2011 – 30.3.2012
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Přírůstky 2001–2010 26.7.2011 – 6.11.2011
Doteky stáří 7.9.2011 – 20.11.2011
Dům umění
Jan Špaňhel 28.9.2011 – 20.11.2011
Černá slunce 7.12.2011 – 19.12.2011
Nová síň Poruba
Svět podle nás 9.12.2011 – únor 2012
Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Michala Vaňková – Výběr z tvorby – obrazy 

12.8.2011 – 19.10.2011

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek VČG v Parducích  
 16.6.2011–13.11.2011
Karel Jan Sigmund (1897–1959) 3.8.2011 – 30.10.2011
Skupina 42 10.11.2011 – 29.1.2012
Východočeské muzeum v Pardubicích
Příroda tropů čtyř světadílů 20.5.2011 – 30.10.2011
Zločin a trest v Pardubicích 10.9.2011 – 28.2.2012
Fotograf Josef Zeiner 16.9.2011 – 30.12.2011
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Stavební plány paseckých roubených chalup 

9.11.2011 – 31.3.2012
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Objevená krása aneb Když restaurátor pracuje 

30.9.2011 – 31.12.2011
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Lukáš Kůs – jednotahy, obrazy, plastiky a objekty / Eliška Čadko-
vá – obrazy, kresby  5.10.2011 – 30.10.2011
Jaroslav Malina ...čas do odvolání ... 8.10.2011 – 30.10.2011
Plzeň
Západočeská galerie
Adolf Loos – dílo v českých zemích 12.10.2011 – 8.1.2012
Západočeské muzeum v Plzni
Sběratelé zkamenělin vystavují 23.9.2011 – 4.12.2011
Expedice středověk 8.12.2011 – 11.3.2012
Lotz 175 15.12.2011 – 5.2.2012
Muzeum loutek Plzeň
Kinetický dvorek 29.7.2011 – 27.7.2012
Národopisné muzeum Plzeňska
Co oko nevidí – hrajeme si s mikroskopem 

2.9.2011 – 6.11.2011
Vánoce kdysi a dnes 25.11.2011 – 8.1.2012
Polička
Městské muzeum a galerie Polička
64. umělecký salon v Poličce. 3 z 15 ateliérů FaVU v Brně
 10.9.2011 – 10.11.2011
Stěna pro jedno dílo 1.10.2011 – 31.10.2011
Marek Rejent – ZOOZOOM 9.10.2011 – 6.11.2011
Kdyby dřevo promlouvalo … 18.10.2011 – 31.12.2011
Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět … 

23.10.2011 – 31.12.2011
„Mám ráda“ 23.10.2011 – 31.12.2011
Vánoce v proměnách času 20.11.2011 – 8.1.2012
Praha 
Galerie hl. m. Prahy
Dům U Kamenného zvonu
Andreas Feininger / That´s Photography 

24.6.2011 – 23.10.2011
Dům U Zlatého prstenu
Jakub Hubálek 20.10.2011 – 27.11.2011
Městská knihovna
Václav Radimský (1867–1946) 28.10.2011 – 5.2.2012
Staroměstská radnice
Jiří Matějů – Mezi mnou a tebou 14.10.2011 – 15.1.2012
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Vladislav Mirvald 26.8.2011 – 6.12.2011
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Muzeum hlavního města Prahy
Karlín – nejstarší předměstí Prahy 11.5.2011 – 6.11.2011
Praha a její dcery 5.10.2011 – 15.4.2012
Merkur – kinetické modely 7.12.2011 – 26.2.2012
Národní galerie v Praze
Adolf Chwala (1836–1900) 14.9.2011 – 31.12.2011
Klášter sv. Anežky České
Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice 

25.11.2011 – 25.3.2012
Valdštejnská jízdárna
Joža Uprka 22.9.2011 – 15.1.2012
Veletržní palác; Sbírka moderního a současného umění  
a Sbírka umění 19. století
Volný čas – Utopie na hranicích času 6.9.2011 – 13.11.2011
Národní muzeum
Antibiotika 22.6.2011 – 31.10.2011
Krása motýlích křídel 5.8.2011 – 23.10.2011
Vynálezci a vynálezy 28.9.2011 – 30.4.2012
Budova bývalého Federálního shromáždění
Antibiotika – ohrožený poklad lidstva 22.6.2011 – 31.10.2011
České muzeum hudby – hudebněhistorické oddělení
Antonín Dvořák (170. výročí narození) 8.6.2011 – 29.2.2012
Václav Smetáček 28.9.2011 – 31.10.2011
Jiří Melantrich z Aventina a jeho doba 28.9.2011 – 31.10.2011
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Diplomy Antonína Dvořáka 11.1.2011 – 8.1.2012
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Kterýpak Čech by hudbu neměl rád? 13.4.2011 – 28.2.2013
České muzeum hudby – ředitelství
Antonín Dvořák – 170. výročí narození 8.6.2011 – 29.2.2012
Historické muzeum – národopisné oddělení
Zbojníci – hrdinové nebo zločinci? 27.5.2011 – 20.11.2011
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur
Ti, kteří nás předešli aneb Vojta Náprstek ve vzpomínkách 

13.10.2011 – 4.3.2012
Cesta kolem světa za 299 dní 6.9.2011 – 30.10.2011
Čas zimní, čas vánoční, čas sváteční 31.10.2011 – 8.1.2012
Veselí kostlivci 2.11.2011 – 4.3.2012
Národní památník na Vítkově
Volby 13.6.2011 – 6.11.2011
Národní pedagogické muzeum a knihovna  
J. A. Komenského
Budování mostů 22.7.2011 – 20.11.2011
Národní technické muzeum
Dosušeno! Příběh záchrany archiválií a modelů poničených 
povodní v srpnu 2002 17.8.2011 – 18.12.2011
Národní zemědělské muzeum Praha
Jak se opravuje památka do 30.10.2011
Co pamatuje strom a lidé zapomněli? 29.4.2011 – 31.10.2011
Kukuřice – dar Nového světa 15.9.2011 – 1.1.2012
Evropa z letadla (2009) 6.10.2011 – 8.1.2012
Památník národního písemnictví
Adresát Oldřich Mikulášek listopad 2011 – prosinec 2011
PNP Pelléova 20/70
Nejkrásnější české knihy roku 2010 červen 2011 – březen 2012
Libuše Moníková – Meine bücher sind teuer 

1.9.2011 – 31.12.2011
Letohrádek Hvězda
Český poválečný surrealismus 50.–80. léta 20.století  

9.6.2011 – 30.10.2011

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Hledání skla 26.5.2011 – 23.10.2011
Stanislav Libenský Award 2011 & Glass.Design 

16.9.2011 – 31.10.2011
Sheila Hicks: Jednosto maličkostí 22.9.2011 – 6.11.2011
Galerie Rudolfinum
Kontroverze – právní a etická historie fotografie 

8.9.2011 – 13.11.2011
Treasure Hunt … o hledání skrytého a nekonečné cestě za 
pokladem …                                                           30.9.2011 – 13.11.2011
Židovské muzeum v Praze
Stříbrný příliv – fotografie Karla Cudlína 15.9.2011 – 6.11.2011
Tfila chazonit / Visual Prayer / Vizuální motlitba 

23.11.2011 – 22.1.2012
Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
Peter Horák: Konečně doma 16.9.2011 – 31.10.2011
Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Lidské osudy v obrazech i loutkách Martina Kuriše 

15.9.2011 – 18.1.2012
Prachatické muzeum
Poslední sbohem renesančního velmože – Petr Vok z Rožmberka 
a vpád Pasovských 3.6.2011 – 30.12.2011
Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Z městské galerie 15.9.2011 – 20.11.2011
Míla Doleželová – Plátna pro velké černé oči 

22.9.2011 – 27.11.2011
Špalíček
Od doby kamenné do doby slovanských hradišť 

8.9.2011 – 4.12.2011
Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota – 
Muzeum života venkovského obyvatelstva střední-
ho Povltaví
Ze svatého kouta do 30.10.2011
Sedlčansko ve fotografii Čeňka Habarta do 30.10.2011
Protivín
Památník města Protivína
Jan Čibera – Obrazy z jižních Čech 23.8.2011 – 28.10.2011
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Povídání o mašinkách. 170 let železniční dopravy na střední 
Moravě                                                                       16.10.2011 – 26.2.2012
Pojďme spolu do Betléma 1.12.2011 – 30.1.2012
Ornitologická stanice 
Život mokřadů aneb Ptáci, máte mokro v práci 

28.4.2011 – 30.10.2011
Dary lesa 1.9.2011 – 30.11.2011
Přeštice
Dům historie Přešticka
Okolo pultu 27.9.2011 – 13.11.2011
Karel Votlučka, malíř Přešticka 27.9.2011 – 13.11.2011
Keramické Vánoce Jany Holubové 22.11.2011 – 8.1.2012
Vánoce u kupců 22.11.2011 – 8.1.2012
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Dávní spalovači mrtvol. Příborské pohřebiště z doby bronzové. 

9.9.2011 – 22.11.2011
Výročí 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Příboře 

16.9.2011 – 20.11.2011
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Příbram
Galerie Františka Drtikola 
Zámeček – Ernestinum
Příbramské betlémy 8.12.2011 – 8.1.2012
Hornické muzeum Příbram
Březové hory – budova mineralogických sbírek
Kámen a nit do 30.10.2011
Březové hory – důl Vojtěch
Holky, pojďte si hrát! do 30.10.2011
Historie drátěných těžních lan 5.4.2011 – 30.10.2011
Březové Hory – hornický domek
Vánoce v Hornickém muzeu Příbram 5.12.2011 – 21.12.2011
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Morava vypráví … aneb Moravské mýty, pověsti a pohádky
 8.9.2011 – 1.1.2012
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Procter & Gamble Rakona – 20. výročí 

8.9.2011 – 23.10.2011
Krejčovské salony – fenomén 1. republiky 

22.9.2011 – 30.10.2011
V rámci možností – 170 let rakovnické knihovny 

27.10.2011 – 27.11.2011
Galerie Samson – Cafeé
Pavel Dvořák – Obrazy, Ivana Fialová – Keramika 

17.10.2011 – 12.11.2011
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
(Ne)viditelní 8.9.2011 – 30.10.2011
Krása nerostů 22.9.2011 – 6.11.2011
Obrázky na skle malované 3.11.2011 – 31.12.2011
Malíři našeho kraje 10.11.2011 – 31.12.2011
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Učitel a žák – Jiří Sopko a Pavel Šmíd 16.9.2011 – 30.10.2011
Kamil Lhoták v Galerii moderního umění 

11.10.2011 – 30.10.2011
Pocta Miloši Saxlovi 10.11.2011 – 16.1.2012
Miloš Alexandr Bazovský 10.11.2011 – 16.1.2012
Podřipské muzeum
Nové archeologické objevy na Podřipsku 

listopad 2011 – únor 2012
Vzácné houby na Podřipsku II. 5.9.2011 – 30.11.2011
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Dárek z pouti – poutní a pouťové umění 

16.9.2011 – 15.1.2012
První dámy – osud, poslání, úděl? 27.10.2011 – únor 2012
Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Expedice středověk 16.7.2011 – 13.11.2011
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Sušák
Pilně živnosti si dobývají 7.4.2011 – 29.2.2012
Jiří Langer – Dřevěné kostely Evropy od 2.7.2011
Rumburk
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. – pobočka Rumburk
Srovnávací fotografie města Rumburku 24.9.2011 – 2.2.2012

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou
Merkur od 15.9.2011
Orlický salon ´11 – umění & řemeslo 17.9.2011 – 30.10.2011
Originál, kopie, podvrh 17.9.2011 – 30.10.2011
Stanisłav Sacha Stawiarski – Obrazy moře a země 

17.9.2011 – 30.10.2011
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Jiří Sozanský 13.10.2011 – 3.11.2011
Středověké zbraně 8.11.2011 – 30.11.2011
Vánoční výstava 6.12.2011 – 30.12.2011
Říčany
Muzeum Říčany
Rybáři a hastrmani – výstava o rybnících a rybníkářství
 15.10.2011 – 15.1.2012
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Krčínovo Sedlčansko 18.10.2011 – 20.11.2011
Vánoční aranžmá a keramika 24.11.2011 – 6.1.2012
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Jak jde čas 19.10.2011 – 20.11.2011
Josef Lada 30.11.2011 – 22.1.2012
Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Rodinná loutková divadla 11.10.2011 –22.10.2011
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
Sokolovský zámek
Hornictví na Sokolovsku / Geopark 

17.8.2011 – 30.10.2011
Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Josef Čapek (1887–1945) – malíř, básník, spisovatel

od 18.9.2011
Staré Město
Památník Velké Moravy
Vampyrismus 18.3.2011 – 31.12.2011
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Pavel Popelka – Inspirace krajinou 21.7.2011 – 31.10.2011
Třetihory – kraj močálů a moře 11.8.2011 – 8.1.2012
Strakonice
Muzeum středního Pootaví
Rožmberkové – řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko
 7.5.2011 – 30.10.2011
Cestou zvuku 20.7.2011 – 30.10.2011
Strážnice
Městské muzeum
Fototgrafie Namibie + Jana Martinková–Filová 

21.8.2011 – 10.11.2011
TJ Orel (výstava ke 100. výročí založení) 

20.11.2011 – 30.12.2011
Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Návraty 18.9.2011 – 13.11.2011
Muzeum esperanta
Duchovní tradice světa a esperanto 4.6.2011 – 25.5.2012
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Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
100 let šumperské radnice a Starý Šumperk – městská památko-
vá zóna 

10.9.2011 – 15.1.2012
Člověk tvůrce: Hlína 29.9.2011 – 29.1.2012
Tábor
Husitské muzeum v Táboře 
Židé v boji a odboji 14.10.2011 –19.11.2011
Alois Doležel – Vize, motivy geneze, dojmy 

27.10.2011 – 28.1.2012
Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
Ignác Šechtl 1840–1911, báječný muž s fotoaparátem a klikou 

6.9.2011 – 30.11.2011
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p .o.
Průmyslová architektura a technické stavby na Teplicku
 28.10.2011 – 27.11.2011
Knihovna a její odraz v listopadu 24.11.2011 – leden 2012
Vánoční ozdoby a formičky 1.12.2011 – leden 2012
Ve znamení Viléma Tella – střelecké spolky na Teplicku a jejich 
malované terče 

9.9.2011 – 13.11.2011
Terezín
Památník Terezín
Jiří a Martina Netíkovi – sochy 4.8.2011 – 30.10.2011
Muzeum ghetta
Libor Pisklák – Sochy 14.10.2011 – 28.2.2012
Těšany
Kovárna v Těšanech
Když zastaví se čas 3.12.2011 – 4.12.2011
Trutnov
Galerie města Trutnova
Martina Balzarová: Tváře moře 15.9.2011 – 21.10.2011
Jaroslav Róna – malba, kresba, socha v městské  

20.10.2011 – 20.11.2011
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
Když se ozve hoří! 26.8.2011 – 20.11.2011
Krojované panenky z Čech, Moravy a Slezska 

11.9.2011 – 20.11.2011
Martin Byrtus – obrazy 14.9.2011 – 20.11.2011
Marta Mastná – obrazy, šperky 29.11.2011 – 29.2.2012
Betlémy Jiřího Oblůka 30.11.2011 – 30.1.2012
Antoni Szpyrc – Malby na skle 6.12.2011 – 31.1.2012
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Turnov v letech 1785–2020 14.10.2011 – 31.12.2011
Galerie
Tradiční oděv Romů „S´oda pre tute? / Co to máš na sobě?!“ 

15.9.2011 – 30.10.2011
Sladký život čokolády aneb Hořkosladký příběh této neřesti
 10.11.2011 – leden 2012
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Plastiky z ohně 10.4.2011 – 30.10.2011
Týn nad Vltavou
Městské muzeum
Historie vltavotýnské pošty září 2011 – říjen 2011
Vánoční výstava listopad 2011 – prosinec 2011

Malované hedvábí – B. Macháčková 
listopad 2011 – prosinec 2011

Vltavotýnští bronti září 2011 – říjen 2011
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Slovácko očima Františka Horenského 

29.9.2011 – 6.11.2011
Vánoce v muzeu aneb Půjdem spolu do Betléma 

18.11.2011 – 22.1.2012
Liturgický textil a předměty ze sbírek SM 8.12.2011 – 1.2.2012
Archeoskanzen Modrá
Za skvosty pravěku a Velké Moravy. 100 let archeologie na 
Modré 1911–2011. do 31.12.2012
Galerie Slováckého muzea
Příběh o narození Ježíše Krista, obrazy, grafika 

18.11.2011 – 22.1.2012
Papírové vystřihávané betlémy ze sbírky Vratislava Schildera
 18.11.2011 – 22.1.2012
Vánoce v galerii aneb Půjdem spolu do Betléma 

18.11.2011 – 22.1.2012
Velehrad
Velehrad v dějinách do 6.11.2011
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Lidové hudební nástroje 21.10.2011 – 26.2.2012
Svetom, moje svetom 27.10.2011 – 22.1.2012
Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Oznamuje se láskám našim 8.11.2011 – 22.12.2011
Úsov
Lovecko–lesnické muzeum
Cesta do pravěku 1.5.2011 – 30.10.2011
Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Život pro mír 30.6.2011 – 27.10.2011
Ústí nad Orlicí
Městské muzeum
Mandaly – pro potěšení oka, srdce a duše – Jana Staňková
 20.9.2011 – 27.11.2011
Halóóó! Tady rádio … 20.9.2011 – 27.11.2011
Boty, botky, botičky 20.9.2011 – 27.11.2011
Stvoření světa – krása minerálů v achátech ze sbírky Krzysztofa 
Poloňskiehgo                                                 20.9.2011 – 27.11.2011
Valtice
Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí 2.4.2011 – 27.10.2011
Jižní Morava jinak 15.4.2011 – 31.10.2011
Vinařská etiketa prodává 1.5.2011 – 27.10.2011
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Hrad Veselí 12.9.2011 – 8.1.2012
Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
Modrá planeta srpen 2011 – 31.10.2011
Stavebnice Merkur 1.5.2011 – 31.10.2011
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Obrazy – Drahomíra a Jaroslav Svobodovi 

6.10.2011 – 30.10.2011



 X

Kalendárium kulturních událostí
Obrazy – Stanislav Příhoda 3.11.2011 – 20.11.2011
Betlémy – vánoční výstava 24.11.2011 – 30.12.2011
Vodňany
Městské muzeum a galerie
Galerie
Jan Trampota (1889–1942)  11.9.2011 – 20.11.2011
Klub vodňanských výtvarníků – 15. tradiční výstava 

27.11.2011 – 31.12.2011
Infocentrum
Jitka Zahrádková – Krajina mých snů 8.10.2011 – 31.12.2011
Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Dalibor Říhánek se představuje 8.9.2011 – 30.10.2011
Kresby z vězení do 30.10.2011
Cesta za svobodou 1.4.2011 – 30.10.2011
Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Julie Režná – Doma v krajině 14.10.2011 – 12.11.2011
Helfenburk jako cíl 15.10.2011 – 31.12.2011
Galerie Na shledanou
Tomáš Vaněk – Princip č. 143, čas je čára, je čas … 

od23.10.2011
Tvrz
Barvířství a modrotisk v Pošumaví 25.9.2011 – 16.9.2012
Vrchlabí
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustinián-
ský klášter
Zpět o sto let – Krkonoše na grafikách Ericha Fuchse 

17.6.2011 – 27.11.2011
Nerealizované stavby v KRNAP 7.9.2011 – leden 2012
Krkonošský les – devět století od pomezního hvozdu 

20.9.2011 – 4.12.2011
Vánoční výstava 7.12.2011 – leden 2012
Přírůstky do sbírek muzea 2005–2009 

13.12.2011 – leden 2012
Vsetín
Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Zázračné prameny – lázeňské a upomínkové sklo 

24.6.2011 – 23.10.2011
Vysoká u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka
Antonín Dvořák – život a tvorba 4.10.2011 – 4.11.2011
Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Alena Hájková – obrazy 4.10.2011 – 30.10.2011
1. československá filatelistická výstava 12.10.2011 – 16.10.2011
Ptakopysk na Loučné 23.10.2011 – 27.11.2011
Vetřelci – nepůvodní druhy fauny ČR 23.10.2011 – 27.11.2011
Betlémy 4.12.2011 – 31.12.2011
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Život obyvatel kolem Vltavy 30.4.2011 – 30.10.2011
Sekery a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka
 30.4.2011 – 30.10.2011
Nejstarší roubené domy 30.4.2011 – 30.10.2011
Lidová architektura a sídla na Sedlecku 30.4.2011 – 30.10.2011
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Osobnosti Vyškova 16.9.2011 – 6.11.2011

Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Moravští jezuité 10.9.2011 – 26.11.2011
V zemi Opeřeného hada – Jezuité z České provincie v Mexiku  
v 17.–18. století 

10.9.2011 – 11.11.2011
Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Miloš Šimurda 20.9.2011 – 13.11.2011
Plzeňský okruh – výběr z díla plzeňských výtvarníků 

29.11.2011 – leden 2012
Grafický kabinet
Bedřich Rozehnal 6.9.2011 – 6.11.2011
Vánoční výstava – významná česká ilustrace 

15.11.2011 – leden 2012
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. 
Chráněná území Zlínského kraje 8.9.2011 – 20.11.2011
Bohatstvo storočí 2.9.2011 – 8.1.2012
Život a dílo Eduarda Ingriše 15.9.2011 – 27.11.2011
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
Dům umění
Plný talíř malování od 16.9.2011
Fotofest 13.10.2011 – 12.11.2011
Betlémy 24.11.2011 – leden 2012
Minoritský klášter
„Kamenožrouti“ – minerály v potravě rostlin
 listopad 2011 – prosinec 2011
Rytíři krále Václava a obléhání Znojma 1404 

6.10.2011 – 18.11.2011
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Historie pošty v Žamberku 9.10.2011 – 30.10.2011
Výstava fotografie extrémního sportu 5.11.2011 – 23.11.2011
Vánoce a zima, to je prostě prima 4.12.2011 – 18.12.2011
Žamberk v zimě 4.12.2011 – 18.12.2011
Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum
Tropický hmyz říjen 2011 – listopad 2011
Vánoce našich rodičů prosinec 2011 – leden 2012
Žumberk
Tvrz Žumberk
Ryby a lidé, Rožmberkové a rybníkářství v jižních Čechách  
a ve Waldviertelu 10.8.2011 – 31.10.2011

Termín pro zasílání výstav 
do Kalendária kulturních událostí
Pro otištění aktuálních výstav v tomto Ka-
lendáriu, je nutné, abyste zaslali přehled 
pořádaných výstav ve Vašem muzeu či gale-
rii připadajících minimálně na následující  
3 měsíce vždy do 20. dne v lichém měsíci 
daného roku na e-mail: vestnik@cz-muse-
ums.cz. V opačném případě Vaše výstavy již 
nebudou moci být uveřejněny! 
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zdrojů – ať už to byl zřizovatel (Královéhradecký kraj), měs-

to Jičín, anebo soukromé firmy, které buď finančně anebo 

skrze materiální plnění pomohly celé rekonstrukci. V těchto 

souvislostech a v momentě, kdy se jedná o zápůjčku círk-

ve, se vlastně jedná o skvělý modelový příklad veřejného 

zájmu, kterým může být i instalace obrazu. U motivace sou-

kromých firem (z nich největší poděkování patří firmě Sklo-

písek Střeleč, a. s.) je chvályhodné především to, že dochází 

k jisté renesanci zájmu o kulturu. Financování kultury tak 

mohou brát jako prestižní záležitost.

Jičínské muzeum je známé svou kultivovanou interak-

tivitou, která je udržitelná a nezávislá na technologických 

trendech. Expozice Muzea hry, pokud návštěvník připustí, 

útočí na všechny smysly vnímání. Cílem vytvoření Obrazár-

ny barokních mistrů proto bylo něco trochu jiného. Chtě-

li jsme klientům muzea nabídnout alternativní prostor,  

ve kterém za sebou mohou zavřít dveře a rozjímat v přítmí 

a přítomnosti pláten barokních umělců. Svou povahou je 

právě barokní umění takové. A to se skvěle hodí, protože 

nesmíme zapomenout na to, že jednou z funkcí muzea je  

i funkce relaxační. Přijďte se o tom do Jičína někdy přesvěd-

čit. Škrétovo Zvěstování je pro to dobrým motivem. 

Michal Babík

Soubor kachlů 
na hradě Sovinci

Hrad Sovinec je jedním z objektů, který je v součas-

né době ve správě Muzea v Bruntále. Jeho prostory jsou  

v poslední době stále ve větší míře zpřístupňovány ná-

vštěvníkům a s tím je spojeno i otevírání nových expo-

zičních prostor. Od roku 2009 nabízí hrad i samostat-

nou archeologickou expozici. Vývoj osídlení hradu je  

v ní představován od 2. pol. 14. století, ale 

jádrem expozice je soubor zeleně poléva-

ných kachlů z doby správy hradu Řádem 

německých rytířů.

Výběr vystavovaných exponátů bu-

doucí expozice zahrnoval zlomky go-

tické i renesanční keramiky, kovové 

předměty a zlomky zeleně glazovaných 

barokních kachlů, expozice však stále 

postrádala ono něco, co nebude jen pou-

hou ilustrací časové osy, ale na co může 

návštěvník přijít podívat právě k nám.

Při výběru barokní keramiky se brzy uká-

zalo, že právě zeleně a žlutě glazované 

kachle ze 17. století se oním jádrem expozi-

ce mohou stát. Mezi neustále se opakujícími motivy andělů 

a císařských erbů se skrývaly i zlomky, které sice provede-

ním i zabarvením odpovídaly souboru, ale od zmíněných 

motivů se mírně lišily. Zdánlivě jednotná výzdoba se začala 

členit do stále výraznějších celků a velmi brzy bylo jasné, že 

se nejedná o zlomky jednoho a téhož, ale o pozoruhodnou 

erbovní galerii. Postupně se spojovaly v plochy zdobené 

motivy heraldických symbolů úředníků Řádu německých 

rytířů – velmistra, místodržícího a domácího komtura a vy-

tvořily rámec pro jejich přesnější dataci. Co mělo být pouze 

ilustrativním doplňkem chronologické řady, se stalo jádrem 

vystavovaného souboru.

Postupně ve vitrínách nové expozice zaujaly své místo 

stavební prvky kachlových kamen s erby velmistra řádu 

Leopolda Viléma (1642–1662), místodržícího Augustina Os-

valda Lichtensteina (1641–1652) a domácího komtura Jana 

Bedřicha Knöringena (1649–1653). Tento soubor mohl být 

datován k roku 1650. Další celek naznačil kachlová kamna, 

která byla postavena přibližně o deset let později, motivy 

se opakovaly ve dvou barevných variantách a opět jim vé-

vodily erby Leopolda Viléma. Zadání pro jejich stavbu bylo 

patrně o deset let starší. Znak s iniciálami I.C.V.A.Tor (Iohann 

Caspar von Ampringen Teutsch Ordens Ritter) tu uplatnil 

místodržící Jan Kašpar z Ampringenu (1652–1664) a domá-

cí komtur Jan Adolf Rau z Holzhausenu (1653–1657).

Třetí otopné těleso, pořízené za velmistra Jana Kašpara  

z Ampringenu (1664–1684), začalo hradní prostory prohří-

vat opět nejpozději do dalších deseti let. Zlomky čtvrtých 

kachlových kamen, opět s vévodícím Ampringenovým 

erbem, nebyly v našem nálezovém souboru příliš výrazné  

a pro výstavní účely se zpočátku zdály téměř nevýznamné. 

Poznámky v předběžné nálezové zprávě Jiřího Kohoutka  

z roku 1994 však upozornily na obdobný soubor sovinec-

kých kachlů, který je uložen v depozitáři Slezského zemské-

ho muzea v Opavě již někdy před rokem 1939. Následovala 

recenze
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osobní návštěva opavského depozitáže, porovnání frag-

mentů tamních kachlů a vzápětí se ukázalo, že minimálně 

ve dvou případech může být bruntálský soubor doplněn. 

Chybějící heraldické motivy, popřípadě málo zřetelné části 

kachlů, mohly být zapůjčeny a doplnily tak bruntálský sou-

bor.

Po několika letech očekávají v purkrabství hradu Sovince 

mlčenlivé vitríny své návštěvníky a naprosto samozřejmě 

představují jeho historii. Barokní kachle, které expozici uza-

vírají, zaujmou příchozí především svou výzdobou. Málo-

koho napadne, že tento původně jednotný soubor heral-

dických motivů ještě nedávno ležel v depozitářích dvou 

různých muzeí, a že obdobný soubor keramiky si mohou 

prohlédnout pouze na moravském hradě Sovinci.

Igor Hornišer

Sousedé na talíři /  
Die Nachbarn auf dem Teller

„Ze všech lásek je nejupřímnější láska k jídlu“ 

G. B. Shaw

Ani mě nepřekvapilo, když mě kolegyně Hana Dvořáko-

vá (vedoucí Etnografického ústavu MZM v Brně) autorka 

výstavy „Sousedé na talíři“, pozvala do Brna, abych zhlédla 

tuto přeshraniční výstavu o moravských a rakouských spo-

lečných chutích, gastronomii, obchodních cestách, potra-

vinách, které putovaly na trhy po těchto cestách, kuchař-

kách či typických regionálních produktech Jižní Moravy  

a Dolního Rakouska. Výstavu pořádala Centrála cestovního 

ruchu – Jižní Morava a provedl Etnografický ústav Morav-

ského zemského muzea ve výstavních prostorách Paláce 

šlechtičen v Brně. Hlavním cílem výstavy, která nyní probíhá  

v nedalekém rakouském zámku Wilfersdorfu a zanedlouho –  

v čase adventu – se přesune do Telče, je představit kulinární 

fenomén jihomoravské a dolnorakouské kuchyně. Obě ku-

chyně mají své odlišnosti, ale i společné prvky, tak jak tomu 

bylo ve všech sférách života v rakousko–uherské monarchii.

Výstava byla v MZM koncipována do pěti celků, které 

podrobněji seznamují návštěvníka s mnoha zajímavými 

tématy v rámci tohoto objevného kulinárního výstavního 

projektu: „Společné a rozdílné“; „Jídlo jako posvátno“; „Zlaté 

časy c. k. monarchie“; „Podle kuchyně pozná se hospody-

ně“ a pasáž „Pijme chlapci, pijme“ věnovaná nejen vínu, ale  

i pivu, pálenkám a ovocným moštům.

V prvním výstavním celku „Společné a rozdílné“ jsme vi-

děli skutečně, co nás spojuje. Dobře to prezentovaly potra-

vinové mapy Evropy a Moravy, s místopisnými fotografie-

mi moravských stereotypů: znojemské okurky, ivančický 

chřest, láhev slivovice, vinohrady, valašský frgál, štramber-

ské uši, kostka cukru, olomoucké tvarůžky či pohořelický 

kapr. Na schematické mapě obchodní cesty Vídeň–Brno 

jsme mohli vidět nejen kudy proudili do Rakouska a zpět 

na Moravu prodejci, kudy chodily trhovkyně se svými do-

mácími produkty, kudy se potraviny vozily, tedy obchodní 

stezky, ale především s jakými potravinami se obchodovalo. 

Jaké národní stereotypy dnes známe, a které se staly každo-

denní součástí našich jídelníčků? Je to např. vídeňský řízek, 

segedínský guláš, slovenské halušky, polský bigos nebo 

zcela nový fenomén – obložený chlebíček, tedy bílá veka 

(dnes už i tmavá) s vlašským salátem, salámem a vajíčkem. 

V kulinářské literatuře byla připomenuta v Čechách nejzná-

mější kuchařská kniha od Magdaleny Dobromily Rettigové 

a ve Vídni kuchařka baronky Marie von Rokitansky.

Na výstavě byly představeny skutečně typické moravské 

pochutiny. Kromě již výše uvedených také víno, ivančický 

chřest či slovácké svatební koláčky. Nebylo zapomenuto 

ani na lingvistický exkurs, kde byla uvedena celá řada slov 

německého i českého původu užívaných v nářečí na obou 

stranách hranice.

Prostor barokní kaple dal vyznít části nazvané „Jídlo 

jako posvátno“, a to v eucharistické pasáži proměna vody  

ve víno, kde víno jako posvátný nápoj je hluboce zakotveno 

v celém kultovním a náboženském životě člověka. Mimo 

ně zde byla připomenuta posvátnost chleba, a to jak pro-

střednictvím znojemské „chlebové“ madony, tak i v podobě 

P. Marie „klasové“ z Vranova. Bylo zde popsáno i stravování 

poutníků na cestách bez hranic, jak se stravovali na dlou-

hých procesích, ale také na krátkodobých poutích. Zvláštní 

pasáž byla věnována patronům zaštiťujícím prosperitu hos-

podářství.

Dalším celkem byla gastronomie „Zlatých časů c. k. mo-

narchie“. Zde byl hlavním fenoménem prezentace přícho-

du kultury kávy na Moravu a s ní spojená obliba sladkého 

pečení a jídel. Mohli jsme se zde posadit ke kavárenskému 

stolku, kde ve skutečnosti chyběl jen živý číšník a dle nápo-

jového a jídelního lístku by bylo možno si objednat štrůdl, 

bábovku či linecký koláček nebo i sachr dort. Sortiment  

s výjimkou sachru zdomácněl i v moravské kuchyni. Pití 

kávy, to je nostalgická představa dávné slávy zašlé monar-

chie a je dodnes spojována s obrazem kavárny provoněné 

kávovou vůní. Výroční pečivo, vánočky, štoly, jidáše, se také 

recenze
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příliš nelišily ani tvary na obou stranách hranice, kde výjim-

ku tvořily jen polenské mrkvance.

V dalším celku – „Podle kuchyně pozná se hospodyně“ – 

bylo prezentováno vděčné téma nejen sbírkově, ale i ob-

sahově. Audioprojekce nás přivedla k prostřenému stolu 

v měšťanské domácnosti z počátků 20. století a jako pro-

tiklad zde byl prezentován stůl domkáře z Kobylí. Vtipná 

audioprojekce, představující celý den u stolu domácnosti 

zemského rady a domkáře, je svým kontrastem jedním  

z nejpůsobivějších dominant výstavy. Ukázky vybavení ku-

chyně předměty, které se vztahují ke každodennosti časově 

zaměřené od druhé poloviny 19. století až po současnost, 

dokládaly bohatě vybavené depozitáře, a to lze Etnografic-

kému ústavu MZM jen obdivovat.

Do závěrečné části výstavy „Pijme chlapci, pijme“ nás zval 

makrofotografií vinice Šábes u Znojma. Exponáty i fotogra-

fie představily tradici pěstování vína i pálení lihovin, neo-

pomenou oblibu piva a moštování ovoce. „Hroznová koza“ 

ochranitelka vinohradů, vína a vinařů zde vhodně symbo-

lizovala obnovení dávné tradice rakouského Weinviertlu  

a příhraničních oblastí Znojemska a Mikulovska. 

Výstava byla velmi dobře, i přes omezený prostor, zastou-

pena tematicky. Byla prezentací venkovských tradic i měš-

ťanské kuchyně na počátku 20. století. Připomněla rodinný 

obřadní cyklus, narození, svatbu, smrt. (Např. představené 

pohřební vizitky s obrázky jsou výjimečným druhem drob-

né grafiky s vrcholem na přelomu 19. a 20. století.) Připo-

mněla, že vaření povidel bylo velkou společenskou záleži-

tostí venkova, protože se povidla vařila 24 hodin, a musela 

se tedy za účasti rodiny či sousedů míchat. Pro mě osobně 

byly překvapením formy na springerle – anýzové cukroví 

tlačené do dřevěných forem, pečené k vánočním svátkům, 

které byly typické pro města s německým zázemím.

Z interaktivity mne potěšily zásuvky s poznáváním obi-

lovin. Také jsem si je osahala. Z vystavených předmětů  

a exponátů bych mohla uvést celou řadu, ale vzhledem  

k náročnému obsahu a prostorovým možnostem výsta-

vy, byly vybrány autorkou s mimořádnou pečlivostí a do-

kumentační přesností ty nejcharakterističtější. A mnohé, 

zdánlivě samozřejmé a stále frekventované, nás překvapují 

svou originalitou.

Výstava zcela naplnila zásady přeshraničního projektu, 

všechny popisky, texty a texty v katalogu jsou dvojjazyč-

né, stejně jako spolupráce autorů příspěvků z obou zemí. 

Věřím, že příklad této výstavy je námětem i pro další příhra-

niční regiony a že ukázal cestu k prezentaci gastronomie, 

nejen té tradiční venkovské, ale i živé, současné kuchyně 

a stravy. Poznání toho, co nás také v jiných regionech chu-

ťově spojuje i rozděluje, jako součást té, tak často hledané 

„historie všedního dne“.

Jsem přesvědčena, že tyto výstavy, návštěvnicky velmi 

úspěšné – např. Turnov, Cheb, Národní zemědělské muze-

um Praha i tato brněnská – jsou cestou k velmi přirozenému 

a přímému oslovení návštěvníků všech věkových kategorií  

i sociálních skupin, s prakticky nevyčerpatelnou zásobár-

nou interaktivních podnětů.

Chci tedy autorce a organizátorům za tento úspěšný pro-

jekt poděkovat. Škoda jen, že nebyla věnována větší po-

zornost propagaci, její prezentaci jsem ostatně nenašla ani  

na hlavní webové stránce MZM. A závěrem jen připome-

nu jeden symbolický exponát výstavy. Česky i německy  

na něm stojí vyšito: „Můj drahý mužíčku máš-li mne rád, 

nech pokličku na hrníčku stát.“.

Eva Dittertová

Věda a technika  
v Československu  
(70.–90. léta 20. st.)

Od normalizace k transformaci 

Národní technické muzeum pořádá ve dnech 22.–23. 

listopadu 2011 spolu s Kabinetem dějin vědy Ústavu  

pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., a Společností pro dějiny 

vědy a techniky ČR konferenci na téma „Věda a technika  

v Československu od normalizace k transformaci (70.–90. lét 

a 20. století)“, která navazuje na úspěšné konference zabý-

vající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové 

pozvánky 
na konference
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války (2008), v letech 1945–1960 (2009) a v letech šede-

sátých (2010). Jedním z cílů pořádané konference je zma-

povat vývoj vědy a techniky v českých zemích od počátku 

70. let do 90. let 20. století. Jedná se o multidisciplinární 

vědeckou konferenci za účasti pamětníků činných v ob-

lasti vědy a techniky v tomto období. Cílem konference je 

osvětlení temných míst historie vědy a techniky na našem 

území od počátku normalizace až k začátkům ekonomické 

transformace na počátku 90. let a ozřejmění méně známých 

kapitol české historie druhé poloviny 20. století ve vědě  

a technice. Protože jsme si vědomi, že jak období norma-

lizace, tak období transformace není prosté mýtů a klišé 

ideově zabarvených podle celé škály politického spektra, 

bude hlavním smyslem setkání úsilí o objektivní reflexi vý-

voje a shromáždění svědectví dosud živých aktérů událostí. 

Věříme, že zmíněný přístup pomůže vytvořit východisko 

pro další práci historiků techniky, aby i toto komplikova-

né a stále živé období československých dějin mohlo být 

v budoucnu objektivně zhodnoceno. Konference má po-

sloužit nejen široké odborné veřejnosti, ale i vyučujícím dě-

jinám techniky či konkrétních vědních a technických oborů  

na vyšších stupních odborných a vysokých škol. V nepo-

slední řadě bychom rádi poskytli prostor i prezentaci po-

hledů mladých badatelů v rámci jejich magisterského/dok-

torandského studia.

Setkání by se mělo členit do třech hlavních tematických 

bloků. V prvním z nich bude dán prostor obecným spo-

lečenským dopadům vývoje techniky. Ve druhém bloku 

se počítá s příspěvky vztahujícími se k technice v praxi  

a ve třetím tematickém bloku je počítáno s příspěvky věno-

vanými změnám v jednotlivých technických oborech a prů-

myslových odvětvích (strojírenství, energetika, výpočetní 

technika, přenosová technika, elektrotechnika, dopravní 

technika, stavitelství, architektura, průmyslový design ad.), 

určitý prostor by měl být vyhrazen i dění v přírodních i spo-

lečenských vědách, muzejnictví a výzkumnictví.

V případě Vašeho zájmu zašlete přiloženou přihlášku  

na kontaktní adresu: ivana.lorencova@ntm.cz nebo poš-

tou na adresu: Národní technické muzeum, oddělení dějin 

vědy a techniky, Kostelní 42, 170 78, Praha 7. Informace též  

na http://www.ntm.cz a na tel.: +420 220 399 190. 

V průběhu semináře bude pro účastníky zajištěno drob-

né občerstvení. Cestovní náklady a diety hradí účastníci 

nebo jejich pracoviště. Účastnický poplatek je stanoven  

na 200 Kč, studenti a důchodci 100 Kč. Podrobné pokyny 

týkající se zpracování příspěvků, dopravního spojení a mož-

ností ubytování budou účastníkům včas zaslány v průběhu 

října spolu s přesným programem konference a doprovod-

ných společenských akcí.

- dle zaslaných materiálů

Dosušeno!
Příběh záchrany zaplavených  
archiválií a modelů 2002–2011
Národní technické muzeum v Praze
17. srpna –18. prosince 2011

Od velké povodně, kterou Vltava zaplavila střed Prahy, 

uplynulo v srpnu devět let. Co se od té doby stalo se za-

plavenými a poté zamraženými sbírkami? Bylo opravdu ne-

návratně ztraceno bohatství architektonického a leteckého 

archivu či cenné dokumenty ze sbírek Národního technic-

kého muzea?

Na tuto otázku generální ředitel NTM odpovídá: „Nikoliv. 

Tragická očekávání se nenaplnila. Po devíti letech od zniču-

jících povodní jsou všechny archivní materiály NTM vysu-

šeny a to díky unikátnímu vysoušecímu pracovišti muzea, 

které bylo vybudováno ihned po povodních a s minimál-

ními ztrátami.“

Povodeň, která se Prahou prohnala v roce 2002, se velmi 

závažně dotkla i Archivu průmyslového dědictví a Archivu 

architektury Národního technického muzea. Velká voda 

tehdy v historické budově karlínské Invalidovny zaplavila 

desetitisíce archiválií – fotografií, knih a časopisů, plánů, 

výkresů –architektonické a stavitelské modely a stovky dal-

ších vzácných sbírkových předmětů.

Po opadnutí vody se zaměstnanci muzea společně s de-

sítkami dobrovolníků pustili do boje s časem. Jejich snahou 

bylo co největší množství archivního materiálu co nejrych-

leji opláchnout od hrubých nečistot a zabalit do polyety-

lénových fólií. Zpracované balíky se skládaly na palety  

a do mrazírenských rámů a poté mrazily v mrazírenských 

návěsech nebo kontejnerech a později převážely do mra-

zíren v Mochově a Kladně, protože letní vedra, plísně  

a hnilobné bakterie ohrožovaly samotnou hmotnou pod-

statu zaplavených archiválií. Co nejrychlejším, tzv. „šoko-

vým“ zamražením na -25°C se zhruba 200 kubických me-

trů archiválií stabilizovalo do stavu, v němž mohly počkat  

na promyšlené rozmražení a vysušení. Teoreticky byla tato 

metoda sice známa a doporučována i celostátními archivní-

mi pracovišti, ale prakticky ji v tak velkém měřítku u nás ni-

kdo neuplatnil. Zpětně můžeme konstatovat, že pohotové 

rozhodnutí o zmrazení zaplavených archiválií významnou 

měrou přispělo k záchraně téměř všech papírových mate-

riálů.

pozvánky 
na konference

pozvánky
na výstavy
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K rozběhu definitivní záchrany papírových archiválií 

a fotografií došlo již na podzim roku 2002. V Národním 

technickém muzeu vzniklo nové, specializované oddělení  

pro vysoušení zamražených archiválií, které nemá ve světě 

obdoby.

Po ročním provozu převzal v květnu 2005 nad tímto pra-

covištěm záštitu Český výbor UNESCO a v roce 2006 ocenila 

porota celostátní soutěže „Gloria musaealis“ projekt třetím 

místem v kategorii Muzejní počin roku.

Příběh s nadějným koncem přibližuje veřejnosti výstava 

nazvaná „Dosušeno!“. Tato výstava se koná od 17. srpna  

do 18. prosince 2011 v Malé galerii stálé expozice Architek-

tury, stavitelství a designu ve třetím patře budovy Národní-

ho technického muzea v Praze na Letné.

Olga Šámalová

Povídání o mašinkách
170. výročí příjezdu prvního vlaku  
na střední Moravu
Muzeum Komenského v Přerově 
16. října 2011 – 26. února 2012

Novodobá historie města Přerova je nerozlučně 

spjata s železniční dopravou. Vždyť nebýt přivede-

ní železnice do Přerova, nebylo by se ze zchudlého 

provinčního městečka stalo významné hospodář-

ské, dopravní a administrativní středisko. Onen his-

torický přelom započal v roce 1841, když se budo-

vaná Severní dráha císaře Ferdinanda přiblížila až  

k hanáckým rovinám. Již v těchto počátcích byla 

Přerovu přisouzena úloha důležitého uzlu ve stře-

du strategické spojnice rakouského mocnářství. 

Z Přerova navíc odbočovala vedlejší trať na Olo-

mouc, která v roce 1845 dosáhla Prahy a stala se 

tak přímým spojením Prahy a Vídně. Dnem 1. září 

1841, kdy do Přerova z Uherského Hradiště při-

jel první vlak, a poté také 17. říjnem, kdy byl velkolepou 

slavností zahájen provoz na novém úseku Severní dráhy  

z Uherského Hradiště do Přerova a také Olomouce, započa-

la nová éra dějin města a nové dějiny železnice. Připomínání 

tohoto památného data a následných významných událos-

tí na železnici se stalo v Přerově již takřka tradicí a příležitost  

170. výročí není výjimkou. Vedle prezentace historických  

i současných železničních vozidel a nostalgických jízd ko-

naných v době kulatého výročí přímo na dráze, připomene 

přerovskou železniční historii také tematická muzejní vý-

stava. Muzeum Komenského v Přerově za významného při-

spění spolupracujících institucí a jednotlivců otevře v rámci 

společných oslav v sobotu 15. října rozsáhlou železniční vý-

stavu, která na pět měsíců obsadí více než 350 m2 výstav-

ních prostor v přerovském zámku. Návštěvník se bude moci 

seznámit s počátky železniční dopravy, významnými udá-

lostmi z dějin železnice v regionu, vývojem železniční sta-

nice a ostatních zdejších služeben, fungování všemožných 

součástí železnice, jakož i s dalšími zajímavými záležitost-

mi kolem dráhy. Seznamování s těmito poznatky usnadní 

dioramatické instalace drážních objektů, hojnost obrázků  

a fotografií a celá řada hmotných exponátů, jakými jsou 

propracované modely lokomotiv či vagónů, návěstidla, 

sdělovací technika, elektromechanické či elektrodynamické 

zabezpečovací zařízení, železničářské uniformy a další, vět-

ší či menší drobnosti patřící k železnici. Na výstavě budou  

k vidění zapůjčené exponáty pro tuto příležitost kupříkla-

du z bohatých sbírek Národního technického muzea, sou-

kromého muzea v Malé Morávce či Vlastivědného muzea  

v Olomouci, ale také od četných železničních nadšenců 

z řad specializovaných spolků, jakými jsou třeba Nadace 

okřídlené kolo či Kroměřížská dráha, a také jednotlivců, 

jejichž sbírky veřejnost může spatřit jen velmi zřídka.  Vý-

znamnou součástí bude i prezentace železničního mo-

delářství sestavená za spolupráce Klubu železničních 

modelářů Přerov. Další částí výstavy bude jakási galerie 
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nejzajímavějších fotografií zachycených kolem dráhy ob-

jektivem nadšeného fotografa železnice pana Jana Dostála, 

jinak též předsedy místního klubu železničních modelářů. 

K odlehčení hutného návštěvnického zážitku bude sloužit 

projekce edukačních filmů v tzv. nádražním kinematografu.

Doplňkem výstavního projektu bude celá řada doprovod-

ných akcí. Vedle populárně naučných přednášek a komen-

tovaných prohlídek jsme pro návštěvníky připravili také 

prohlídku noční, při které mohou za asistence historických 

i smyšlených postav cestovat nejen časem. Nezapomínáme 

ani na nejmenší. Pro ně, kromě hracích koutků s přímým 

zapojením rodičů s dětmi ve výstavě, jsou nachystány „Po-

hádky o mašinkách“ v podání olomouckého divadla Tram-

tárie. Pro školní skupiny je oživena celá výstava netradičním 

animačním programem „Nasedat, prosím, už jede!“. Školá-

ci obdrží kouzelnou jízdenku a díky ní se s paní průvodčí 

vydají za poznáním světa mašinek na dřevo a uhlí, budou 

vstupovat do rolí pracovníků železniční armády a putovat 

po stopách světa páry v jejich rodném městě …

Srdečně zveme všechny příznivce železnice do Muzea Ko-

menského v Přerově!

Petr Sehnálek, Kristina Sehnálková, Kateřina Tomešková

Morava vypráví 
aneb Moravské mýty,  
pohádky a pověsti
Památník písemnictví na Moravě
8. září – 30. prosince 2011

Kde sídlí král moravských vodníků, proč v komíně kvílí 

Meluzína a kde jsou na Moravě ukryty poklady – nejen to 

se mohou dozvědět malí i velcí návštěvníci na nové výstavě 

Památníku písemnictví na Moravě. Knížky lidového čtení, 

pohádky, pověsti, jejich hrdinové i místa, k nimž se jednot-

livá vyprávění vázala, se představují v textech, ilustracích  

a dokumentech. 

Úvodní část výstavy je věnována nejznámějším pří-

běhům knížek lidového čtení, které se postupně staly 

součástí folkloru, nejen moravského. Historie a kroniky  

o Meluzíně, Jenovéfě, Bruncvíkovi a Finettě alias Popel-

ce patřily spolu s dalšími tituly k oblíbené četbě ven-

kovských lidí, a to téměř po tři staletí. Většina látek se  

do české literatury dostala v 16. století adaptací němec-

ké předlohy a od té doby se jejich znění příliš neměni-

lo, výraznější zásahy do textů se datují až od poloviny  

18. století.

Nečetné vystavené tisky z 18. a 19. století ilustrují skuteč-

nost, že tyto knihy patřily mezi běžné, snadno dostupné 

jarmareční zboží, kterému jeho majitelé nevěnovali větší 

péči, a proto jsou dnes dochované exempláře v knihovnách 

vzácností. O dobové tiskařské praxi, podle níž se knížky li-

dového čtení ve velkých nákladech přetiskovaly ve stejné 

grafické úpravě i po desetiletí, vypovídají např. dva tisky 

historie o svaté Jenovéfě z let 1852 a 1862 s totožným titul-

ním dřevořezem nebo kroniky o Štylfrýdovi a Bruncvíkovi  

z let 1800 (přetisk z roku 1716) a 1857, taktéž s nezměně-

ným titulním listem; vše ze škarniclovské tiskárny v Uherské 

Skalici.

Tyto zábavné i poučné příběhy, které se v období baroka 

dostaly do rukou nevzdělanému lidovému čtenáři, podně-

covaly fantazii a s různými obměnami byly vyprávěny dál. 

Takto klíčové motivy a jádro příběhu pronikly i do folklor-

ních vyprávění a pohádek. V 19. století byla řada pohádek 

v různých variantách zapsána sběrateli a otištěna v soubo-

rech lidových pohádek. Množství domněle lidových motivů 

v pohádkách je tedy knižního původu, který mnohdy sahá 

až do středověké literatury.

Lidovým pohádkám, pověstem a jejich sběratelům, kte-

ří zaznamenali různé verze z ústního podání lidových vy-

pravěčů, je věnována druhá část výstavy. Pomyslná plavba 

povodím řek Odry a Moravy zavede návštěvníky do etno-

grafických regionů Moravy a Slezska. Zjistí tak, že jednotlivé 

motivy se opakují v různých obměnách, např. motiv spícího 

vojska nebo čertova kamene. Každý kraj má však i své spe-

cifické látky, postavy. Zatímco pohádky z hornatého Valaš-

ska jsou plné černokněžníků, zbojníků a zlatých pokladů, 

vyprávění z úrodné Hané hýří vtipem a sebeironií a na Vyso-

čině je třeba dát si pozor na divoženky, vodní víly a hejkaly.  

Na jižní Moravě se vypráví příběh vážící se k zámeckému 

sudu v Mikulově a na Těšínsku bylo oblíbené vyprávění  
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o místní černé kněžně. Snad nejpozoruhodnější je cyklus 

pověstí o králi Ječmínkovi, jehož příchod Hanáci očekávali  

a možná dodnes očekávají.

Lidová vyprávění díky řadě vlivů postupně mizí. Avšak 

zásluhou velkého počtu osobností zůstala lidová próza 

zachována v písemné podobě pro další generace. Se sys-

tematickým sepisováním pohádek se začalo v době ná-

rodního obrození. Vedle sběratelů a vydavatelů pohádek 

Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena stojí na Moravě 

např. Beneš Method Kulda nebo Františka Stránecká. Ru-

kopisy, fotografie a předměty osobní povahy těchto dvou 

osobností najdete na výstavě vedle ukázek ze zápisů a prací 

sběratelky z okolí Šumperka Anežky Šulové, etnografa Ol-

dřicha Sirovátky ad. Součástí výstavy jsou i knižní vydání 

pohádek a pověstí z jednotlivých regionů, loutky ze sbí-

rek Moravského zemského muzea a z brněnského Divadla 

Radost. Atmosféru pohádek a pověstí dokreslují zapůjče-

né ilustrace výtvarníků Josefa Kremláčka, Aloise Mikulky  

a Libuše Šuléřové. Výstava je doplněna interaktivními prv-

ky a pro nejmladší návštěvníky je připraven dětský koutek 

s pohádkovou chaloupkou a množstvím her. Pro zábavu  

i poučení jsou pro zájemce k dispozici pracovní listy a také 

možnost vyslechnout tematické přednášky

Romana Macháčková a Andrea Procházková

XIII. trienále ex libris Chrudim
Divadlo Karla Pippicha  
a Nová výstavní síň v Chrudimi
8. října – 13. listopadu 2011

Je velice příjemné konstatovat, že v současné přetechni-

zované době, kdy někteří knize v tištěné podobě předpo-

vídají soumrak, ex libris stále přetrvává. Vysoká účast pře-

devším mladých autorů na XIII. trienále ex libris Chrudim 

2009–2011 pořádaném Památníkem národního písemnic-

tví v Praze svědčí o tom, že pro tato drobná výtvarná díla 

existuje do budoucnosti naděje.

Ex libris je ve své podstatě vyjádřením vztahu mezi knihou 

a jejím vlastníkem. Charakterizuje majitele knihy, jeho vlast-

nosti, povolání či zájmy.

Zároveň se však do ex libris promítá i osobnost umělce, 

který ho vytvořil. Vzniká tak spojení, které je pro ex libris 

typické. Ukazuje se, že řada nových přístupů, ať již po ob-

sahové nebo technologické stránce a i určitá nezatíženost 

samotného pojetí ex libris, je pozitivním krokem, který tuto 

přehlídku drobné grafiky dostává do jiné roviny.

Michal Čepelka, studentská kategorie,

Cena Památníku národního písemnictví 

Hana Storchová,  

Cena XIII. trienále českého ex libris Chrudim 2011 

publikace
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Možná stojí za připomenutí několik důležitých momen-

tů z historie ex libris. Tyto knižní značky jsou prokazatelně 

starší než samotný knihtisk. Ve středověku to byla známka 

majitele a zároveň zdobný prvek, který zaručoval určitou 

ochranu vzácné ručně psané knihy. Mezi významnými au-

tory nalezneme i takové osobnosti grafiky, jako byl napří-

klad Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Hans Holbein nebo 

Eugène Delacroix a v českém prostředí Josef Mánes. Tra-

duje se, že moderní české ex libris si nechal vytvořit právě  

od něho průmyslník rytíř Vojtěch Lanna v roce 1868.

Každé období do tvorby ex libris vnáší osobitě stylové 

vyhranění, nové výtvarné názory, jako je tomu v případě 

malířů Alfonse Muchy, Vojtěcha Preissiga nebo Josefa Vá-

chala. Ze značky vlastníka knihy se stal časem vyhledáva-

ný objekt sběratelů. V některých případech se z drobné 

grafiky stalo ex libris větších formátů, které již neslouží 

pouze původnímu účelu, a to spojení s knihou. Přesto 

si zachovává svůj vlastní charakter, kterým je umělecký 

vklad autora, případně osobnosti, pro niž je určen. Na-

konec právě v této souvislosti bychom měli současné ex 

libris i takto vnímat.

Porota XIII. trienále českého ex libris posuzovala  

2 357 prací od 231 autorů ve dvou kategoriích. Na výstavě 

je prezentováno celkem 732 ex libris od 192 autorů, z toho  

v základní kategorii 469 ex libris od 107 autorů a 263 ex libris  

od 85 studentů.

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury ČR Jiřího 

Bessera, hejtmana Pardubického kraje, Radko Martínka  

a starosty Města Chrudimi Petra Řezníčka. Na celkové re-

alizaci se podílel Kabinet ex libris v Chrudimi. Výstava je 

otevřena v Divadle Karla Pippicha a v Nové výstavní síni  

v Chrudimi od 8. října do 13. listopadu 2011.

Zdeněk Freisleben

Nový katalog  
Mendelova muzea

V červnu letošního roku spatřil světlo světa nový katalog 

Mendelova muzea – Masarykovy univerzity. Autorům (On-

dřej Dostál, Michaela Jarkovská, Daniela Vránová) se poda-

řilo stvořit moderní publikaci, jež čtenáři přibližuje život  

a působení slavného otce genetiky Gregora Johanna Men-

dela. Současně vhodným způsobem doplňuje stálou ex-

pozici, kterou zde zájemci mohou navštívit od roku 2009,  

kdy v nynější podobě vznikla. Načasování katalogu přitom 

nese jistou symboliku. Vždyť právě v příštím roce oslavíme 

jedno důležité jubileum. Bude tomu přesně sto devadesát 

let od narození tohoto výjimečného „člověka, opata a věd-

ce“.

Budoucí čtenář jistě ocení příjemné grafické ztvárnění, 

množství původních ilustrací a nezbytný dvojjazyčný text 

(český a anglický). Obsah pojednává o všech známých, ale 

 i méně proslavených aspektech Mendelova života. Nechy-

bí tedy zmínka o řádu augustiniánů na Starém Brně, kde 

Mendel strávil převážnou část svého života a v němž vde-

chl život svému podivuhodnému dílu. Popsán je také jeho 

zájem o včelařství a nemalé zanícení v oblasti meteorolo-

gie. Podstatná část je pak pochopitelně věnována nejslav-

nějším pokusům s hrachem setým a zákonům dědičnosti, 

které geniální opat rozpoznal a obětavou prací zpřístup-

nil celému lidstvu. Publikace nabízí uspořádání, jenž je  

ve vhodném souladu se samotnou expozicí. Ve zmíněných 

ilustracích pak nesmějí chybět nejdůležitější vystavené 

exponáty. Katalog, který je možné zakoupit výhradně jen 

v prostorách muzea, tak tvoří celek splňující veškeré po-

žadavky moderních muzeologických potřeb a především 

očekávání těch nejdůležitějších kritiků – návštěvníků z řad 

široké veřejnosti.

Michal Šimo

publikace
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Cyklus seminárov  
a publikačné výstupy  
muzejníkov–etnológov  
na Slovensku (1997–2010)

V uplynulom roku sa konal už XIV. ročník odborného se-

minára Etnograf/etnológ a múzeum. Tieto odborné podu-

jatia etnografov/etnológov, zamestnaných predovšetkým  

v múzeách na Slovensku, koncepčne pripravuje Národo-

pisná komisia zväzu múzeí na Slovensku (od roku 2006  

pod názvom Etnologická sekcia Zväzu múzeí na Slovensku).  

V osobách Kataríny Holbovej (Levice), neskôr Izabely Dan-

terovej (Galanta) a v súčasnosti Evy Ševčíkovej (Pezinok) 

mali a majú aj z pozície vedenia komisie koncepčne tvorivé 

a organizačne schopné osobnosti. 

Stretnutia sa konávajú pravidelne v októbrovom termíne, 

hostiteľmi sú jednotlivé múzeá na Slovensku a ich voľba 

sa nezriedka odvíja od tematického zamerania či konkrét-

nych zbierok toho–ktorého múzea. Na podujatiach zvyknú 

finančnou či inou účasťou participovať tiež zriaďovateľské 

inštitúcie múzeí, ako napríklad vedenie Samosprávnych 

krajov, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, nezriedka 

tiež primátori miest konania seminára. V ostatných troch ro-

koch na vydanie zborníka príspevkov zo seminára prispela 

Národopisná spoločnosť Slovenska. 

Aktívnymi účastníkmi seminárov sú okrem etnológov – 

pracovníkov múzeí aj vedeckí pracovníci Slovenskej aka-

démie vied, jednotlivých katedier etnológie na Slovensku 

(Bratislava, Nitra, Trnava), Ústredia ľudovej umeleckej výro-

by, regionálnych archívov, tiež však hostia zo zahraničia – 

z Čiech a Poľska. Súčasťou seminárov bývajú aj zaujímavé 

exkurzie. Semináre sú zamerané na jednu vybranú tému, 

na ktorej sa účastníci dohodnú rok vopred počas konania 

aktuálneho seminára. 

Uvádzam témy jednotlivým seminárov, názov usporiada-

teľského múzea, miesto a rok konania seminára v chrono-

logickom slede:

Tradičné zvyky a obrady a súčasnosť (Podtatranské múze-

um Poprad 1997),  Múzeum a etnograf (Tekovské múzeum 

Levice 1998), Svätci a sakrálne umenie v ľudovej kultúre 

(Záhorské múzeum Skalica 1999), Zvykoslovie v minulosti  

a dnes (Kysucké múzeum Čadca 2000), Religiózne pred-

mety v ľudovom prostredí (Slovenské národné múzeum 

– Etnografické múzeum Martin 2001), Sakrálne zbierko-

vé predmety v múzeách na Slovensku (Oravské múzeum  

P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín 2002), Remeselná výroba 

s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a ka-

meninovú produkciu (Gemersko-malohontské múzeum 

Rimavská Sobota 2003), Muzeálna dokumentácia a prezen-

tácia regionálnych špecifík v agrikultúre (Slovenské poľno-

hospodárske múzeum Nitra 2004), Etnokultúrna funkcia 

odevu a textílií v 2. polovici 20. storočia (Múzeum Janka 

Kráľa Liptovský Mikuláš 2005), Mlyny a mlynárske remes-

lo (Vlastivedné múzeum Galanta 2006), Múzejné zbierky  

a zberatelia (Východoslovenské múzeum Košice 2007), Pas-

tierska kultúra, jej dokumentácia a prezentácia (Liptovské 

múzeum Ružomberok 2008), Ľudový textil a spôsoby jeho 

výzdoby (Podunajské múzeum Komárno 2009), Ľudový ná-

bytok v múzeách na Slovensku (Tekovské múzeum Levice 

2010). 

Na záver priblížim zameranie a obsah zborníkov z ostat-

ných piatich ročníkov seminára. Jubilejný desiaty ročník 

seminára Etnológ a múzeum sa konal v roku 2006 a téma 

o mlynoch a mlynárskej kultúre nebola vybraná náhodne 

– múzeum v Galante totiž od polovice 70. rokov 20. storo-

čia vlastní kolové vodné mlyny pri Malom Dunaji – v Tomá-

šikove a Jelke ako cenné doklady technických pamiatok  

v podobe expozícií in situ. Seminár a príspevky v zborní-

ku (editorka: Izabela Danterová) možno rozdeliť do troch 

problémových okruhov: 1. Mlyny, mlynárske zariadenia  

a usadlosti na základe archeologických, historických, etno-

logických a pamiatkárskych výskumov, 2. Mlynárske remes-

lo a spracovanie obilných zŕn, 3. Využívanie produktov mly-

nárskeho remesla v tradičnej ľudovej kultúre. V roku 2007 
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sa podujatie konalo v Košiciach na tému Múzejné zbierky  

a zberatelia. Editori zborníka (Klaudia Buganová a Pavol Lac-

kanič) radili príspevky podľa hlavných tematických okruhov 

seminára: 1. Etnologické zbierkové fondy, 2. Významní zbe-

ratelia, 3. Špecializované skupiny etnografických zbierok.  

Z XII. ročníka seminára o pastierskej kultúre pripravila 

zborník Iveta Zuskinová a príspevky sú venované dejinám 

ovčiarstva na Slovensku, materiálnej a duchovnej kultúre 

pastierov, pastierstvu ako fenoménu umenia, tiež však cha-

rakteristike zbierkových fondov jednotlivých múzeí vo vzťa-

hu k pastierstvu/ovčiarstvu. Seminár a príspevky v zborníku 

z roku 2009 (editorka: Ida Gaálová) na tému Ľudový textil 

a spôsoby jeho výzdoby  sa zaoberali týmito tematickými 

okruhmi: 1. Techniky výzdoby ľudového textilu, 2. Fondy 

ľudového textilu v zbierkach múzeí, 3. Remeslá, súvisiace 

s ľudovým textilom, 4. Možnosti a formy prezentácie ľu-

dového textilu, využitie tradičných prvkov výzdoby textilu  

v súčasnosti.  Nateraz posledný zborník (editorka: Zuzana 

Ivanická) venovaný problematike ľudového nábytku ob-

sahuje príspevky týchto tematických okruhov: 1. Termino-

lógia tradičného ľudového nábytku, 2. Dekoratívny prejav  

na ľudovom nábytku, 3. Fondy ľudového nábytku v múze-

ách, prípadne jeho časti, 4. Nábytok v archívnych materiá-

loch.

Okrem ocenenia hodného priestoru na odborné diskusie, 

tiež však na priateľské stretnutia kolegov, ktoré semináre 

poskytujú, vyzdvihujem aj fakt, že zborníky vychádzajú 

vždy do konca kalendárneho roka, v ktorom sa seminár 

koná. Publikácie majú kvalitnú grafickú úroveň, ich súčas-

ťou je ilustračný materiál – fotografie, kresby, tabuľky, 

predovšetkým však príspevky múzejníkov – etnológov 

sprístupňujúce aktuálny stav vedeckého bádania v etno-

muzeológii na Slovensku. Cyklus seminárov pokračuje té-

mou vyhlásenou na tento rok: „Dokumentácia 2. polovice 

20. storočia a súčasnosti” – hostiteľom je Slovenské národ-

né múzeum – Etnografické múzeum v Martine a seminár sa 

bude konať 8.–9. 11. 2011 v Martine.

Hana Hlôšková

Konzervování  
a restaurování kovů
Ochrana předmětů kulturního  
dědictví z kovů a jejich slitin

Technické muzeum v Brně spolu s Asociací muzeí a galerií 

ČR – Komisí konzervátorů-restaurátorů vydalo v letošním 

roce publikaci, která se zabývá ochranou, konzervováním  

a restaurováním předmětů z kovu. Na více než 600 stranách 

nabízí přehled současných znalostí a postupů, jak z praktic-

kého, tak z teoretického hlediska. Na knize pracoval rozsáh-

lý autorský kolektiv, kterému se podařilo předložit publika-

ci, jejímž přínosem je komplexní pohled na problematiku 

péče o předměty z tohoto materiálu. Zároveň se po dlouhé 

době na českém knižním trhu objevuje původní titul, který 

shrnuje nejnovější poznatky a moderní trendy v oboru kon-

zervování-restaurování kovu.

Kniha je pro členy AMG k dispozici zdarma. Každý 

řádný člen AMG obdrží jeden výtisk publikace pro-

ti podpisu. Vyzýváme tímto všechny členské instituce 

AMG, aby si publikaci vyzvedly na sekretariátu AMG 

(kontakt: Michaela Buriánková, tel.: +420 224 210 037,  

e-mail: buriankova@cz-museums.cz) nebo v Technic-

kém muzeu v Brně (kontakt: Mgr. Zuzana Kafková,  

tel.: +420 541 421 450, e-mail: kafkova@technicalmuseum.

cz).

Michaela Buriánková

Židovské epitafy ožívají 

Muzeum Českého lesa v Tachově je od jara 2011 pověře-

ným odborným pracovištěm Plzeňského kraje pro výzkum 

židovských památek (http://zh.tachov.org). V dubnu vzešla 
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z jeho dílny kniha dr. Václava Chvátala Příběhy telických ná-

hrobků, shrnující v popularizované podobě výsledky šesti-

letého výzkumu židovského hřbitova Telice.

Hřbitov s nejstaršími dochovanými náhrobky ze 40. let  

18. století byl na jaře roku 2010 prohlášen za kulturní pa-

mátku. Jeho historický význam spočívá především v tom, 

že je pro určitá období jedinou souvislou sbírkou autentic-

kých ”písemností” o židovském osídlení okolní krajiny.

U každého ze 71 vybraných náhrobků je kromě fotografie 

uveden opis epitafu v hebrejštině a/nebo v němčině, český 

překlad a podrobné komentáře, doplněné údaji z archiv-

ních zdrojů. Kniha dále obsahuje soupisy všech náhrobků, 

tříděné podle různých hledisek (jmen, chronologie) a úpl-

nou přehlednou excerpci údajů z Goldova sborníku v sou-

vislostech s výsledky terénních výzkumů.

Kniha však neobsahuje jen strohé dokumentační údaje:  

v jejím úvodu se autor vyznává ze své lásky ke krajině,  

do níž je telický židovský hřbitov zasazen „jako diadém”  

a věnuje knihu minulým i současným obyvatelům okolních 

vsí, z nichž se na hřbitov po tři staletí pohřbívalo.

Knihu Příběhy telických náhrobků vydalo Nakladatel-

ství Českého lesa v Domažlicích a lze ji za 195 Kč zakoupit  

u vydavatele, v tachovském muzeu, nebo objednat na ad-

rese: Muzeum Českého lesa, Tř. Míru 447, 347 01, Tachov; 

e-mail: muzeum@tachov.cz; tel. +420 374 722 171

Václav F. Chvátal

Vychází publikace  
o architektuře knihoven

Postavit novou knihovnu nebo ji alespoň pořádně zre-

konstruovat je velkým snem mnohých knihoven a jejich 

pracovníků. Prosadit a realizovat výstavbu knihovny je 

velmi zdlouhavý a složitý proces, při kterém většině chybí 

potřebné znalosti a zkušenosti. Definovat potřeby uživatelů 

tak, aby knihovna vyhovovala jejich současným i budoucím 

požadavkům, zjistit dodavatele speciálních zařízení či získat 

kontakty na projektanty a specialisty bývá velmi složitým 

oříškem, protože často chybí zkušeností s tímto typem stav-

by. Poslední odborné publikace na téma výstavby knihoven 

byly na Slovensku či v Čechách vydávány v 70. a 80. letech 

minulého století. Svaz knihovníků a informačních pracov-

níků ČR letos vydává publikaci Ladislava Kurky „Architek-

tura knihoven”. Autor působil jako konzultant při přípravě  

a realizaci desítek staveb knihoven. Publikace je určena kni-

hovníkům, architektům, projektantům i studujícím těchto 

oborů, ale také zřizovatelům a provozovatelům knihoven. 

Představuje základní souhrn poznatků, které jsou nezbytné 

pro přípravu a realizaci výstavby knihoven.

Úvodní kapitola se zabývá vývojem architektury kniho-

ven od nejstarších dob do současnosti s vazbou na vznik 

písma, vynález knihtisku a rozvoj informačních technologií. 

Druhá kapitola vymezuje požadavky na budovu knihovny, 

zabývá se typologií a charakteristikou jednotlivých prostor 

a vymezuje knihovnické, čtenářské, technické a prostorové 

požadavky na budovu knihovny. Další kapitola je zaměřena 

na interiér knihovny jak z hlediska mikroklimatu, tak vyba-

vení interiéru specializovaným nábytkem a technologiemi. 

Čtvrtá kapitola představuje stručnou rekapitulaci výstavby 

a rekonstrukci knihoven v České republice. Jsou uváděny 

charakteristiky vybraných významných staveb knihoven. 

Závěrečná kapitola se věnuje jednotlivým etapám výstav-

by knihovny od zadání, přes projektování až po samotnou 

realizaci, včetně zpracování dokumentace stavby a proces 

reklamačního řízení. Publikaci uzavírají přílohy s ukázkami 

stavebního programu. Každá kapitola je doplněna odkazy 

na nejdůležitější literaturu k výstavbě knihoven. Kniha je 

bohatě ilustrována.

Ladislav Kurka: Architektura knihoven. Praha, SKIP 

2011. 200 s. Cena: 250,- Kč, pro Slovenskou republiku 

14,90 EUR. Cena je uvedena včetně poštovného, distribuci 

na Slovensku zajišťuje knihkupectví Artbooks.

Elektronické objednávky: http://www.skipcr.cz/co-je-skip/

publikace/objednavky-publikaci-skip

Vít Richter



Ministerstvo kultury ČR 

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

ředitele/ředitelky 

Valašského muzea v přírodě  
v Rožnově pod Radhoštěm, s. p. o.

Požadujeme: 

ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského/inženýr-

ského stupně

- nejméně pětiletou praxi v řízení pracovních týmů

- znalost principů činnosti a financování státní příspěvkové 

organizace

- znalosti v oboru působení a zaměření organizace výhodou

- schopnost řízení náročných systémů, flexibilitu

- schopnost dlouhodobé koncepční práce

- základní znalost oborové legislativy a Státní kulturní po-

litiky 

- aktivní znalost anglického, případně německého jazyka 

- schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezi-

národní úrovni a schopnost komunikace s médii

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

- označení výběrového řízení

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní pří-

slušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu 

(číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státní-

ho příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum  

a vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutno dále připojit:

- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních za-

městnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech 

- představu o poslání, cílech, řízení a dalším rozvoji Valaš-

ského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v rozsa-

hu do 5 normostran v souladu se střednědobou koncepcí 

instituce 

- motivační dopis 

- souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení 

§ 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

- ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším 

dosaženém vzdělání

- originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí 

státní příslušníci předloží obdobný doklad)

- negativní lustrační osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. 

(nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob naro-

zených po 1.12.1971)

- čestné prohlášení o činnosti v období 25.2.1948 – 17.11.1989 

ve smyslu § 2 zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se  

u osob narozených po 1.12.1971)

Nabízíme:

- platové zařazení do tarifní třídy T 16, příplatek za vedení, 

osobní ohodnocení

Základní podklady pro zájemce o výběrové řízení nalez-

nete na http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=414.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráčková, MK ČR – od-

bor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií,  

tel.: +420 257 085 457, e-mail: hana.vondrackova@mkcr.cz

Upozorňujeme

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel, která budou 

schválena ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje prá-

vo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury Čes-

ké republiky nebo zašlou doporučeně své přihlášky s pří-

lohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději  

do 11.11.2011 na adresu: Odbor ochrany movitého kultur-

ního dědictví, muzeí a galerií Ministerstvo kultury České 

republiky, Maltézské nám. 1, 118 11 PRAHA 1 – v obálce 

označené ŘVMP-KONKURZ-NEOTEVÍRAT. 

Mediální akce roku 2012

Asociace muzeí a galerií ČR připravuje na příští rok 2012 

řadu mediálních akcí, k jejichž realizaci bychom Vás již nyní 

rádi přizvali. Slouží především k propagaci Vašeho muzea či 

galerie na stránkách Věstníku AMG a na našich interneto-

vých stránkách http://www.cz-museums.cz – nejen v sekci 

Dění v oboru.

Především se jedná o Národní soutěž muzeí Gloria 

musaealis a Festival muzejních nocí. V letošním roce 

vstoupila Národní soutěž muzeí Gloria musaealis do jubi-

lejního desátého ročníku. Slavnostní akt vyhlášení výsledků 

mediální akce 
roku 2012
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soutěže proběhne dne 17. května 2012 v prostorách Rytíř-

ského sálu Valdštejnského paláce od 17 hodin pod záštitou 

PhDr. Jaromíra Jermáře, předsedy Výboru pro vzdělávání, 

vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. 

Jsme toho názoru, že soutěž může být zajímavým a živým 

tématem v mediální sféře, avšak váha tohoto tématu závisí 

na tom, kolik soutěžních projektů muzea a galerie přihlásí. 

Nabízíme Vám pomoc při vytipování vhodných soutěžních 

projektů ve Vaší činnosti a konzultace při zpracování při-

hlášky, která je ke stažení na stránkách http://www.gloria-

musaealis.cz. Rovněž je možné vyplnit on-line formulář při-

hlášky přímo na našich stránkách. Nezapomeňte prosím, 

že uzávěrka přihlášek X. ročníku soutěže je 28. února 

2012! Věříme, že stejně jako v ročnících předcházejících, se 

i v jubilejním desátém ročníku Národní soutěže muzeí Glo-

ria musaealis 2011 setkáme s celou řadou Vašich vynikají-

cích projektů. Kontaktní osobou pro Národní soutěž muzeí 

je Mgr. Blanka Šimečková (vestnik@cz-museums.cz).

Pro rok 2012 vyhlasí Asociace muzeí a galerií ČR ve spo-

lupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem již 

osmý ročník Festivalu muzejních nocí 2012, který pro-

běhne ve dnech 18. května – 9. června 2012. Akce tohoto 

typu jsou již řadu let obvyklé ve velkých evropských měs-

tech – jde vlastně o velice jednoduchý princip, kdy muzea  

a galerie v daném městě zůstanou otevřeny do pozdních 

nočních hodin a nabídnou svým nočním návštěvníkům 

něco, co není v jejich denním programu běžné. Volným 

vstupem počínaje a speciálními akcemi konče. Novinkou 

od čtvrtého ročníku akce je Národní zahájení festivalu, 

pořádané ve spolupráci s Asociací krajů ČR jako oficiální za-

čátek téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Muzea 

a galerie v České republice se mohou k Festivalu muzejních 

nocí 2012 kdykoli v jeho průběhu připojit, a to tím, že se 

zaregistrují se „svou“ muzejní nocí do společného informač-

ního serveru a zašlou na adresu sekretariátu AMG řádně  

a ve stanoveném termínu, kterým je 31. ledna 2012, vypl-

něnou přihlášku. Zároveň od nás obdržíte společný grafický 

prvek – logo festivalu – pro Vaše propagační materiály. Kon-

taktní osobou pro Festival muzejních nocí je Anna Komár-

ková, BBus (Hons) (amg@cz-museums.cz).

V roce 2008 byl v nové aktualizované verzi spuštěn na in-

ternetových stránkách AMG elektronický Adresář muzeí  

a galerií ČR, který pravidleně doplňujeme a aktualizuje-

me na základě Vámi zaslaných podkladů. Adresář pro rok 

2011–2012 bude vydán v tištěné podobě v listopadu 2011 

a bude k dispozici na sekretariátu AMG. Adresář je vítaným 

pomocníkem nejen při vzájemné komunikaci muzeí a gale-

rií, ale slouží i subjektům činným v oblasti cestovního ruchu, 

školám, ostatním kulturním institucím apod. V zájmu každé 

organizace proto je, aby aktualizaci údajů věnovala náleži-

tou pozornost, neboť Adresář je jednou z efektivních cest  

k propagaci Vaší instituce. Dotazník pro aktualiza-

ci údajů je ke stažení na internetových stránkách AMG  

http://www.cz-museums.cz, kde je k dispozici i návod  

pro jeho vyplnění. Vyplněné dotazníky nebo pouze výčet 

údajů, které se o Vašem muzeu/galerii změnily, zasílejte 

prosíme paní Michaele Buriánkové, BBus (Hons) na e-mai-

lovou adresu: buriankova@cz-museums.cz. Tímto bychom 

Vás chtěli opět vyzvat ke kontrole prezentovaných dat  

o Vaší instituci – zda jsou aktuální všechny kontaktní údaje, 

publikované informace o otevírací době, o vstupném, o jed-

notlivých pobočkách atd.

Na našich stránkách můžete rovněž najít formuláře  

„Kalendárium výstav a kulturních událostí 2012“  

a „Kalendárium akcí muzeí a galerií 2012" pro prezentaci  

na internetových stránkách AMG“. Formuláře vztahují-

cí se k výstavám a kulturním akcím slouží jako podklad  

pro zveřejnění výstav muzeí a galerií v aktuálním čísle – 

příloze Věstníku AMG „Kalendáriu kulturních událostí“. 

Do formuláře vyplňte prosím všechny plánované výstavy 

ve Vašem muzeu či galerii pro rok 2012. Aktuální přehledy 

výstav, změn a aktualizací zasílejte na e-mailovou adresu:  

vestnik@cz-museums.cz s předstihem minimálně tří měsí-

ců, nejpozději vždy do následující uzávěrky aktuálního čísla 

Věstníku AMG, která je uvedena v tiráži každého čísla. Jen 

takto budou Vaše aktuální výstavy propagovány na strán-

kách Věstníku AMG. Formulář „Kalendárium akcí muzeí 

a galerií 2012 pro prezentaci na internetových strán-

kách AMG“ slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí 

a galerií na internetových stránkách AMG – v sekci Dění  

v oboru. Do formuláře vyplňte prosím všechny plánované 

akce ve Vašem muzeu/galerii pro rok 2012 – termíny semi-

nářů, konferencí, přednášek atd. Aktuální přehledy těchto 

akcí, změny a aktualizace zasílejte na e-mailovou adresu: 

buriankova@cz-museums.cz. 

Zároveň je možné na internetových stránkách AMG pre-

zentovat nově vydané publikace, sborníky z konferencí  

a seminářů a další zajímavé informace z Vaší činnos-

ti. Podklady pro publikování těchto informací zasílejte  

na e-mailovou adresu: buriankova@cz-museums.cz. 

Důležité termíny pro rok 2012:

17. května 2012 – vyhlášení výsledků X. ročníku Národní 

soutěže muzeí Gloria musaelis 2011

18. května 2012 – Národní zahájení VIII. ročníku Festivalu 

muzejních nocí 2012

9. června 2012 – ukončení Festivalu muzejních nocí 2012, 

IX. ročník Pražské muzejní noci



Metodické centrum pro  
muzea výtvarného umění  
v Národní galerii v Praze

Metodické oddělení pro správu sbírek v ČR v Národní gale-

rii v Praze vzniklo již na podzim roku 2001 po decentralizaci 

většiny galerií na nově vzniklé samosprávné územní celky 

– kraje. Ve své odborné činnosti navázalo na dlouholeté 

zkušenosti z práce oddělení regionálních galerií, které v NG 

fungovalo do roku 1991. Hlavním cílem metodického od-

dělení bylo poskytování odborné pomoci muzeím, galeriím 

a dalším vlastníkům spravujícím výtvarné sbírky zapsané  

v CES – ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., správa a bada-

telské zpřístupnění lístkové kartotéky bývalého oddělení 

regionálních galerií, která obsahovala přehled o sbírkových 

fondech všech krajských galerií do roku 1990, a informač-

ní servis a zpracování metodiky péče o výtvarné sbírky  

pro nově vzniklé krajské úřady. V době vzniku tohoto nové-

ho metodického pracoviště však neexistoval žádný dotační 

titul pro financování jeho činnosti a NG obdržela prostřed-

ky pouze na vznik jednoho pracovního místa, což platí až 

do současnosti a brzdí větší rozvoj služeb poskytovaných 

centrem.

Metodické oddělení po dohodě řešilo personální a finanč-

ní problémy úzkou spoluprací s Radou galerií ČR (RG ČR),  

pro niž zpracovávalo a vedlo vzdělávací projekty. Od roku 

2003 do roku 2006 se metodické oddělení odborně i organi-

začně podílelo na těchto projektech RG ČR – „Metodika ochra-

ny a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru  

v muzeích a galeriích“, „Nové metody výchovné práce  

s veřejností v galeriích“, „Rozvoj vzdělávacích činností v mu-

zeích a galeriích“, „Analýza možností rozvoje digitální evi-

dence výtvarných sbírek (DEMUS)“ a „Komunikace galerií  

s veřejnou správou“. Díky vzdělávacím projektům a iniciati-

vě metodického oddělení a lektorských pracovišť NG byla 

v rámci RG ČR ustanovena i nová komora edukačních pra-

covníků. 

V roce 2007 se NG stala členem AMG a byl zpracován nový 

rozvojový koncept činnosti metodického oddělení, které 

bylo přejmenováno na Metodické centrum pro muzea vý-

tvarného umění a zařazeno mezi muzejní metodická cen-

tra dotovaná na základě dlouhodobých projektů minister-

stvem kultury. Díky těmto prostředkům mohly být v roce 

2008 zpřístupněny webové stránky centra http://www.

mc-galerie.cz/, které obsahují řadu praktických postupů  

a informací o službách, jež NG poskytuje veřejnosti, kvi-

zy a veřejností velmi oblíbený formát otázek a odpovědí  

na různorodé dotazy.

V rámci nové koncepce byl větší důraz položen na mezi-

národní kooperaci v oblasti odborné péče o umělecká díla, 

což se projevilo ve spolupráci s restaurátorským institutem 

Opificio delle Pietre Dure z Florencie, která je odborně ga-

rantována restaurátorským oddělením NG, a realizací dvou 

seminářů k problematice restaurování uměleckých děl.  

V roce 2009 byly tématem odborného setkání mnohaleté 

restaurátorské zkušenosti florentského institutu, předsta-

vení nových průzkumových metod a informace o analytic-

ké metodě k identifikaci falz. V roce 2010 byl seminář téma-

ticky zaměřen na restaurování umělecký děl na papíru. Oba 

semináře se setkaly s velkou odezvou odborné veřejnosti, 

a proto centrum připravuje další pokračování i na letošní 

rok, tentokrát je seminář věnován historickým technikám 

malby. 

Ve spolupráci s Archivem NG metodické centrum vloni 

také zorganizovalo „2. zasedání k problematice písemných 

pramenů v dějinách umění“, které navázalo na předchozí 

zasedání uspořádané Ústavem dějin umění AV ČR.

V letošním roce vedle podzimního třetího restaurátor-

ského semináře a archivního zasedání proběhl v červnu 

workshop shrnující výsledky pracovní skupiny Evropské ko-

mise pro mobilitu sbírek (v níž ČR zastupuje kurátorka NG 

dr. M. Němcová) a praktický seminář prezentující metodiku 

a výsledky z projektu NG podpořeného z Norských finanč-

ních mechanizmů k modernizaci bezpečnostních systémů 

v muzeu/galerii. Bezpečnostní metodiku na CD/DVD si mu-

zea mohou osobně vyzvednout v metodickém centru.

Dagmar Jelínková
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Asociace muzeí a galerií České republiky
ve spolupráci 

s Muzeem města Ústí nad Labem
Moravským zemským muzeem

Českým výborem ICOM
Českou kanceláří programu Culture

a oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky

pořádá VII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví

při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011

Muzea pro všechny 
Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR

3.– 4. listopadu 2011, Brno, Kongresové centrum – Veletrhy Brno a. s., Výstaviště 1

Předběžný časový plán a program kolokvia:

3. listopadu 2011 – první jednací den kolokvia
 

9.00–10.00 Registrace účastníků kolokvia (foyer Kongresového centra)

prostor: Velký konferenční sál

10.00–10.15 Společné slavnostní zahájení VII. celorepublikového kolokvia 

10.00–10.15 Handicapovaní a dobrovolníci v paměťových institucích ČR. (PhDr. Anna Matoušková,  

   náměstkyně pro oblast památkové péče, muzeí a galerií, regionální a národnostní kultury, Ministerstvo kultury ČR)

10.30–13.00 I. blok přednášek: Handicapovaný návštěvník v kulturní instituci v České republice

10.30–10.45 Přístupnost muzeí a galerií v památkově chráněných objektech. Legislativa a přístup k objektům. (Ing. Dagmar Lanzová,  

   Národní rada osob se zdravotním postižením ČR)

10.45–11.00 Bezbariérové úpravy v objektu Bezbariérové úpravy v objektu (Ing. Milena Antonovičová, Národní rada osob se  

   zdravotním postižením ČR)

11.00–11.15 Jak jsou přístupná muzea v České republice pro imobilní návštěvníky? (PhDr. František Šebek, Východočeské muzeum  

   v Pardubicích, čestný člen AMG)

11.15–11.30 Monitoring přístupnosti kulturních institucí – potřeba odbornosti při realizaci mapování v aktivní spolupráci  

   s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (Mgr. Tomáš Lanc, Pražská organizace vozíčkářů, o. s.)

11.30–11.45 Muzeum jako Přátelské místo (Mgr. Pavel Wiener, Oblastní spolek ČČK Hradec Králové)

11.45–12.00 Muzeum bez bariér. Webové informační fórum. (Mgr. Aleš Česal, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, NM)

12.00–12.15 Hapestetika v muzeích a galeriích (Vladěna Sýkorová, Sdružení Hapestetika)

12.15–12.30 Outreach: Muzejně-galerijní vzdělávání znevýhodněných v jejich přirozeném prostředí (Mgr. Alice Stuchlíková,  

   Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity)

12.30–13.00 Diskuse k I. bloku kolokvia

13.00–14.00 přestávka na oběd

14.00–17.00 II. blok: Možnosti muzea/galerie při práci s handicapovanými, příklady z České republiky i ze zahraničí

14.00–14.20 Zapojení pro všechny. Programy pro dobrovolníky a handicapované v Britském muzeu. (Susan Raikes, M. A., vedoucí  

   Oddělení vzdělávacích aktivit a koordinátor dobrovolníků, Britské muzeum)

14.20–14.50 Projekt Make Able (Tom Jones, hlavní koordinátor projektu, Celebral Palsy Midlands, Velká Británie; Walter Baeten, 

   Senaedin, Belgie; Vania Comuzzi, Univerzita Senza Eta Citta del Trattato, Itálie; Antonio Monreal Moreno, SAI Integracion 

   Social SL – Mentalia Puerto, Španělsko; Jana Mařeková, Sdruženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  

   v Petržalke, Slovensko; Hana Němcová, Muzeum města Ústí nad Labem, Česká republika)

14.50–15.00 Programy pro osoby se zdravotním postižením v kulturních institucích v ČR (Mgr. Hana Němcová, Komise pro práci  

   s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG)

15.00–15.15 Podpora mezinárodní spolupráce kulturních organizací prostřednictvím programu Grundtvig (Mgr. Petra E. Krňanská, 

   Národní agentura pro vzdělávání, Dům zahraničních služeb)



15.15–15.30 Vybraná muzea USA (San Francisco, Monterey, New York) a jejich přístup k návštěvníkům s omezenou schopností pohybu 

   a orientace (Mgr. Milan Jančo, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště)

15.30–16.00 Přestávka na kávu a občerstvení

16.00–16.15 Jsme-li zdraví, pak nejen pro sebe. Metodické centrum pro muzejní pedagogiku a projekty s mentálně handicapovanými 

   dětmi, mládeží a dospělými v Moravském zemském muzeu. (Mgr. Pavla Vykoupilová, Metodické centrum pro muzejní  

   pedagogiku při MZM)

16.00–16.15 Relikviář pro každého. Zapojení haptické pomůcky pro nevidomé do návštěvnického provozu na SHZ Bečov.  

   (Mgr. Kateřina Rozinková, Národní památkový ústav, správa SHZ Bečov)

16.00–16.15 Audio/Multi – mediální průvodcovské prohlídky pro handicapované (realizované projekty) (Ing. Vladimír Martinec,  

   Promotion and Education, s. r. o.)

16.45–17.00 Diskuse k II. bloku kolokvia

17.00–18.00 III. blok: Role dobrovolníka v kulturních institucích a výchova k aktivnímu občanství, Evropský rok dobrovolnictví 2011

17.00–17.20 Dobrovolníci mění svět. Evropský rok dobrovolnictví 2011. (Mgr. Michal Urban, odbor pro mládež, Ministerstvo školství, mládeže  

   a tělovýchovy ČR)

17.20–17.40 Akreditace organizací v oblasti dobrovolnické služby (Mgr. Radek Jiránek, oddělení preventivních programů  

   a dobrovolnické služby, Ministerstvo vnitra ČR)

17.30–18.00 Diskuse k III. bloku kolokvia

18.00  Závěr I. jednacího dne kolokvia

19.00–20.00 Volné prohlídky stálých expozic a právě probíhajících výstav v Moravském zemském muzeu – Dietrichsteinském paláci  

   a v Biskupském dvoře (Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8 a Biskupský dvůr, Muzejní 1) 

20.00  Společenské setkání účastníků kolokvia (Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8)

4. listopadu 2011 – druhý jednací den kolokvia

9.00–10.30 IV. blok: Dobrovolníci v kulturních institucích u nás i v zahraničí / zkušenosti a příklady dobré praxe – I. část

9.00–9.20 Dobrovolnictví. Prostředník mezi muzeem a veřejností. (Mgr. Tomáš Drobný, Metodické centrum pro muzejní pedagogiku  

   při MZM)

9.20–9.40 Program EU Culture a možnosti přípravy projektů s účastí dobrovolníků v oblasti kulturního dědictví. Příklad  

   práce s dobrovolníky formou Family Volunteering. (PhDr. Eva Lukášová, Sekce pro kulturní dědictví, Česká kancelář programu Culture )

9.40–10.00 Obecné parametry dobrovolnictví v kulturních organizacích (Mgr. Kateřina Doležalová a PhDr. Jindřiška Gregoriniová,  

   Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS)

10.00–10.20 Propagace a podpora dobrovolnictví – Iniciativa České kanceláře programu Culture a Institutu umění – Divadelního 

   ústavu (Magdalena Müllerová, Česká kancelář programu Culture)

10.20–10.30 Diskuse k IV. bloku kolokvia

10.30–11.00 Přestávka na kávu a občerstvení

11.00–13.00 IV. blok: Dobrovolníci v kulturních institucích u nás i v zahraničí / zkušenosti a příklady dobré praxe – II. část

11.00–11.20 Dobrovolníci v Moravské galerii v Brně (Mgr. Pavla Obrovská, Moravská galerie v Brně)

11.20–11.40 Projekt Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně (Věra Hornová, Muzeum města Ústí nad Labem)

11.40–12.00 Občanská iniciativa při konzervaci torzálních památek – zkušenosti z realizace projektu Poznejme a zachraňme evropské 

   hrady (Petr Svoboda, Národní památkový ústav)

12.00–12.20 Mezinárodní archivní solidarita funguje, aneb dobrovolnická záchranná mise v Kolíně nad Rýnem (Mgr. Martin Sovák,  

   Státní oblastní archiv v Praze)

12.20–12.40 Slavonická řemesla – zkušenosti se zapojením dobrovolníků (Ing. Libor Karásek, Národní památkový ústav)

12.40–13.00 Diskuse k IV. bloku kolokvia a závěrečná diskuse k II. jednacímu dni konference

13.00  Závěrečné společné jednání – resumé nejzajímavějších otázek a odpovědí a slavnostní zakončení kolokvia
 

 

Více na http://www.cz-museums.cz


