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úvodník

Nový ročník kursů Školy muzejní propedeutiky

Ve školním roce 2009/2010 otevírá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou 
Ministerstva kultury ČR již VIII. běh základního kursu Školy muzejní propedeutiky 

a III. běh nástavbového kursu – Muzejní výstavnictví.

Podrobné informace o studiu a přihlášky naleznete na internetových stránkách 
http://www.cz-museums.cz.

Přihlášky zasílejte nejpozděj do 31. srpna 2009 na adresu Sekretariátu AMG:
Asociace muzeí a gelerií ČR, Jindřišská 901/5 II. schodiště, 

110 00  Praha 1 – Nové  Město

Proč se vystavovat vysokým
úrokům? U nás je to výhodnější!

www.rb.cz

Jsme banka inspirovaná klienty a nasloucháme Vašim potřebám. 
PROTO JSME NYNÍ PŘIPRAVILI ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY SPECIÁLNĚ PRO
ZAMĚSTNANCE V MUZEÍCH A GALERIÍCH:

 Zvýhodněná úroková sazba 13,9 % p. a.
 Úvěr 20 000 až 300 000 Kč bez ručitele
 Vyřízení půjčky bez poplatku
 Navíc zdarma pojištění schopnosti splácet 

Přijďte se dozvědět více na kteroukoliv pobočku Raiffeisenbank nebo volejte infolinku 841 841 841.

    výše půjčky

        3 roky        4 roky        5 roky        6 let

    50 000 Kč         1 707 Kč  1 364 Kč  1 161 Kč  1 028 Kč

  100 000 Kč   3 413 Kč  2 728 Kč  2 322 Kč  2 056 Kč

  200 000 Kč   6 826 Kč  5 456 Kč  4 644 Kč  4 111 Kč*

Příklady výše měsíčních splátek podle doby splatnosti

*RPSN od 15,9 %

doba splatnosti
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Víte, že …

– tři čtvrtiny návštěvníků, kteří projdou dveřmi vý-
stavního sálu, se vydávají doprava, takže předměty či 
texty umístěné vlevo od dveří by neměly být pro po-
chopení výstavy klíčové, protože nejsnáze unikají po-
zornosti?

– návštěvníky magicky přitahuje východ z místnosti, 
protože jsou zvědaví, co je v dalším sále, a proto by od 
vchodu neměl být vidět?

– se u jednoho exponátu návštěvník zastaví v průmě-
ru na 12 sekund?

– předmět umístěný uprostřed ostatních se návštěv-
níkům jeví jako důležitější, stejně jako předmět umís-
těný výše než jiný?

– návštěvníky přitahují předměty velké, zvláštní  
a pohyblivé, byť třeba nemají pro pochopení výstavy 
zvláštní význam?

– ale vůbec největší přitažlivou sílu mají pro návštěv-
níky lidské figury?

– předměty umístěné na pozadí teplých barev (žlutá, 
oranžová, červená) nebo výrazně nasvícené vnímají 
návštěvníci jako důležitější než předměty na pozadí 
studených barev (modrá, zelená) nebo umístěných  
v polostínu?

– jen 5 % návštěvníků čte všechny texty, 5 % návštěv-
níků nečte vůbec žádné texty a 90 % návštěvníků čte 
ty texty, které si z nabídky sami vyberou?

– většina návštěvníků z té skupiny 90 %, která si vybí-
rá texty, si pro čtení nevybere text, v němž je už v první 
větě cizí nebo příliš odborné slovo ani text, jehož čtení 
je namáhavější než čtení jiného textu?

– značná část lidí se v muzeu necítí dobře, což lze 
zmírnit tím, když se jim ještě před vstupem do výstav-
ních prostor nabídne informační servis (kde je šatna  
a WC, jak dlouho trvá prohlídka, jestli budou mít mož-
nost si během prohlídky odpočinout, zda mohou do 
expozice na vozíku nebo s dětským kočárkem atp.)?

Troufnu si odhadnout, že jste sem tam něco věděli, 
něco jste tušili, když to čtete, zdá se to být logické, ale 
nikdy jste o tom nepřemýšleli, a o něčem jste neměli 
ani to tušení. Přesto mnozí z vás připravili už nejednu 

muzejní výstavu, nebo se na to právě chystáte. Je to 
prostě tak – máme bohaté znalosti o prehistorii, his-
torii, etnografii, floře i fauně, máme k dispozici bohaté 
sbírky. Chceme se o své znalosti i o ty sbírky podělit  
s návštěvníky. Víme, že výstavy jsou důležitým výstu-
pem naší práce, souhlasíme s tím, že moderní muze-
um by se mělo návštěvníkům co nejvíc otevřít, že musí 
vstupovat s návštěvníky do dialogu – ale o prostřed-
cích, jak ten dialog co nejlépe vést, o návštěvnících sa-
motných a o tom, jak oni naše muzejní výstavy vnímají, 
toho stále víme jen velmi málo. A nejhorší je, že to ani 
většinou nepokládáme za nedostatek – a právě to by 
se mělo změnit nejdříve, protože nedostatek to je. Má-
li být totiž práce muzea prací vysoce odbornou, měla 
by se ta odbornost projevit také alespoň v základní 
znalosti těch, kterým je určena – návštěvníků.  Nemě-
li bychom se chovat jako hostitel, který návštěvě, na 
níž mu velmi záleží, nabídne vynikající guláš, protože  
v jeho přípravě je skutečným mistrem, a nezjistí si, zda 
mezi pozvanými hosty nejsou třeba také vegetariáni. 

 Jiří Žalman
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Zápis se zasedání Senátu 
AMG dne 26. května 2009  
v Národním muzeu

Dne 26. května 2009 se v zasedací síni Národního muzea 

konal Senát Asociace muzeí a galerií ČR. Předsedkyně AMG 

PhDr. Eva Dittertová všechny přítomné přivítala a seznámila 

je se složením mandátové a návrhové komise. Mandátovou 

komisi tvořili PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Hana Garncarzová, 

Anna Komárková, DiS. Členkami Návrhové komise byly Ing. 

Milena Burdychová, PhDr. Jana Hutníková, RNDr. Miroslava 

Šandová. Senát AMG tento návrh svým hlasováním přijal.

Slova na úvod se ujal člen exekutivy AMG PhDr. Pavel Ci-

prian, který senátory informoval o činnosti exekutivy AMG 

v období od minulého zasedání Senátu AMG. Exekutiva se 

sešla celkem dvakrát, a to 24. března a 15. dubna. Hlavními 

tématy jednání byly zejména: Muzejní legislativa, Muzejní 

statistika, Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, návrh 

plánu činnosti a rozpočtu AMG pro rok 2009, problematika 

vzdělávání muzejních pracovníků, Festival muzejních nocí, 

příprava IX. Sněmu v Písku, partnerství AMG k připravova-

nému projektu Porta Historiae i zpráva revizní komise.

Dr. Ciprian dále senátory upozornil na schůzku exekutivy  

s předsedy krajských sekcí AMG, která se uskutečnila 15. 

dubna na sekretariátu AMG. Na programu jednání byly 

hlavně: muzejní statistika, zákon o účetnictví, návrh Kultur-

ní politiky na období 2009–2014, novela zákona o o. p. s., 

příprava IX. Sněmu AMG, internetové stránky AMG, aktuální 

informace z krajských sekcí i projekt muzejní pedagogiky.

Po těchto úvodních slovech byl na programu Plán čin-

nosti a rozpočet AMG na rok 2009, který představila člen-

ka exekutivy PhDr. Jana Hutníková. Exekutiva se vzhledem  

k výši získaných dotací zabývala snížením přidělených fi-

nančních prostředků z rozpočtu AMG na rok 2009 jednot-

livým komisím a členům AMG. Komise, které žádaly částku 

na své semináře ve výši 15 000,- Kč a nižší, této sumy do-

sáhly. Ty, které požadovaly více, dostaly již zmíněnou sumu 

15 000,- Kč. Dr. Hutníková také zmínila finance spojené se 

Školou muzejní propedeutiky. Spíše než organizace a usku-

tečnění exkurze posluchačů kurzu, bude upřednostněno 

vydání základního výukového textu, jehož příprava je již  

v plném proudu. Senátoři následně jednomyslně návrh roz-

počtu a plánu činnosti na rok 2009 schválili.

Se zprávou revizní komise AMG za rok 2008 přítomné 

seznámila její předsedkyně Ing. Milena Burdychová. Komi-

se se sešla 8. dubna, společně s předsedkyní jí tvořila Mgr. 

Hana Garncarzová a PhDr. Pavel Popelka. Komise zkontro-

lovala stav poklady i bankovních účtů a při kontrole pohy-

bu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasil stav 

hotovosti s výpisem, nebyly zjištěny rozdíly. Kontrolou bylo 

zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2006 1 in-

dividuálního člena, za rok 2007 3 řádného a 2 individuál-

ních členů; za rok 2008 4 individuálních členů a 7 řádných 

členů (k 31. prosinci 2008). Revizní komise AMG doporučila 

vyzvat neplatiče k úhradě a rovněž doporučila zvážit zasílá-

ní publikací soukromým osobám na dobírku vzhledem ke 

zkušenosti s neuhrazením závazků vůči AMG. Revizní komi-

se AMG požaduje zpracovat skartační řád a plán a dle to-

hoto plánu realizovat skartační řízení a vyřadit staré účetní 

doklady. Ing. Burdychová svůj příspěvek zakončila tím, že 

Revizní komise AMG prošla jednotlivé vyúčtování poskyt-

nutých grantů a dotací AMG a shledala, že je vyúčtování 

vedeno pečlivě, přehledně a systematicky.

PhDr. Eva Dittertová dále připomněla práce na tvorbě 

Výroční zprávy AMG za rok 2008. Tu senátoři obdrželi  

k připomínkování a doplnění. Výkonná ředitelka AMG Anna 

Komárková, DiS. jmenovala komise a sekce, které zatím ne-

dodaly podklady (Sekce Liberecká, Karlovarská, Pardubická, 

Vysočina, Královéhradecká a Komise dějin umění, muzeolo-

gická, pro bezpečnost v muzeích, pro lidové stavitelství, pro 

militária, a pro muzejní managament). Předsedkyně AMG 

vyzvala k doplnění informací do 10. června se zdůrazně-

ním, že pokud informace nebudou dodány včas, neobjeví 

se ve Výroční zprávě AMG. Senátoři dostali prostor k připo-

mínkám a poté se přešlo k hlasování. Senát Výroční zprávu 

schválil v předběžné verzi a doporučil k doplnění o fakto-

grafické údaje komisí a sekcí.

O Národní soutěži muzeí Gloria musaealis referoval 

PhDr. Luděk Beneš, ředitel soutěže. Připomněl, že závě-

rečné hodnotící zasedání poroty se uskutečnilo ve dnech 

1.–2. dubna 2009 v Muzeu J. A. Komenského v Uherském 

Brodu. Exekutiva AMG vzala na vědomí protokol s výsledky 

VII. ročníku soutěže, který byl zaslán na OMG MK ČR; do-

poručení poroty pro Cenu ČV ICOM bylo předáno předsed-

kyni ICOM PhDr. Zuzaně Strnadové. Dopisem byli osloveni 

členové čestného výboru soutěže s žádostí o vyjádření se 

k návrhu poroty s doporučením vybraného projektu pro 

udělení Ceny čestného výboru soutěže, kteří svou pozitivní 

reakcí tento návrh akceptovali. Na slavnostní vyhlášení vý-

sledků VII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 

uskutečněném 14. května v Pantheonu Národního muzea, 

který moderoval Aleš Cibulka, byli kromě všech účastnících 

se subjektů, čestných hostů, muzeí i galerií pozváni také 
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zřizovatelé muzeí a galerií, které byly nominovány na Cenu 

Gloria musaealis. Ceremoniálu se účastnila také média; 

Česká televize odvysílala živý vstup do regionálních zpráv. 

Slavnostní vyhlášení bylo přítomnými hodnoceno pozitiv-

ně, ředitel soutěže dr. Beneš vyzval k účasti v dalším ročníku 

soutěže, tentokráte již v osmém.

Dne 15. května se v Pardubicích konalo slavnostní Národ-

ní zahájení Festivalu muzejních nocí, o jehož průběhu in-

formoval PhDr. František Šebek. Slavnostní akt se konal v ry-

tířském sálu pardubického zámku za přítomnosti hejtmana 

Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a dalších význam-

ných hostů. Symbolický akt startu Festivalu muzejních nocí 

provedl hejtman tak, že za asistence ředitele pardubického 

muzea zazvonil na zvonec na koňském postroji z přelomu 

19. a 20. stol. Pro účastníky zahájení byla ještě připravena 

prezentace vítězných projektů Národní soutěže muzeí Glo-

ria musaealis 2008. Od 20.00 hod. se potom otevřely brány 

zámku pro veřejnost a začala vlastní Pardubická muzejní 

noc, které se podle předběžných odhadů zúčastnilo okolo 

2 200 lidí. Dr. Dittertová sdělila své dojmy z Národního za-

hájení a doporučila pro následující ročníky, aby prezentace 

výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byla sou-

částí hlavního programu určeného pro veřejnost.

PhDr. Luděk Beneš, jako zástupce AMG ve věcech legisla-

tivních se účastnil několika jednání, která se týkala muzejní 

legislativy. Byl přítomen jednání Odborového svazu pra-

covníků kultury a ochrany přírody i Rady hospodářské a so-

ciální dohody, kde se v rámci jednání pracovní skupiny pro 

kulturní otázky mj. projednávala opět problematika zavede-

ní sbírek muzejní povahy ve vlastnictví státu, krajů a obcí do 

účetní evidence a jejich oceňování. V této věci AMG dostala 

vyjádření od OMG MK ČR. Základním krokem pro zavedení 

sbírek muzejní povahy do účetnictví je vyhotovení účetních 

dokladů – průkazných účetních záznamů, jejichž náležitos-

ti upravuje zákon č. 563/1991 Sb. Při vyhotovení účetních 

dokladů lze použít odkaz na Centrální evidenci sbírek, která 

plní funkci účetního záznamu (osvědčení o zápisu sbírky 

muzejní povahy do CES a aktuální výčet evidenčních čísel 

sbírkových předmětů, které sbírku tvoří). Jestliže jsou účet-

ní jednotky státu a územních samosprávných celků povin-

ny vést v účetní evidenci (a oceňovat) jako majetek také 

sbírky muzejní povahy, týká se tato povinnost souborů jako 

„sbírka muzejní povahy“ definovaných a uznaných osvěd-

čením o zápisu do CES. Muzejní instituce (účetní jednotky) 

tudíž ocení podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) zákona  

č. 563/1991 Sb. soubory věcí, které byly uznány za sbírky 

muzejní povahy zápisem do CES, a to 1,- Kč s výjimkou 

případů, kdy je známá pořizovací cena takového souboru 

(celé sbírky). Informace pro muzea a galerie jsou zveřejněny 

v Aktualitách na stránkách AMG. PhDr. Zdeněk Zahradník 

rovněž znovu upozornil na novelu zákona o archivnictví.

Dalším bodem programu bylo téma Muzejní statistika, 

kterého se ujal PhDr. František Šebek. Informoval o vývoji 

jednání s NIPOS k otázce spolupráce na přípravě softwaru 

pro sledování výkonnosti muzeí (Benchmarking) s tím, že 

NIPOS chce zpracovat podklady od AMG již do 30. září 2009. 

Příprava sofwaru bude probíhat 10-12/2009; systém by měl 

být spuštěn pro muzea jako pilotní projekt již od 1/2010; 

zatím by se do projektu muzea a galerie zapojovala dobro-

volně. Podklady musí vycházet z dotazníků V-Kult, aby byla 

zachována návaznost. Dr. Šebek apeloval na předsedy kraj-

ských sekcí AMG, aby se do přípravy podkladů pro NIPOS 

aktivně zapojili. Zejména je potřeba vytvořit oponentskou 

skupinu (6-7 osob), která by během 7–8/2009 připomínko-

vala materiál pracovní skupiny pro statistiku AMG. Stejně 

tak bude nutné doplnit pracovní skupinu o další zástupce 

muzeí v sekcích. Dr. Šebek vyzval senátory, aby vytipovali  

a přizvali k účasti své možné zástupce.

Následně se projednávala příprava IX. Sněmu AMG 6.–7. 

října 2009 ve Sladovně v Písku. Dr. Dittertová informovala 

o setkání Jihočeské krajské sekce AMG s představiteli Jiho-

českého kraje – radním pro kulturu Jihočeského kraje Fran-

tiškem Štanglem, který se Sněmu AMG také osobně zúčast-

ní. Zároveň apelovala na senátory, ať pečlivě uváží, koho 

nominují na kandidáty do exekutivy, zároveň je vyzvala 

k nápadům a podnětům k činnosti na další tříleté období 

2010–2012.

Anna Komárková, DiS. informovala o stavu a změnách 

členské základny. Přednesla žádost Zuzany Vejtasové  

o zrušení jejího individuálního členství v AMG. Oproti tomu 

žádosti o členství podaly Kulturní dům města Holic, jehož 

přijetí doporučil dr. Šebek, Museum fotoateliér Seidel, při-

jetí doporučil Mgr. Pavel Šafr, Muzeum Karlova mostu, je-

hož přijetí doporučila PhDr. Zuzana Strnadová a Muzeum 

středních Brd Strašice, jehož přijetí podpořila svým stano-

viskem Mgr. Dagmar Viletová. O všech těchto subjektech 

senátoři jednotlivě hlasovali a rozhodli o jejich přijetí do 

AMG. Žádost o přijetí Magic Museum Garnet – Muzeum 

granátu nebyla doporučena PhDr. Zuzanou Strnadovou, se-

nátoři rozhodli o nepřejití do AMG. Za individuálního člena 

podpořil přijmout Mgr. Antonín Reček PhDr. Jiřího Mikulku.  

U Muzea obrněné techniky Smržovka a Městského muzea  

v Novém Městě nad Metují bylo doporučeno žádost odložit 

na příští zasedání Senátu z důvodu zpracování odborného 

stanoviska předsedy krajských sekcí.
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V bodu Různé dr. Beneš upozornil senátory na možnost 

znovuvstoupení AMG do Unie zaměstnavatelských svazů  

z důvodu budoucí spolupráce. Úskalí ovšem spočívá ve výši 

poplatku, který by bylo nutné unii jako člen každoročně 

platit. Dr. Dittertová doplnila jeho slova o nabídku prezi-

denta UZS Ing. Pavla Duška, že by AMG měla možnost získat 

finanční prostředky prostřednictvím grantu podaného UZS 

v rámci tzv. „sociálního dialogu“ na svou činnost i mzdy za 

období 2010–2013. Ovšem případná neúčast AMG v Unii by 

jistě byla překážkou možnosti tyto peníze získat. Dr. Šebek 

varoval před nutností udržitelnosti tohoto projektu na další 

léta dopředu po skončení čerpání peněz.

Dr. Ciprian se vrátil k Festivalu muzejních nocí, respekti-

ve k mediálnímu partnerství s deníky Bohemia. V důsledku 

několika negativně mířených článků vůči muzejním nocím 

navrhoval zvážení tohoto partnerství pro následující rok.

Po projednání všech bodů programu přednesla Ing. Mile-

na Burdychová návrh usnesení a ten senátoři svým hlasová-

ním schválili. Předsedkyně PhDr. Eva. Dittertová poděkovala 

senátorům za přítomnost a popřála jim hezké prožití léta.

Malvína Malovická

Usnesení Senátu AMG dne 26. května 2009

Senát schvaluje:

1. mandátovou komisi ve složení: Hana Garncarzová, Anna Komárková, Luděk Beneš, 
2. návrhovou komisi ve složení: Milena Burdychová, Jana Hutníková, Miroslava Šandová
3. plán činnosti a rozpočet AMG na rok 2009
4. výroční zprávu za rok 2008 v předložené verzi a požaduje ji doplnit o chybějící faktografické  

 údaje o činnosti komisí a sekcí
5. přijetí za řádného člena AMG:  
 - Kulturní dům Holice
 - Museum Fotoatelier Seidel
 - Muzeum Středních Brd Strašice
 - Muzeum Karlova mostu Praha 

 přijetí za individuálního člena Jiřího Mikulku
 nepřijetí za řádného člena Muzeum granátů Magic Garnet

Senát bere na vědomí:

1. zprávu o činností exekutivy od minulého zasedání Senátu AMG dne 5. března 2009
2. zprávu o revizi hospodaření AMG ke dni 8. dubna 2009
3. zprávu o mediálních akcích v roce 2009
4. zprávu vývoji oborové legislativy
5. zprávu o vývoji muzejní statistiky
6. zprávu o přípravě a konání IX. Sněmu AMG v Písku
7. zrušení členství individuálního člena AMG Zuzany Vejtasové

Senát doporučuje:

1. odložit žádost o přijetí za řádného člena AMG Muzeum obrněné techniky Smržovka
2. odložit žádost o přijetí za řádného člena Městské muzeum v Novém Městě nad Metují

 

         zprávy, aktuality, informace
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Národní zahájení Festivalu 
muzejních nocí 2009 
v Pardubicích

Národní zahájení V. ročníku Festivalu muzejních nocí se 

konalo v pátek 15. května 2009 pod záštitou hejtmana Mgr. 

Radko Martínka v Pardubicích v zámeckých prostorách, 

užívaných Východočeským muzeem. Vlastní slavnostní akt 

Národního zahájení se konal podruhé a měl obdobný scé-

nář, jako ten loňský v Mikulově. V 17.00 hod. se v rytířských 

sálech pardubického zámku sešlo na 70 hostů – předsta-

vitelů krajů, měst a zástupců muzeí z ČR. S pozdravnými 

projevy zahájili festival hejtman Pardubického kraje Mgr. 

Radko Martínek, náměstkyně primátora města Pardubic 

MUDr. Štěpánka Fraňková, předsedkyně AMG PhDr. Eva 

Dittertová, předsedkyně národního výboru ICOM PhDr. Zu-

zana Strnadová, generální ředitel Národního muzea PhDr. 

Michal Lukeš a ředitel pořádajícího Východočeského muzea  

v Pardubicích PhDr. František Šebek. Poté zazněly v rytíř-

ských sálech tóny vážné hudby v podání Hönig Family Quar-

tet. Symbolický akt startu Festivalu muzejních nocí provedl 

hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Nestřihal 

pásku, ani neklepal kladívkem na nějaký kámen, nevyléval 

šampaňské, ale za asistence ředitele pardubického muzea 

zazvonil na zvonec na koňském postroji z přelomu 19. a 20. 

stol., jak jinak, než že ze sbírek muzea, a to vše v doprovodu 

fanfár trubačů. Pro účastníky Národního zahájení byla ještě 

připravena prezentace vítězných projektů Národní soutěže 

muzeí Gloria musaealis 2008 a poté raut v prostorách zám-

ku. Program sympaticky moderoval šéfredaktor pardubic-

kého studia Českého rozhlasu Martin Kolovrátník.

Od 20.00 hod. se potom otevřely brány zámku pro veřej-

nost a začala vlastní startovací pardubická muzejní noc. 

Kromě rytířských sálů zámku bylo k vidění všech 6 expo-

zic muzea (expozice českého ateliérového skla, expozice 

sbírky zbraní, numismatická expozice „Peníze v Čechách 

1520–1620“, sbírky pohlednic Orbis Pictus, expozice hraček 

„Bylo, nebylo…“ a expozice „Příroda východního Polabí"). 

Ve 2 výstavních sálech dále autorská výstava skláře Ma-

riana Volrába a archeologická výstava „Poslední Germáni  

v Čechách". Návštěvníci měli mimořádnou příležitost se po-

dívat na vyhlídku zámecké věže; velkým lákadlem se také 

stalo slavnostní osvětlení zámku, které mělo ten den svoji 

premiéru. Setkalo se s velice příznivým ohlasem veřejnos-

ti. Během muzejní noci připravilo Východočeské muzeum 

pro návštěvníky i doprovodné programy. Nejprve již tra-

diční beseda s ředitelem muzea „Co chcete vědět o histo-

rii Pardubic“ (přišlo na 70 zájemců), potom hrál na nádvoří 

zámku od 21 hodin orchestr Bule Star Václava Marka swing  

a melodie 20.–30. let 20. stol., přijatý diváky a posluchači  

s poměrně velkým zájmem. Poté přišlo ke slovu vystoupení 

skupiny historického šermu Zubři. Po celou dobu prohlídky 

zámku měli návštěvníci možnost soutěžit o ceny v anketě 

„10 + 1 zastavení na pardubickém zámku“. Anketní lístek si 

vyzvedlo na 250 zájemců a něco přes 150 jej vyplnilo a ode-

vzdalo ke slosování.

Brány zámku se zavřely v Pardubicích krátce po 24. hodi-

ně. Podle instalovaného kamerového systému jsme napo-

čítali, že se tentokrát vypravilo strávit večer a noc v muzeu 

na 2 200 osob.

Jeden z partnerů akce, Dopravní podnik města Pardubic, 

nasadil od 19.30 do 24.00 hodin na dvou zvláštních lin-

kách dva historické trolejbusy, které pasažéry přepravovaly 

zdarma. Pardubická muzejní noc měla své dějství také ve 

Východočeské galerii, která připravila celý den otevřených 

dveří s několika zvláštními programy. Svou expozici otevře-

lo i Železniční muzeum v Pardubicích – Rosicích n. L., které 

provozuje Pardubický spolek historie železniční dopravy.

Zdá se, že se startovací pardubická muzejní noc vydařila. 

Zásluhu na tom má jistě i mediální podpora, ovšem také 

příjemné počasí a samozřejmě podpora partnerů (sponzo-

rů), především a na prvním místě podpora Pardubického 

kraje. Udržet nebo překonat nastavenou laťku bude patrně 

ctižádostí pořadatelů dalších ročníků muzejních nocí.

František Šebek

Projev předsedkyně AMG PhDr. Evy Dittertové na 
slavnostním zahájení Festivalu muzejních nocí  
v Pardubicích dne 15. května 2009:

Vážení hostitelé, pane hejtmane, pane starosto, vážené kole-

gyně a vážení kolegové, 

mám zde čest říct několik slov k právě zahajovanému 

Národnímu Festivalu muzejních nocí v Pardubicích. Před 

rokem jsem na tomto místě stála na zámku v Mikulo-

vě v prostorách Regionálního muzea Mikulov společně  

s Vámi a zároveň s minulým vedením Jihomoravského kraje  

včele s panem hejtmanem Ing. Stanislavem Juránkem. 

Tím chci říci, že mě velice těší, že právě Pardubický kraj vče-

le s novým hejtmanem Mgr. Radko Martínkem pokračuje,  

a pevně věřím v započaté a dobře započaté, tradici zahajování 

mimořádné události, jakým Festival muzejních nocí bezespo-

ru je.

         zprávy, aktuality, informace
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Chtěla bych se vrátit do roku 2004, kdy se uskutečnila po 

vzoru evropských metropolí první Pražská muzejní noc. Od 

té doby, prakticky po celé republice, zájem o tuto netradič-

ní formu prezentace práce a života muzeí a galerií narůstá  

a narůstá. A tak bylo jen logické, že vznikla myšlenka jakého-

si řetězení našich aktivit svázaných s 18. květnem – Meziná-

rodním dnem muzeí – myšlenka na pořádání dnes zahajova-

ného Festivalu muzejních nocí. Spojit oslavy mezinárodního 

svátku muzeí a muzejníků s konkrétními, netradičními ak-

cemi, které dle tradice skončí tentokrát 20. června Pražskou 

muzejní nocí. 

Od 1. ročníku v roce 2004, kdy se jeho organizace ujala 

AMG ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním 

muzeem, každoročně stoupá zájem nejen veřejnosti, ale  

i muzeí a galerií o tuto atraktivní formu prezentace naše-

ho kulturního dědictví, a tak jsme cítili šanci nejen medi-

álně zviditelnit náš obor, ale i potřebu provázat hlouběji 

naše aktivity s regiony. Osobně jsme přesvědčena, že přes 

tolik medializovanou postupující evropskou integraci, se 

stále výrazněji ukazuje i jiný evropský trend, uvědomování  

si národních, ale zejména regionálních tradic. A právě v pre-

zentaci kulturního dědictví mají muzea své nezastupitelné 

místo. 

A jsou to přece právě kraje, které jsou nejpočetnějšími zřizo-

vateli muzeí a galerií v naší republice, je tedy více než logic-

ké, že dnešní slavnostní zahájení Festivalu muzejních nocí,  

a já tomu věřím, je i začátkem nové tradice, kdy ve spolupráci  

s Asociací krajů České publiky a pod záštitou vždy jednoho 

z krajů se tato zahajovací slavnost bude každoročně opako-

vat.

Jsem také ráda, že právě zahájení festivalu se koná zde  

v Pardubicích, kde v osobě ředitele Východočeského muzea 

se rodily myšlenky spjaté s českým muzejnictvím po roce 

1989. Ředitel PhDr. František Šebek stál u počátků založení 

Asociace muzeí a galerií ČR, která si právě v příštím roce  při-

pomene 20 let od svého vzniku. I zde, tak jako před rokem  

v Mikulově, si připomínáme bohatou historii regionu Pardu-

bicka, historii napsanou významným rodem Perštejnů, ale 

také i historii novodobých Pardubic a jejich slavného regio-

nu. S minulými příběhy je a bude také neoddělitelně spjato 

jméno ředitele muzea PhDr. Františka Šebka, ředitele, který 

během svého působení dokázal zapsat Východočeské mu-

zeum na listinu úspěšných nadregionálních muzeí v České 

republice.

Mezinárodní den muzeí letos oslavujeme a připomínáme 

tématem „Muzea a turisté“, úzké propojení návštěvníků pa-

mátek s početnou turistickou skupinou našich spoluobčanů. 

Proto bych přála i zdejšímu muzeu, tak jako ostatním, větší  

a také vzájemné otevření se muzeí a galerií nové podobě vní-

mání kultury a volného času. Ale i vnímání muzea jako institu-

ce moderní, odborné, veřejnosti vstřícné. Nejen pro veřejnost 

turistickou, ale i domácí.

Muzejní noci jsou tedy jednou z cest, a jsem tomu velmi ráda, 

k nacházení nových témat, nových partnerů, nových nadšen-

ců, použiji sportovní terminologii – fandů naší práce. Nemohu 

vyzdvihovat ze záplavy témat a nápadů jeden. Co muzeum 

a galerie, to jiný nápad, to jiná podoba našeho muzejního 

svátku. Někde bude muzejní noc v národopisném ladění, jinde 

se budou konat přednášky z dalekých zemí, jinde budou znít 

krásné tóny vážné muziky či tak oblíbeného jazzu, šermíři bu-

dou řinčet zbraněmi, někde se bude i vařit. Ale vždy s přáním, 

oslovit své věrné návštěvníky a přitáhnout nové k naší práci,  

k našim muzeím i galeriím.

Dnešní slavnostní zahájení je tedy pro nás muzejníky  

i možností mediálně zviditelnit nejen zahajovaný Festival 

muzejních nocí, ale i celý často nedoceněný obor muzejnic-

tví, naši asociaci a prezentovat i významné aktivity. Přede-

vším Národní soutěž muzeí Gloria musaealis. Jsem nesmír-

ně ráda, že jsme Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 

mohli uskutečnit právě zde na pardubickém zámku. Děkuji 

za pochopení pro naši práci vedení Pardubického kraje, 

mimořádně děkuji panu hejtmanovi, nejen nyní, ale právě 

v panu hejtmanovi máme mnohé pochopení pro muzejní 

obor, děkuji Asociaci krajů ČR za partnerství a všem, kteří 

se podíleli na organizačním zajištění. Mediálním partnerem 

jsou Deníky Bohemia a jim patří naše poděkování za prezen-

taci akce. 

Studijní cesta do Alsaska

Studijní cesty Českého výboru ICOM se už staly tradicí  

a po předcházejících exkurzích po muzeích a památkách 

Polska, Slovenska a Maďarska se v letošním roce vydáváme 

do Alsaska. Do oblasti, která svou historií a kulturou před-

stavuje vlastní svébytnost, třebaže se rozkládá na území 

dvou států Německa a Francie. 

Bylo velmi obtížné zpracovat program zájezdu, při jeho 

tvorbě jsme z něj museli vyškrtnout mnohá místa, která 

by si jistě také zasloužila pozornost. Z každého něco, pro-

gram je koncipován tak, aby oslovil co možná největší záběr 

muzejních oborů. Navštívíme zajímavé architektonické pa-

mátky, etnografická, umělecko-historická, technická muzea  

i eko-muzeum v přírodě. Již jsme tradičně byli svědky toho, 

že přírodovědci s nepředstíraným zájmem naslouchali vý-

kladům svých kolegů z oblasti historie a umění a naopak, 

ti potom žasli nad divy matičky přírody prezentované kole-

gy přírodovědci. V několika případech se dokonce osvědčil 

tento interdisciplinární přístup při determinaci některých 

záhadných exponátů. 
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Cesta se uskuteční ve dnech 28. září–3. října 2009 a náš 

tradiční průvodce Aleš Flídr nám připravil program i na prv-

ní a poslední „tranzitní dny“. Ten je vyvěšen na webových 

stránkách ICOM http://www.cz-icom.cz. Dost těžko se dá  

z této nabídky vyzdvihnout některé body programu a ne-

cháme tedy na účastnících, aby si vybrali a ocenili z této 

nabídky něco dle svého gusta. 

Vedle pevného programu bude možné si naplánovat  

i program vlastní, a to především ve Štrasburku, který nabízí 

řadu zajímavých míst, jejichž absolvování si vyžaduje indivi-

duální plán. Nevynechali jsme ani tu podstatnou část lidové 

tradice navštívené oblasti, jako je gastronomie a budeme 

s dostatečným předstihem rezervovat místa na degustaci 

tradičního choucroute.

Růžena Gregorová

 

 

Zákon o účetnictví a sbírky 
muzejní povahy
Informace pro muzea a galerie zřizované 
státem a územními samosprávnými celky

Podle zákona č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který nabyl účinnosti 1.1.2009, 

jsou účetní jednotky státu, krajů a obcí (vlastníci nebo 

správci sbírek muzejní povahy) povinny vést jako majetek 

také kulturní památky, sbírky muzejní povahy a předměty 

kulturní hodnoty v účetnictví s tím, že pro některé činnosti, 

které z této povinnosti plynou, umožňuje zákon tříletý od-

klad. K tomu odbor ochrany movitého kulturního dědictví 

Ministerstva kultury ČR, po konsultaci s odborem ekono-

mickým Ministerstva kultury ČR a s věcně příslušným odbo-

rem Ministerstva financí ČR, zpracoval následující stručnou 

základní informaci  pro správce sbírek muzejní povahy. 

A. Vztah zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, k zákonu č. 122/2000 Sb., o ochraně 

sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších záko-

nů, ve znění pozdějších předpisů

Cílem zákona č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

je, s odvoláním na usnesení vlády č. 561 ze dne 23. květ-

na 2007, vytvořit účetnictví státu s účinností od 1.1.2010, 

včetně základních principů vzniku tohoto účetnictví, stano-

vených tak, aby bylo možné zahájit účtování a vykazování 

nejen pohybu (zejména úbytku) peněžních prostředků, ale 

i tu část spotřeby, která s úbytkem peněžních prostředků 

spojena není. Pro takové účetnictví jsou charakteristické  

i zvýšené nároky na oceňování majetku a závazků. Důsled-

kem je i změna ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 563/1991 

Sb., spočívající v doplnění o nové ustanovení, podle kterého 

se kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kul-

turní hodnoty a církevní stavby oceňují pořizovací cenou,  

a pokud není známa, ve výši 1,- Kč.

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

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, je ve vztahu k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnic-

tví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem speciálním. Pro 

nakládání se sbírkami muzejní povahy platí přednostně 

zákon č. 122/2000 Sb., to znamená, že povinnost vedení 

evidence a inventarizace sbírkových předmětů podle zá-

kona č. 122/2000 Sb. není novelou zákona č. 563/1991 Sb. 

dotčena.

B. Základní kroky správců sbírek muzejní povahy pro 

aplikaci zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

1. Zavedení sbírek muzejní povahy do účetnictví

Základním krokem pro zavedení sbírek muzejní povahy 

do účetnictví je vyhotovení účetních dokladů – průkaz-

ných účetních záznamů, jejichž náležitosti upravuje zákon 

č. 563/1991 Sb. Při vyhotovení účetních dokladů lze použít 

odkaz na Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (dále 

jen „CES“) vedenou podle zákona č. 122/2000 Sb., která plní 

funkci účetního záznamu (osvědčení o zápisu sbírky muzej-

ní povahy do CES a aktuální výčet evidenčních čísel sbírko-

vých předmětů, které sbírku tvoří). 

Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb. je 

sbírkou muzejní povahy „sbírka, která je ve své celistvosti 

významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techni-

ku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji soubor sbírko-

vých předmětů shromážděných lidskou činností.“ Uvedená 

definice charakterizuje sbírku muzejní povahy jako výsledek 

specifické lidské činnosti, tj. shromažďování věcí za účelem 

vytvoření celku, který vytvářejí a využívají zejména muzej-

ní instituce (§ 3 zákona č. 122/2000 Sb.), a slouží k rozho-

dování Ministerstva kultury o žádostech podaných podle 

ustanovení § 3 odst. 2 věty druhé zákona č. 122/2000 Sb.

Zákon č. 122/2000 Sb. dále uložil státu a územním samo-

správným celkům zapsat sbírky muzejní povahy do CES, 

kterou vede Ministerstvo kultury, přičemž sbírky muzejní 

povahy ve vlastnictví České republiky a územních samo-

správných celků zapsalo ministerstvo v důsledku zákon-
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ného zmocnění povinně, avšak na základě žádosti jednot-

livých vlastníků, případně správců sbírek (§ 3 odst. 2, věta 

první, § 17 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb.). Takový celek, 

který v žádosti o zápis do CES označil vlastník nebo správce 

sbírky za sbírku muzejní povahy, a který je takto v Centrál-

ní evidenci sbírek zapsán, tvoří jako jeden soubor sbírku 

muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Jinými 

slovy, zákon č. 122/2000 Sb. se vztahuje pouze na ty sbírky 

muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci sbírek podle 

tohoto zákona.

Jestliže jsou účetní jednotky státu a územních samospráv-

ných celků povinny vést v účetní evidenci (a oceňovat) jako 

majetek také sbírky muzejní povahy, týká se tato povin-

nost souborů jako „sbírka muzejní povahy“ definovaných  

a uznaných osvědčením o zápisu do CES.

2. Oceňování sbírek  

Ocenění sbírek je nezbytnou podmínkou jejich zavedení 

do účetnictví, bez něj není možné vyhotovit účetní doklad.

Je-li známá pořizovací cena sbírky muzejní povahy, uvede 

se v účetním dokladu tato cena.

Není-li známá pořizovací cena sbírky muzejní povahy, 

uvede se v účetním dokladu cena 1 Kč.

Pořizovací cenou sbírky muzejní povahy je cena, za níž 

byla sbírka muzejní povahy současnou účetní jednotkou 

pořízena, tj. zakoupena, byla zaúčtována jako výdaj („pro-

šla účetnictvím“) a existuje k tomuto výdaji doklad.

Ceny, byť jsou známé (existuje o nich např. záznam ve 

sbírkové evidenci), ale neexistuje k  nim doklad (byl např. 

skartován) se neberou v potaz.

Ceny, k nimž by i existoval doklad, ale neprošly účetnic-

tvím současné účetní jednotky, ale účetnictvím jejího práv-

ního předchůdce, se neberou v potaz.

Muzejní instituce (účetní jednotky) tudíž ocení podle 

ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb. 

soubory věcí, které byly uznány za sbírky muzejní pova-

hy zápisem do CES, a to 1,- Kč s výjimkou případů, kdy je 

známá pořizovací cena takového souboru (takový případ 

není znám, ale nelze do budoucna vyloučit, že stát nebo 

územní samosprávný celek požádá o zapsání nové sbírky 

do CES, kterou např. zakoupil a její pořizovací cena tudíž 

známá bude).  

3. Souborování

Co je souborem stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnic-

tví, když stanoví povinnost evidovat jako majetek v účetní 

evidenci sbírky muzejní povahy, t.j. soubor věcí takto de-

finovaný zákonem č. 122/2000 Sb. a Ministerstvem kultury 

ČR osvědčením zápisu do CES. Společné znaky částí nebo 

prvků tohoto souboru uvádí charakteristika sbírky uvede-

ná v CES.

V případě, že dojde k rozšiřování nebo zužovaní souboru, 

který je oceněn ve výši 1 Kč, o další věc, ať už je či není zná-

má její pořizovací cena, není nutné vytvářet účetní doklad, 

protože rozšířením souboru, byť o věc, jejíž pořizovací cena 

je známá, se nemění nic na skutečnosti, že pořizovací cena 

sbírky muzejní hodnoty známá není. 

4. Inventarizace 

Povinnosti týkající se inventarizací podle zákona  

č. 122/2000 Sb. a ve lhůtách stanovených vyhláškou  

č. 275/2000 Sb. nejsou dotčeny.  

Tato informace není metodickým pokynem, ale pouze 

jedním ze základních vstupů pro jeho zpracování.

Tomáš Wiesner

Muzejní knihovna v Karlových 
Varech chrání a digitalizuje 
vzácné historické dokumenty

Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy 

Vary má velmi bohatou regionální knihovnu, jež čítá na  

4 000 svazků, jež jsou nevyčerpatelnou studnicí informací 

o dějinách nejslavnějších českých lázní. Její počátky sahají 

až do počátku 19. století, kdy křižovnický kněz A. L. Stöhr  

a jeho synovec Med. Dr. Rudolf Mannl založili při magistrátu 

městskou vlastivědnou knihovnu. Velká část fondu regio-

nální knihovny pochází z rozsáhlé soukromé sbírky carlo-

varensií karlovarského lázeňského lékaře Med. Dr. Karla 

Davida Bechera, jenž ji roku 1934 prodal městu. Magistrát 

Becherovu unikátní knihovnu bohužel rozdělil na dvě čás-

ti, jedna připadla městskému archivu a druhá městskému 

muzeu. 

Badatelé mohou v současné regionální knihovně najít 

knižní poklady od roku 1500 až do současnosti. Regionální 

„klasikou“ jsou vlastivědné a balneologické spisy místních 

historiografů a lékařů Augusta Leopolda Stöhra, Davida 

Bechera, Rudolfa Mannla, Jeana de Carro a Eduarda Hlawa-

czka. K nejcennějším starým tiskům patří díla autorů ze 16. 

a 17. století, např. Fabiana Sommera, Caspara Bruschia, Mi-

chaela Reudenia a Johanna Stephana Strobelbergera. 
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Karlovarskými knižními specifiky jsou průvodce, adresá-

ře, tištěné kroniky vřídelního města a seznamy lázeňských 

hostů. První průvodce se objevily již v polovině 18. století. 

V 19. století byl velmi oblíbený průvodce, který každoročně 

vydávala firma Franieck. První adresář Karlových Varů vydali 

roku 1835 bratři Tadeáš a Leopold Platzerovi. Z knižně vy-

daných kronik uveďme letopisy Lenhartovy (1840), Loewo-

vy (1874) a Doroschkinovy (1929). Muzejní knihovna má 

samozřejmě i všechna stěžejní vlastivědná díla 20. století, 

jež napsali Anton Gnirs, Josef Hofmann, Karl Ludwig, Viktor 

Karell, Karel Nejdl a Vladislav Jáchymovský. 

Velmi důležitou a dosud nedoceněnou součástí knihovny 

jsou seznamy lázeňských hostů, tzv. Kurlisty, vydávané tis-

kem od roku 1795. Tyto vzácné archiválie jsou často využí-

vány badatelskou veřejností ke studijním účelům. Aby byla 

minimalizována míra jejich poškození a zlepšil se uživatelský 

komfort jejich využití, přikročilo muzeum za pomoci grantů 

Ministerstva kultury ČR k jejich postupné digitalizaci, tj. k je-

jich reprodukci nejmodernější skenovací technikou, kterou 

disponuje Národní muzeum v Praze. Ta umožňuje dokonalé 

zkopírování, uložení a široké spektrum využití archiválií. Di-

gitálně jsou již nyní zpracovány a badatelům k dispozici se-

znamy lázeňských hostů z let 1865–1875, 1901–1910, tedy 

z éry vrcholné slávy Karlových Varů, období z let 1911–1917 

se digitalizuje v letošním roce. 

Od roku 2007 se díky zdrojům z grantových titulů Minis-

terstva kultury ČR postupně provádí digitalizace souboru 

vzácných rukopisů a balneologických knih o Karlových 

Varech ze 16. století. V současné době mohou již badatelé 

shlédnout v digitální podobě Kadaňský rukopis z r. 1685, 

který je jediným dochovaným originálem; knihu Tadeáše 

Jana Peithnera z r. 1780, jež zevrubně popisuje hornictví 

a důlní díla v Čechách a na Moravě; Uibelakerovo minera-

logicko-geologické dílo o karlovarském vřídelním kameni 

z r. 1781. Nemalou pozornost badatelů zaslouží též digita-

lizovaná balneologická díla z r. 1589, 1580 či vzácný spis 

renesančního lékaře o Karlových Varech z r. 1622 nebo po-

jednání o Karlových Varech z r. 1609 nebo též spis horno-

slavkovského lékaře o Karlových Varech z r. 1611. V letošním 

roce karlovarské muzeum připravuje k digitalizaci vzácný 

spis o Karlových Varech z r. 1647 autora Fabiana Sommera  

a pojednání o karlovarské lékařské práci z r. 1749.

Muzeum na základě své účasti v programu Veřejné infor-

mační služby knihoven VISK získalo plný přístup ke všem 

dosud digitalizovaným dokumentům umístěným na serve-

ru Národní knihovny http://www.manuscriptorium.cz, kde 

jsou rovněž zveřejněny digitalizované dokumenty karlovar-

ského muzea. Badatelé mohou k prohlížení využívat mo-

derní vybavení muzejní studovny s kompletní počítačovou 

technikou. 

Muzejní knihovnu, jež má i bezbariérový přístup, najdete  

v srdci Karlových Varů v ulici Pod Jelením skokem. Badate-

lé v ní kromě shora popsané regionální literatury najdou  

i velice rozsáhlý fond knih o dějinách, umění a lázeňství. Ba-

datelské dny jsou v pondělí v 9–18 hodin, ve středu 9–16 

hodin, jiné návštěvy je třeba sjednat předem na telefonním 

čísle +420 353 223 125 nebo +420 353 224 433-4. 

kolektiv autorů Krajského muzea Karlovarského kraje, 

Muzea Karlovy Vary

Sbírky Regionálního muzea 
v Litomyšli ONLINE po roce 
provozu

Na stránkách Věstníku AMG 2/2008 jsem čtenáře informo-

val o internetové aplikaci „Sbírky RML ONLINE“, která byla 

spuštěna v březnu minulého roku. Po prvním roce jejího 

provozu bych vás rád stručně seznámil s našimi zkušenostmi  

s jejím fungováním. 

Aplikace poskytuje základní informace o sbírkových před-

mětech Regionálního muzea v Litomyšli, a to formou inter-

netové databáze obsahující textové údaje a rovněž vyob-

razení jednotlivých předmětů. V souladu s našimi záměry 

přibylo během roku v databázi dalších 4 897 předmětů, mj. 

celé sbírky zemědělství, kartografie a kamnářství, části fon-

dů militária a výtvarné umění a dodatky k již dříve obsaže-

ným sbírkám (např. fotografie, pohlednice, sklo, textil, knihy 

atd.). Celkový počet záznamů je nyní 21 290, což je přibližně 

třetina všech sbírkových předmětů našeho muzea. Všechny 

předměty, vyjma mnohatisícových kolekcí numismatiky, fo-

tografií a pohlednic by měly být v databázi do čtyř let.

Stránky v prvním roce jejich provozu využilo 1 400 lidí 

(tj. jedinečných návštěvníků, kteří s databází skutečně pra-

covali, většinou opakovaně, nikoli návštěvníků, kteří se na 

stránky dostali náhodně přes vyhledávač a okamžitě po je-

jich zobrazení z nich odešli). Jen s malou částí uživatelů se 

dostaneme do přímého kontaktu. Počet badatelských do-

tazů díky existenci aplikace příliš nenarostl, pouze v řádech 

desítek za rok. 

Reakce návštěvníků z řad široké „badatelské“ veřejnosti, 

ale i muzejníků či třeba památkářů, jsou velmi pozitivní. 

Většina z nich je s aplikací velmi spokojena, někteří vyjad-

řují údiv na tím, že něco takového vůbec existuje. Kritické 

připomínky jsme obdrželi od několika jednotlivců. První se 

týkala velikosti obrázků. Tuto záležitost jsme přehodnotili  

a do aplikace byly dodány větší obrázky (600x600 dpi). 
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Druhá připomínka směřovala k systému vyhledávání, kte-

rý dnes umožňuje prohledávat jednotlivé fondy (např. fo-

tografie, archeologie, militária atd.), nikoli všechny fondy 

zároveň. Tento princip byl zvolen po dlouhém rozvažování, 

přičemž hlavním důvodem byla přesnost vyhledávání. Nic-

méně i tento požadavek se pokusíme v budoucnu splnit.

Aplikace se osvědčila s pohledu badatelské veřejnosti  

i muzea. Svým návštěvníkům poskytuje možnost rychlého 

a cíleného vyhledání příslušných informací a zaměstnan-

cům muzea tím velmi usnadňuje práci, neboť na většinu 

typických dotazů dokáže databáze odpovědět sama (např. 

otázky na snímky určitého domu či osoby, výrobky určitého 

výrobce, předměty se vztahem k určité osobě či události 

atd.). Badatelé se na pracovníky muzea mohou poté obrá-

tit již s konkrétním požadavkem např. na fotografii vyhle-

daného předmětu, s předvýběrem předmětů na výstavu 

atd. Dalším značným přínosem pro muzeum jsou sdělení 

návštěvníků stránek, kteří nás upozorňují na chyby, zpřes-

ňují datace předmětů či nám poskytují další informace  

o jejich výrobcích. Ve dvou případech došlo takto „na dálku“ 

k prohlédnutí a následné úpravě údajů u celých souborů 

předmětů.

Míra využití aplikace má ovšem stále své rezervy. Prvním 

důvodem tohoto stavu je poměrně malá informovanost  

o její existenci (řadu badatelů na ni odkazujeme až poté, co 

nás kontaktují „klasicky“). Druhým důvodem je to, že data-

báze dosud neobsahuje některé badatelsky hojně využíva-

né fondy.

V loňském článku jsem se zmínil o sbírkách online jiných 

institucí. Během roku (podle mého průzkumu bez nároku 

na úplnost) zde došlo ke změnám, které dokládají sice po-

zvolný, ale přesto zřetelný posun v této oblasti. V případě 

dosavadních sedmi institucí (České muzeum výtvarných 

umění v Praze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Národní 

galerie, Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, 

Národní muzeum, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě  

a Jihomoravské muzeum ve Znojmě) byly kromě jiných 

změn do některých aplikací přidány další předměty či je-

jich vyobrazení (např. znojemské muzeum prezentuje nově 

sbírku obrazů). U ryze textové „Databáze herbářových do-

kladů ve sbírkách České republiky“ (http://mzm.cz/Botani-

ka) provozované Moravským zemským muzeem se počet 

zapojených institucí rozrostl z devíti na jedenáct. Novinkou 

jsou sbírky online Východočeského muzea v Pardubicích, 

které zpřístupnilo část fotoarchivu, odznaků a pohlednic. 

Uvedené aplikace – jak bylo konstatováno i loni – jsou 

kvantitativně i kvalitativně těžko souměřitelné. Prezentují 

výtvarné umění, fotografie, pohlednice, knihy, archeologii 

nebo přírodovědné fondy, vyjma odznaků bohužel stále ni-

koli „klasické“ trojrozměrné předměty z historických oborů, 

jež jsou těžištěm sbírek většiny muzeí. 

Pokud jde o Sbírky RML ONLINE, uvítáme jakékoli vaše 

otázky či připomínky k této aplikaci.

René Klimeš

Životní jubileum PhDr. Jany 
Čapkové – bývalé ředitelky 
berounského muzea

Význam muzejních institucí si zaslouží, aby byli zároveň 

s nimi připomínáni ti, kteří svou tvořivou činností bezpro-

středně naplňují jejich poslání – sami muzejníci. A to nejen 

zakladatelské osobnosti, které už dávno našly své místo  

v kulturní historii. Pozornost zaslouží také ti, kteří muzeím 

dali směr v dalších obdobích jejich vývoje. Takovou výraz-

nou osobností doby je i PhDr. Jana Čapková, která stála té-

měř 40 let v čele okresního muzea – od r. 1993 Muzea Čes-

kého krasu v Berouně. Její jméno je neodmyslitelně spojeno 

s vybudováním regionálního muzea jako moderní instituce 

a představuje výraznou etapu jeho existence. Životní jubi-

leum, kterého se dr. Čapková letos dožívá, nám dává příleži-

tost připomenout pozoruhodné propojení profesní kariéry 

jednoho člověka s novodobým vývojem celé instituce.

PhDr. Jana Čapková (nar.  2. května 1939) nastoupila do teh-

dejšího Okresního muzea v Berouně, svého prvního půso-

biště i životního údělu, po ukončení vysokoškolských studií 

v roce 1962 a po určitou dobu byla jeho jedinou pracovnicí. 

„Instituci" převzala v několika bednách, do nichž byly sbír-

ky a další doklady zabaleny s počátkem nacistické okupace  

v roce 1939 a odloženy zčásti v kanceláři berounské Duslo-

vy vily, zčásti v jejím vlhkém sklepním suterénu. Teprve  

s pověřením Jany Čapkové vedením tehdy již okresního 

muzea, v kontextu blížících se oslav 700. výročí založení 

města Berouna, začalo muzeum znovu vstávat z mrtvých.  

V počátcích svého působení musela ředitelka nejdříve 

vybojovat pro umístění muzea první patro památkově 

chráněného Jenštejnského domu na berounském náměstí. 

Začala stěhovat sbírky, přijímat první spolupracovníky, bu-

dovat první expozice a řídit běžnou muzejní práci. Toto prů-

personálie
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kopnické období charakterizované absolutním nedostat-

kem depozitářů a jen nejnutnějším vybavením muzejních 

prostor, doznívalo nejméně do poloviny 70. let minulého 

století. Poté nastala etapa permanentního přebudovávání 

objektů (obvykle za provozu). Přestavby se týkaly nejen 

hlavního pracoviště, ale i všech dalších poboček v regio-

nu, které k muzeu postupně přibývaly. V závěru působení 

PhDr. Jany Čapkové již muzeum disponovalo nejen celým 

Jenštejnským domem a budovami, které tvoří součást zá-

stavby jeho dvora, ale i sousedním objektem a řadou de-

pozit v regionu. Tyto stavební úpravy poskytly sbírkám, 

pracovníkům i návštěvníkům důstojné zázemí. Vybudová-

ní muzea jako moderní instituce však vyžaduje především 

systematickou odbornou práci, jejíž principy prosazovala  

a podporovala dr. Čapková od počátku své ředitelské funk-

ce. Svým spolupracovníkům v maximální míře umožňovala 

i jejich vlastní tvůrčí práci, což není běžné. Pozice muzea  

v regionu se v průběhu období její působnosti upevňovala 

a rostla i jeho odborná prestiž. Je obdivuhodné, že dr. Čap-

ková zajišťovala kontinuitu muzea a regionální muzejní sítě 

i v podmínkách, které se v průběhu oněch 40 let výrazně 

měnily, že se s těmito změnami dokázala vyrovnat a proká-

zat potřebné manažerské schopnosti. 

PhDr. Jana Čapková je výraznou osobností berounského 

kulturního života. Dlouhá léta se významně podílela na 

osvětové činnosti města i okresu Beroun řadou přednášek 

a výstav, aktivně působila jako členka berounského sym-

fonického orchestru. Nerezignovala ani na svoje původní 

profesní zaměření, ačkoliv řídící funkce je faktorem, který 

značně omezuje možnost vlastního odborného uplatnění. 

Byla spoluautorem řady regionálních publikací a její autor-

ský příspěvek obsahuje i sedmidílná encyklopedie „Hrady, 

zámky a tvrze“. 

Především je však třeba vyzdvihnout osobní přínos a úsilí 

dr. Čapkové na společenské rehabilitaci a popularizaci osob-

nosti a díla dirigenta Václava Talicha. Dokázala pro muzeum 

získat listinné i hmotné sbírkové předměty a cennou osob-

ní i rodinnou korespondenci umělce. Podařilo se jí otevřít 

v berounském muzeu Pamětní síň Václava Talicha – jednu 

z prvních takto zaměřených expozic v tehdejší muzejní síti 

vůbec, která poukázala na význam světově uznávané diri-

gentské osobnosti. Spolu s hudebním teoretikem PhDr. Mi-

lanem Kunou, CSc., vydala „Katalog pozůstalosti národního 

umělce Václava Talicha“ (Okresní muzeum v Berouně, 1979) 

a patřila rovněž mezi iniciátory vzniku dnes již tradičního 

hudebního festivalu Talichův Beroun.

Jedním z posledních počinů Muzea Českého krasu pod 

vedením dr. Čapkové byl námět na každoroční slavnostní 

udílení výroční ceny FITES „Berounský trilobit“ za nejlepší 

počiny české audiovizuální tvorby, právě v Berouně. 

Ani poté, co v roce 2001 odešla do důchodu, nepřestala 

být činorodým člověkem, nyní svěžím sedmdesátníkem. 

Svou kondici nemá zadarmo – denně před snídaní běhá, 

chodí do posilovny, hraje tenis (a vypomáhá s administra-

tivou oddílu tenisu TJ LOKOMOTIVA Beroun), zdravě se stra-

vuje. Udržuje kulturní a společenské kontakty, navštěvuje 

divadelní představení a koncerty, je pilnou čtenářkou měst-

ské knihovny, prohlubuje znalosti milovaného francouzské-

ho jazyka, uživatelsky si osvojila internet. Nevzdala se ani 

kontaktů s institucí, kterou vedla třicetdevět let a kde načer-

pala množství dodnes podnětných zkušeností. Pravidelně 

se schází s bývalými kolegy; radou, informací či konkrétní 

výpomocí přikládá ruku k dílu, kdykoliv je o to požádána. 

Mimo jiné s pracovnicí muzea Ivanou Macháčkovou uspo-

řádala pro městský úřad v Litni stálou expozici o životě a pě-

vecké kariéře sopranistky Jarmily Novotné. Významná byla 

její pomoc v době, kdy budovy i se sbírkami před několika 

lety postihla velká povodeň.

PhDr. Jana Čapková se do kulturních dějin Berounska za-

psala důstojným způsobem, a to nejen jako ředitelka be-

rounského muzea. Její životní přínos k rozvoji regionálního 

muzejnictví, kronikářství, kultury, osvěty i k poznání historie 

kraje, v němž žije, si zaslouží obdiv a uznání. Do dalších let jí 

přejme hlavně pevné zdraví a činorodost plnou radosti. 

Helena Mevaldová

PhDr. Pavel Popelka, CSc. – 60

S ředitelem, muzejníkem, etnografem, filmařem, fotogra-

fem, publicistou, spisovatelem, autorem folklórních progra-

mů, hráčem na gajdy, zpěvákem, sběratelem lidových písní 

a fajn chlapem Pavlem Popelkou se znám dlouhou řadu let. 

Potkáváme se sice jen párkrát do roka, ale bývají to setkání 

snadno zapamatovatelná. Že oslavil šedesáté narozeniny je 

pro mne těžko uvěřitelné, ale před kalendářem je, jak zná-

mo, možné se než sklonit.

Pavel Popelka se narodil ve Strání, v okrese Uherské Hra-

diště, 12. března 1949, tedy ve znamení Ryb, a dočetl jsem 

se, že Ryby se prý hodí do státní správy a mají předpoklady 

pro vědecký výzkum a také zvláštní cit pro přírodu a histo-

rii. Asi na těch horoskopech něco bude, vždyť dr. Popelka 

úspěšně řadu let pracuje ve státním muzeu, dosáhl vědecké 

hodnosti a zvláštní cit pro přírodu a historii je zřetelný nejen 

z jeho filmové a fotografické tvorby. K etnografii nebo spíše 

k národopisu, kde všechny tyto své přednosti dokáže obdi-

vuhodně uplatňovat, se ale dostal trochu oklikou – přes ma-

turitu na Střední průmyslové škole strojnické v Uherském 

Hradišti (1968). Teprve potom (1969–1974) vystudoval et-
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nografii a sociologii na Filosofické fakultě tehdejší Univerzi-

ty Jana Evangelisty Purkyně, nynější Masarykovy Univerzity 

v Brně a tamtéž v roce 1985 obhájil rigorózní práci a získal 

titul PhDr. Vědeckou hodnost pak získal na Slovenské aka-

demii věd v Bratislavě v roce 1997. 

Nevím, zda Pavel Popelka chtěl být také muzejníkem, nic-

méně jím už 35 let je. V roce 1974 totiž pověsil klobouk na 

věšák v Muzeu Jana Amo-

se Komenského v Uher-

ském Brodě a od té doby 

pouze věšák s klobou-

kem přenesl v roce 1990 

z pracovny etnografa do 

ředitelny. Muzeum se 

pod jeho vedením pro-

měnilo k nepoznání – má 

pozoruhodnou expozici, 

pořádá každoročně řadu 

výstav, pravidelná kome-

niologická kolokvia, vy-

dává publikace, provádí 

výzkumy, pečuje o tradi-

ce a dokonce patří spolu 

s Památníkem Terezín ke 

dvěma českým muzeím, 

které mají své expozice  

v zahraničí, uherskobrod-

ské muzeum se totiž stará 

o mauzoleum a muzeum 

Jana Amose Komenské-

ho v nizozemském Na-

ardenu. Pavel Popelka 

je u všeho. Někdy jako 

organizátor či manažer, 

jindy jako aktivní tvůrce, 

protože nikdy neopustil svou profesi etnografa. Provedl 

řadu komplexních výzkumů lidové kultury Uherskobrodska  

a Moravských Kopanic a jejich výsledky využívá v publi-

kační činnosti a při tvorbě muzejních výstav a muzejních 

programů, popularizuje je v rozhlase i v televizi. Je vyni-

kajícím a nesmírně pilným dokumentátorem, pro muzej-

ní archiv pořídil kolem tisícovky záznamů lidových písní 

z moravské strany Bílých Karpat a spoustu fotografií růz-

ných etnografických fenoménů. Pavel Popelka je také au-

torem řady programů na Mezinárodním folkloristickém 

festivalu ve Strážnici, v rodném Strání v roce 1987 inicio-

val pořádání každoročního Festivalu masopustních tra-

dic, v roce 1998 byl z jeho iniciativy založen Musaionfilm 

– nesoutěžní přehlídka videotvorby českých, moravských  

a slezských muzeí. 

Slušelo by se zveřejnit oslavencovu bibliografii, jenže to 

přesahuje možnosti Věstníku. Však posuďte sami – Pavel 

Popelka je autorem článků, studií a zpráv, jejichž seznam 

čítá 13 stran, seznam televizních a rozhlasových scénářů  

a autorských filmů má 4 strany, seznam folklorních progra-

mů 2 strany. Autorských výstav fotografií uspořádal Pavel 

Popelka zatím 12. Vskutku obdivuhodné dílo, které navíc 

zcela jistě ještě zdaleka 

není završeno! A o tom, že 

ty články, studie, filmy, fo-

tografie a programy jsou 

práce kvalitní, svědčí i 20 

různých ocenění, kterých 

se jim dostalo, o divácké, 

čtenářské a posluchačské 

oblibě nemluvě. Pavel Po-

pelka je totiž také milov-

ník příběhů a vynikající 

vypravěč „od Pána Boha“! 

A to ještě nebyla řeč o hře 

na gajdy a zpěvu. Až do-

sud jsem se tomu bránil, 

aby mi snad nebylo vyčí-

táno používání klišé, ale 

napsat to musím – Pavel 

Popelka je renesanční 

osobnost, v jeho případě 

to klišé rozhodně není. 

Ti čtenáři, kteří dokto-

ra Popelku snad neznají, 

byť jich nebude mnoho, 

si teď možná představují 

hřmotného chlapíka, kte-

rého je všude, kam při-

jde, plno. Tak to ale není, 

působí nenápadně a někdy skoro až plaše, jak tomu často 

bývá u lidí, kteří něco umí. Pokud ovšem nemá v rukou gaj-

dy, nezpívá, nepředčítá své osobitě napsané texty, neorga-

nizuje a neudílí pokyny svým spolupracovníkům nebo ne-

diskutuje o něčem, co ho zajímá – pak je nepřehlédnutelný. 

Jeho vpravdě renesanční osobnost v sobě spojuje svéráz 

a opravdovost regionalisty, bytostně spjatého s přírodou,  

historií, kulturou i každodenním životem rodného kraje  

i nadhled manažera řídícího muzeum, které uchovává dílo 

významného evropského myslitele. 

Co ještě dodat? Přeji Ti, Pavle – jistě i jménem čtenářů 

Věstníku – hodně zdraví, úspěchy ve všem, do čeho se pus-

tíš, dobré světlo pro Tvé fotografie a radost z práce a ze ži-

vota. A třeba zase někdy…

Jiří Žalman
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Byť ve světě zuří ekonomická krize, v žádném ročníku soutěži 

Gloria musaealis se nesešel takový počet projektů jako v roční-

ku 2008. Rekordních 81, 24 projektů v kategorii Muzejní výsta-

va roku, 23 v kategorii Muzejní počin roku, 34 v kategorii Mu-

zejní publikace roku. Náročný úkol pro porotu, která si vytyčila 

cíl seznámit se se všemi zaslanými publikacemi, objet všechny 

výstavy a projekty. Křižovat zemi po institucích rozesetých po 

všech krajích České republiky. Obětovat desítky hodin volné-

ho času. A srovnávat mnohdy těžko srovnatelné. Například 

poměřovat coby počin roku nový depozitář se zpřístupněnou 

starou důlní štolou, hmatové sochařství s digitalizovaným 

modelem Prahy, aktivity vedoucí k otevření expozice barokní-

ho umění s aktivitami, které vyústily v získání tanku ze zámoří. 

Není proto divu, že porota to v letošním ročníku neměla nijak 

lehké, zvláště když mezi přihlášenými projekty byla ve všech 

kategoriích řada vynikajících. 

Pokud jde o žánrové rozvrstvení projektů, bylo pestré, ale 

jisté tematické okruhy se vymezily, v Muzejním počinu roku 

bylo nejvíc projektů vztaženo  

k získání nových objektů či 

jejich revitalizaci a též k vybu-

dování nových depozitářů, vý-

stavy se zase tematicky ponej-

více vztahovaly k osobnostem 

daných regionů – umělcům, 

spisovatelům, architektům, 

opomenuty pak nebyly ani 

události vedoucí ke vzniku 

samostatného Českosloven-

ska. Publikace vedle osobností  

a sbírkových artefaktů reflek-

tovaly i přírodu.

Soutěž má své regule, je na-

stavena tak, aby byly odměně-

ny projekty dle složitého bodo-

vého hodnocení sedmi porotců  

a dopadla tak, jak určilo bodo-

vé tajné hlasování, ale dle mého, ještě daleko důležitější než 

pořadí, je ono obecné puzení pracovníků muzeí a galerií zú-

častnit se soutěže Gloria musaealis se svými projekty, zviditel-

nit svou instituci, mít chuť tvořit, zkvalitňovat péči o sbírky, po-

pularizovat výsledky muzejní práce a vůbec rozšiřovat hranice 

edukativního působení muzeí a galerií směrem k veřejnosti.

A tak sláva vítězům, čest pak všem zúčastněným. 

Pavel Popelka

 předseda poroty soutěže

Výsledky VII. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis 2008

Dne 14. května 2009 byla v Pantheonu Národního muzea 

v Praze vyhlášena tato ocenění ve všech soutěžních kate-

goriích sedmého ročníku Národní soutěže muzeí Gloria 

musaealis 2008:

Kategorie Muzejní výstava roku 2008

Cena Gloria musaealis
Masarykovo muzeum v Hodoníně za stálou expozici „Vel-

komoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architek-

tura knížecího hradu“, zpřístupněnou dne 1. dubna 2008

Stálá expozice pobočky Masarykova muzea v Hodoní-

ně – Slovanského hradiště v Mikulčicích – „Velkomoravské 

Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího 

hradu“ byla otevřena v roce 2008 a její architektonické ře-

šení spočívá ve vytvoření ztemnělého scénického prosto-

ru zdůrazňujícího jednotlivé exponáty za použití světelné, 

zvukové a projekční techniky. 

Expozice je vystavěna na neobvyklé instalaci kopií vzác-

ných sbírkových předmětů, replik jednotlivých velkomo-

ravských kamenných staveb (kostelů a paláce) a prezentuje 

především dvorskou velkomoravskou kulturu – honosné 

šperky (gombíky, náušnice, prsteny), nákončí, velmožské 

ostruhy i kopie rukopisných textů velkomoravského pů-

         téma: Gloria musaealis 2008
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vodu psaných hlaholicí, jež jsou prezentované ukázkami  

z Kyjevských listů, Kodexu Assemanova a Sinajského žaltáře 

a euchologia (9.–11. století).

Expozice se klene nad autentickými archeologickými te-

rény 2. mikulčického kostela a vytváří silně emotivní zážitek  

z obrazových i zvukových vjemů prezentovaných v expozici 

moderními výstavními a výtvarnými prostředky.

II. místo 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze za výstavu „Bie-

dermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848“, 

uspořádanou ve dnech 28. května – 28. září 2008

Výstava představovala bohatství uměleckých památek 

biedermeieru vzniklých v prvních desetiletích 19. století  

v Čechách a na Moravě. Chtěla ukázat obdivuhodnou 

tvářnost a přínos tohoto osobitého uměleckého a ži-

votního stylu, odrážejícího celkovou modernizaci teh-

dejší společnosti a vyznačujícího se smyslem pro prak-

tičnost a jednoduchost, pro půvab všedních radostí  

i pro krásu 

přírody a pří-

rodních ma-

teriálů. 

Koncepci vý-

stavy vychá-

zelo vstříc její 

architektonic-

ké a scéno-

grafické řeše-

ní. Expozičně 

propojovalo 

díla užitého 

a výtvarného 

umění (s nut-

ným ohledem 

na rozdílné 

světelné a kli-

matické pod-

mínky), vytvá-

řelo v prostoru 

Jízdárny Praž-

ského hradu potřebnou atmosféru (odpovídající dobové 

barevnosti a tvarosloví) a zároveň zvýrazňovalo členění 

výstavy do 8 tematických kapitol, které vedly diváka k hlub-

šímu kontextuálnímu porozumění vystaveným artefaktům. 

Náročný výstavní projekt provázený publikacemi a do-

provodnými programy byl završením dlouholetého umě-

novědného průzkumu domácích a zahraničních sbírek, 

podpořeného Grantovou agenturou AV ČR a umožněné-

ho i úzkou kooperací se zahraničními muzejními partnery 

(Technisches Museum Wien, MAK Wien, Albertina a další).

III. místo
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou za stálou 

expozici „Gotické umění. Malířství a sochařství 13.–16. 

století“, zpřístupněnou dne 12. dubna 2008

Nová stálá expozice Alšovy jihočeské galerie představu-

je 143 exponátů gotického umění 13.–16. století ze sbírek 

vlastních, farních, sbírek dalších galerií a muzeí a z majetku 

obecních či městských úřadů. 

Pro řazení exponátů nebyl zvolen striktně chronologický 

klíč, nýbrž expozice se snaží sledovat vývoj jednotlivých 

ikonografických a formálních typů. 

Vzhledem k množství uměleckých děl je expozice bohatě 

naplněna a způsob instalace, kdy za sebou v dlouhých řa-

dách následují sochařská díla, je oživován dynamickým stří-

dáním výšek soklů a konzol. Mnohdy tak divák vidí sochu 

Madony z podhledu tak, jak ji pravděpodobně mohl vnímat 

i divák na oltáři.

Jako exponátů bylo využito stávajícího vlastního fondu 

galerie a dosavadních zápůjček. Alšova jihočeská galerie 

tak návštěvníkům a badatelům poprvé v historii prezentuje 

téměř všechna umělecká díla gotiky, která se v jejích fon-

dech nacházejí.
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Kategorie Muzejní publikace roku 2008

Cena Gloria musaealis
Uměleckoprůmyslové museum v Praze za publikaci „Bie-

dermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848“ 

kolektivu autorů pod vedením Radima Vondráčka

Publikace je prvním souborným zpracováním umělecké-

ho a myšlenkového proudu, který významně ovlivnil čes-

kou kulturu 1. poloviny 19. století. Představuje biedermeier 

jako pozoruhodný životní a umělecký styl odrážející ideály 

rodící se občanské společnosti. Kniha ukazuje základní rysy 

estetického cítění biedermeieru i jejich širší ideový a sociál-

ní kontext. Zvláště vyzdvihuje střízlivou eleganci a věcnost 

užité tvorby biedermeieru, která předjímala principy mo-

derního vkusu a designu 20. století.

Publikace obsahuje 12 odborných statí, 664 katalogových 

hesel a více než 700 barevných reprodukcí. Knihu edičně 

připravilo a vydalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

ve spolupráci s nakladatelstvím Gallery a řadou sbírkových 

institucí ke stejnojmenné výstavě, uspořádané v létě 2008  

v Jízdárně Pražského hradu.

II. místo
Národní muzeum za publikaci „Kde domov můj – Státní 

hymna České republiky v proměnách doby“ autorů Ro-

berta Saka, Markéty Kabelkové, Jana Hyvnara a Gabriela 

Gössela

Reprezentativní popularizační publikace o vzniku a osu-

dech jednoho ze státních symbolů České republiky – stát-

ní hymny. Píseň Kde domov můj poprvé zazněla ve frašce 

Fidlovačka v roce 1834. Od svého prvního uvedení téměř 

zlidověla a stala se českou „Písní písní“, která provázela čes-

ký národ na křižovatkách velkých dějin i malých lidských 

osudů. Publikace zkoumá píseň Kde domov můj z pohledu 

historika, muzikologa, teatrologa i historika zvukových zá-

znamů. 

Unikátní je výtvarné pojetí knihy. Kniha je svázána ne-

obvyklou knižní vazbou, díky které jsou na 

hřbetě vidět její jednotlivé složky. Limitovaná 

série edice je vybavena deskami z tradičního 

českého materiálu – skla tónovaného do barev 

jiného ze symbolů České republiky – státní vlaj-

ky. Kniha je vybavena bohatstvím obrazových 

dokumentů a zvukovým CD nosičem s nejno-

vějšími i historickými nahrávkami. Obrazová 

část knihy se opírá zejména o sbírky Národního 

muzea, a to především Českého muzea hudby  

a Historického muzea.

III. místo
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. za 

publikaci „Sváry zření / Fazety modernity na 

přelomu 19. a 20. století / 1890–1918“ auto-

rů Marie Rakušanové, Vojtěcha Lahody, Karla 

Srpa a Petra Wittlicha

Publikace „Sváry zření, Fazety modernity na 

přelomu 19. a 20. století, 1890–1918“, která je 

nazvaná podle samotné výstavy, je v součas-

nosti významnou položkou na našem knižním 

trhu. Obsáhlá a velice výpravná publikace je 

členěná stejně jako sama výstava. Jedenáct te-

matických částí vyobrazuje nejrůznější polohy 

české moderny tak, jak byly viděny kurátory.

Přední čeští teoretici umění, kteří se na publikaci podíleli, 

opět posunuli pomyslné hranice o kus dál. České moderní 

umění zanechalo v dějinách výraznou stopu. O to více po-

těšující je fakt, že tato stopa není patrná jen u nás, ale také  

v zahraničí. Zájem o českou modernu v zahraničí byl a je 

stále patrný. V publikaci je významným způsobem zachy-



cena česká moderna, ba dokonce byla i vymezena. V ne-

poslední řadě se ji autoři snažili přiblížit každému, kdo má  

o toto významné umělecké a kulturní období zájem. 

Kategorie Muzejní počin roku 2008

Cena Gloria musaealis
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. za projekt 

„Museum Fotoateliér Seidel"

Muzeum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově uchovává 

fotografické dílo dvou generací významných fotografů, Jo-

sefa a Františka Seidela z první poloviny 20. století. Zvláště 

Josef patřil k nejvýznačnějším fotografům své doby. Dílo 

podrobně zachycuje jihovýchodní část Šumavy. Dochovaný 

archiv čítající více než 100 000 snímků poskytuje jedinečný 

materiál pro studium kulturní historie zmizelého světa osíd-

lení jihovýchodní Šumavy první poloviny 20. století. 

Muzejní počin má několik rovin: podařilo se vykoupit od 

dědiců a zachránit netknutý fotografický provoz – ateliér  

z přelomu 19. a 20. století, který byl v nepřetržitém provozu 

do 50. let 20. století a dochoval se prakticky bez zásahu do-

dnes. Budovu a výrobní technologii se podařilo v rekordně 

krátkém čase citlivě zrestaurovat na velmi vysoké úrovni 

a při respektování současných znalostí a trendů z oblasti 

ochrany památek tak, že muzeum mohlo být v roce 2008 

otevřeno. V současné době probíhá zpracování fotografic-

kého díla, které bude postupně v elektronické verzi zpří-

stupněno veřejnosti. 

Soubor movitých a nemovitých památek tvořící sbírku 

Muzea Fotoateliér Seidel dokumentuje dějiny fotografie, 

váže se k individuálnímu osudu rodiny Seidelů na pozadí 

politických proměn a archiv fotografického díla poskytuje 

zdroje ke studiu kulturní historie.

II. místo
Muzeum města Ústí nad Labem za 

projekt „Zapomenutí hrdinové“

Muzeum města Ústí nad Labem  

v roce 2008 dovršilo práci na projek-

tu „Dokumentace osudů aktivních 

odpůrců nacismu, kteří byli po skon-

čení druhé světové války postiženi  

v souvislosti s opatřeními uplatňo-

vanými v Československu proti tzv. 

nepřátelskému obyvatelstvu“ tím, že 

vybudovalo v Ústí nad Labem muzej-

ní a dokumentační centrum se stá-

lou expozicí „Zapomenutí hrdinové“. 

Vlastní expozice je rozčleněna chronologicky do tří histo-

rických etap, samostatná část prezentace je věnována osu-

dům osobností spojených s Ústeckem, větší část pak tvoří 

reprezentativní výběr osudů německých odpůrců nacismu 

z Československa. Dynamizující částí expozice jsou filmové 

dokumenty na třech televizních monitorech a dvě filmové 

projekce.

Dále muzeum realizovalo putovní výstavu „Zapomenutí 

hrdinové“ na šesti místech v České republice a v Německu; 

na 56 školách uskutečnilo muzejně pedagogické projekty; 

11. a 12. září 2008 uspořádalo muzeum pro 140 účastníků 

mezinárodní konferenci. Témata projektu byla dále prezen-

tována na řadě veřejných akcí, na internetu (http://www.

zapomenutihrdinove.cz). Muzeum prezentovalo vlastní fil-

mový dokument „Po nás přijde potopa“ a vydalo dvojjazyč-

nou publikaci „Zapomenutí hrdinové“; na dalších filmech  

a publikacích k projektu se spolupodílelo.

III. místo
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě za projekt „Reno-

vace kabrioletu Aero 50 Dynamik s karoserií Sodomka 

Vysoké Mýto a realizace expozice Historie firmy Carros-

serie Sodomka“

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě získalo v roce 2005 

do svých sbírek unikátní automobil – kabriolet Aero 50 Dy-

namik z roku 1940 s karoserií Sodomka Vysoké Mýto. Těchto 

jedinečných, vysoce luxusních, aerodynamických vozů bylo 

ve vysokomýtské karosárně Sodomka vyrobeno v letech 

1939–1940 cca 7 kusů. Tyto vozy jsou dnes považovány za 

vrcholné dílo nejenom Sodomkovy továrny, ale celého čes-

koslovenského karosářství. 

Protože získaný vůz byl v havarijním stavu, bylo po získá-

ní dostatečného množství finančních prostředků započato  
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Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Čepce do 4.10.2009
Militaria 1.5. – 4.10.2009
Výlety do malých a nejmenších obcí – Střední Čechy  
 6.6. – 28.6.2009
Jiří Anderle – obrazy a grafika 4.7. – 2.8.2009
Jaroslav Bartoš – sochy a obrazy 8.8. – 30.8.2009
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Barbie v proměnách času červen – září 2009
Jan z Werthu – generál 30. leté války 1.5. – 1.11.2009
Hrajeme si na Kelty 1.5. – 1.11.2009
Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Zdena Šafka – Řeháková – Anděl ve městě 20.6. – 20.9.2009
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o.
Zkamenělé poklady berounského muzea do13.9.2009
Krajina a lidé 3.6. – 15.7.2009
Letní nebe nad Berounem… a možná, že i jinde 
 11.6. – září 2009
Bílovec
Muzeum v Bílovci
Má představa o Evropské unii 27.6. – 31.8.2009
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Jak si kdo ustele… 8.5. – 31.12.2009
Poslové magie – africké loutky a masky 30.5. – 6.9.2009
Brno
Diecézní muzeum
Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě
 6.5. – 30.8.2009
Moravská galerie v Brně 
Místodržitelský palác
Sběratelé a mecenáši V. Malíř a sochař Eduard Sykora 
(1835–1897)  29.5. – 30.8.2009
Barokní olejové skici z Grazu 16.6. – 4.10.2009
Pražákův palác
Laureát ceny Michala Ranného 5.3. – 28.6.2009
Příjemné závislosti – Inscenovaná fotografie 70. let  
 16.7. – 18.10.2009
Uměleckoprůmyslové muzeum
Jiří David: Předběžná retrospektiva 25.6. – 20.9.2009
Moravské zemské muzeum
První zemědělci 31.3. – 10.10.2009
Expedice středověk 12.5. – 17.10.2009
Etnografický ústav MZM
Japonsko, má láska 24.3. – 12.9.2009
Víte-li pak, jak sedláček obilíčko seje. Historické formy českého 
zemědělství  31.3. – 10.10.2009
BAZAR Art 27.4. – 19.9.2009
Baron Trenck 16.6. – 5.9.2009
Pavilon Anthropos
Nejstarší umění střední Evropy 7.4. – 27.9.2009
Darwin 7.5. – 7.1.2010
Funkčnost a estetika kamenných nástrojů od 9.6. 2009
Muzeum města Brna, p. o.
Michal Ranný – kresby / akvarely 16.4. – 9.8.2009
Příběhy barokního Brna 21.5. – 1.11.2009

Měnínská brána
Merkur, patron úspěchu 3.6. – 18.10.2009
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Žít! Výstava rakouské romské malířky Ceiji Stojky  
 8.4. – 13.9.2009
Technické muzeum v Brně
Louis Braille, tvůrce šestibodového reliéfního písma pro nevido-
mé 17.2. – 31.12.2009
Mendelu, škola jako lusk 2.6. – 1.11.2009
Design 23.6. – 15.11.2009
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Vyznání Jeseníkům 29.5. – 31.7.2009
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Stromy jako domy 19.6. – 4.10.2009
Synagoga
Jaroslav Myčka, Podmořský svět–- fotografie. 23.6. – 30.8.2009
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Historické kolébky a kočárky 23.3. – 5.7.2009
Kopytov – chráněnka Čáslavi 29.6. – 13.9.2009
Z dějin Sboru dobrovolných hasičů v Čáslavi 20.7. – 20.9.2009
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Kamila Nešporová – fotografie 12.6. – 28.6.2009
ZUŠ Česká Lípa 12.6. – 28.6.2009
Literární českolipsko 18.6. – 13.9.2009
Vamberecká krajka 10.7. – 6.9.2009
E. Gerthner – naivní kresba přelomu 19. a 20. století  
 10.7. – 6.9.2009
Galerie
Hrady a zámky ve výtvarném umění 7.3. – 31.12.2009
Viktoria Ban – Jiránková 29.8. – 27.9.2009
Galerie Jídelna
Markéta Váradiová a Michal Slejška – 2009: Vesmírná odysea
 20.6. – 19.7.2009
Vladimír Svoboda 25.7. – 23.8.2009
Česká Skalice
Muzeum textilu v České Skalici
Českoskalický objektiv 2009 17.5. – 13.9.2009
Ohlédnutí za celoživotním dílem – Stanislav Gaber  
 21.6. – 9.8.2009
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Šumava Karla Klostermanna. Příběh šumavské podmalby 
 do 30.6.2009
Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Lidové kroje Jany Anny Sobolíkové 26.4. – 25.6.2009
Nitě 30.6. – 28.8.2009
Český Těšín
Muzeum Těšínska, p. o.
Kapličky, kříže a boží muka 25.4. – 21.6.2009
Dačice
Městské muzeum a galerie
Sladký život s kostkou cukru 20.6. – 30.8.2009
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Otto Gutfreund – 120. výročí narození 16.6. – 13.9.2009
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Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Vlněné sny 22.5. – 13.7.2009
ODI ET AMO 5.6. – 28.8.2009
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Kamenné svědectví minulosti 9.4. – 16.8.2009
Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Houby zblízka 30.4. – 13.9.2009
Havířov
Památník Životické tragédie
Lovecké zbraně 16.4. – 31.8.2009
Výstavní síň Musaion
Pojďme na ryby 17.2. – 30.6.2009
Krása ženy 11.8. – 3.1.2010
Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Animační loutky tvůrců Studia Zvon 20.5. – 26.7.2009
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Troška historie nikoho nezabije 12.6. – 30.12.2009
Výtvarné Hlinecko 26.6. – 6.9.2009
Hluboká nad Vltavou
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Stanovištní rostliny 1.6. – 31.8.2009
Mechy a lišejníky 1.6. – 31.10.2009
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Krojované panenky 18.6. – 6.9.2009
Stanislav Havlík – malování do čtverce 25.6. – 27.9.2009
Hodonín
Galerie výtvarného umění
Petr Kvíčala – malba 15.4. – 28.6.2009
Ludmila Kováříková – Hledání monumentu 15.6. – 6.9.2009
Vojtěch Kaložik – obrazy 15.7. – 6.9.2009
Pavel Popelka – fotografie 15.7. – 6.9.2009
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Maturanti vystavují červen 2009
Výstavní síň Národní tř. 21
Fotografie – Oldřich Hanke červen 2009 – srpen 2009
Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Návrat k tradicím 2.6. – 1.12.2009
Kavkaz – království slunce a ledu 2.6. – 30.9.2009
Horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní 
Plané
Stifterův park v Horní Plané duben – říjen 2009
Hornoplánsko v obrazech duben – říjen 2009
Karel Klostermann a literární Šumava  duben – říjen 2009
Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti do 31.10.2009
Za břehů staré Vltavy květen – říjen 2009
Hořice
Městské muzeum
Alois, Ivan, Ellen a Filomena Jilemničtí od 10.7.2008 
Sto let Galerie plastik 1908–2008 od 10.7.2008 
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích
Petr Kuba – obrazy a objekty 9.4. – 21.6.2009

Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Roman Wenzel – keramické plastiky 31.5. – 21.6.2009
Alfons Mucha a Hustopeče 28.6. – 30.8.2009
Cheb
Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.
Chebsko ve víru válek 18.–20. století 6.5. – 16.8.2009
Chrast u Chrudimě
Městské muzeum
Výstava z historie a současnosti 2.5. – 31.8.2009
Chrastava
Muzeum historické hasičské techniky
Výstava polských umělců 1.6. – 29.6.2009
Prodejní výstava bižuterie 1.7. – 30.7.2009
Výstava nakladatelství Buk 3.8. – 30.8.2009
Chrudim
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Alena Antalová – grafika 27.5. – 9.8.2009
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
UNIMA 2009 7.5. – 30.8.2009
Malované opony 18.6. – 12.7.2009
Regionální muzeum v Chrudimi
Poslední divoký kůň 15.5. – 30.8.2009
Krásy moří a oceánů 2.6. – 20.9.2009
Jablonec nad Nisou
Muzeum Jizerských hor Jizerka – Ekocentrum ČSOP 
Jizerka
Anenské sklářské slavnosti do 25.7.2009
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Zázračné prameny. Lázeňské a upomínkové sklo  
 12.6. – 20.9.2009
Galerie Belveder
Všemi smysly. Pohádky a pověsti z Jablonecka 25.6. – 25.9.2009
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Bez nás si neškrtnete 26.3. – 4.10.2009
Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově
Štola č.1 Jáchymov 1.4. – 31.10.2009
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Malíři regionu 27.6. – 30.8.2009
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Z výletu 2.6. – 4.10.2009
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
The London´s walk 13.6. – 31.7.2009
Apollo 11 14.6. – 28.6.2009
Doteky 27.6. – 30.8.2009
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Řeč umění II. Umění 1918–1948 11.12.2008 – 29.11.2009
Petr Pastrňák – Krajiny a abstrakce 29.4. – 28.6.2009
Tabulae pictae 14.5. – 28.9.2009
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Jan hrabě Harrach 24.4. – 30.8.2009
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Člověk nepřítel i samaritán 18.4. – 15.11.2009
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Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Eduard Lederer a Jindřichův Hradec do 30.12.2009
Nové přírůstky ve fondu Emy Destinnové 1.4. – 6.1.2010
Portrétista a krajinář František Prchlík 9.4. – 30.8.2009
Svět panenek 14.5. – 30.12.2009
Jindřichohradecký výtvarník Vladimír Nosek 4.6. – 26.7.2009
JHA 20–09 (Mladí jindřichohradečtí výtvarníci) 13.6. – 2.8.2009
Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Mezi rančerem a kolchozníkem květen – říjen 2009
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Sklo a světlo 6.6. – 30.8.2009
Karlovy Vary
Krajské muzeum Karlovy Vary, p. o.
Caprichos 2009 5.7. – 6.9.2009
Muzeum Zlatý klíč
Karlovarské katastrofy a neštěstí 23.5. – 28.6.2009
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Stavebnice Merkur 19.5. – 1.11.2009
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Ach, ty ženy 22.4. – 23.8.2009
Meander Baobab Brio 2.6. – 20.8.2009
Foto 1989 od 26.8.2009 
Klatovy
Galerie Klatovy/Klenová – Galerie U Bílého jedno-
rožce v Klatovech
Peter Angermann květen – červenec 2009
Petr Krátký a Jan Zdvořák představují 14.6. – 19.7.2009
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Lidová architektura na Klatovsku do 22.12.2009
Apatyka Jednorožec 18.5. – 22.12.2009
Lovecké zbraně 17.6. – 13.9.2009
Obrazové dekorace 17.6. – 13.9.2009
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Eva Prokopcová 5.4. – 21.6.2009
Started 2009 / rezidenti ceny Start Point 14.6. – 26.7.2009
Šumava / Bohmerwald 2009 21.6. – 30.8.2009
Kolín
Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Malba na hedvábí 30.6. – 27.8.2009
Regionální muzeum v Kolíně
Divadlo Ve tři 25.6. – 30.8.2009
Sergej Soumin – obrazy a keramika 26.6. – 30.8.2009
Brandlova 35
Klára Kořínková – malba na hedvábí 30.6. – 27.8.2009
Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s. 
Muzeum Fojtství
Japonské panenky a loutky 11.6. – 6.9.2009
Technické muzeum
NACKE – první automobily v Sasku 14.5. – 30.11.2009
Veronika Richterová: PET–ART 4.6. – 13.9.2009
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Patronování – zdobení přes šablony červenec – srpen 2009

Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
T. G. Masaryk jako podporovatel československé archeologie
 23.7. – 30.8.2009
Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Noční směna 20.6. – 19.7.2009
Vesnická sídla středních Čech 28.7. – 6.9.2009
Krásno
Hornické muzeum Krásno
Willi Russ od 27.4.2008 
Kristiánov
Památník sklářství v Jizerských horách
Kristiánov – klíč k srdci Jizerských hor 1.6. – 30.9.2009
Kutná Hora
České muzeum stříbra
Kresby, litografie Prof. Jindřicha Mahenky 17.5. – 6.7.2009
Hrádek
Malba, grafika – Stanislav Kulda 4.7. – 9.8.2009
Kutnohorská bible Martina z Tišnova 18.8. – 4.10.2009
Kamenný dům
Mlsáme v každé době 1.4. – 29.11.2009
Tylův dům
Krása křemene 4.7. – 8.8.2009
Současné obyčejové tradice ve Středních Čechách  
 18.8. – 19.9.2009
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Já mám koně… 27.4. – 6.7.2009
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Pane profesore, děkujeme – J. Cibulka 23.5. – 30.8.2009
Galerie
Příbuzenství Včelky Máji 23.5. – 30.8.2009
Liberec
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Riemer, hudební automaty 2.6. – 16.8.2009
Flašinety a kolovrátky 3.6. – 9.8.2009
Říše loutek Vojty Suchardy 18.6. – 30.8.2009
Jaroslav Lada – keramika 25.8. – 4.10.2009
Lidice
Národní kulturní památka – Památník Lidice
Výstava 37. ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 
2009 27.3. – 1.11.2009
NKP Ležáky
Lidice 2.4. – 30.6.2009
Výstavní síň In memoriam
Javoříčko 1.4. – 31.10.2009
Výstavní síň pod tribunou
Ohlas lidické tragedie ve světě 1942–2008 1.4. – 31.10.2009
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Orchideje Českého středohoří 7.4. – 28.6.2009
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Pohledy do sbírek II 25.6. – 27.9.2009
Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Něco pro kluky – auta a autíčka 25.4. – 30.8.2009
Něco pro holky – panny a panenky 30.5. – 30.8.2009
Rodný byt Bedřicha Smetany
Kresby Bedřicha Smetany 12.6. – 31.10.2009
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Louny
Galerie Benedikta Rejta
Vladimír Novák – obrazy 16.5. – 26.7.2009
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Slavné vily Ústeckého kraje 10.6. – 30.8.2009
Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně
Svět miniatur 26.6. – 20.8.2009
Goethe a ženy 25.8. – 31.10.2009
Společnost Fryderyka Chopina
50. Festival Fryderyka Chopina 13.8. – 22.8.2009
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Mami, budeš babičkou 15.5. – 28.6.2009
Egypt 10.7. – 9.8.2009
Keltové ve středních Čechách 17.7. – 20.9.2009
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Archeologové versus hledači? 12.6. – 1.11.2009
Skvosty gotiky Aguileiského patriarchátu 20.6. – 13.9.2009
Synagoga v Mikulově
Jehuda Loew ben Becalel 1609–2009 24.5. – 30.9.2009
Gerhard Gepp: Svědci doby na židovském hřbitově v Mikulově
 24.5. – 30.7.2009
Blanka Rozkošná: České a moravské synagogy
 31.7. – 30.9.2009
Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Laponci a Eskymáci 23.6. – 6.9.2009
Božena Vohánková – obrazy 4.7. – 6.9.2009
Galerie na arkádě
Jiří Pešán – obrazy 28.5. – 28.6.2009
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Kočárky a dítě červen – září 2009
Napajedla
Muzeum Napajedla
Řeka Morava duben – srpen 2009
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
O Krušnohoří 8.5. – 21.6.2009
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Výstava děl ak. arch. Marty Kaplerové srpen 2009
Zenon Aniszewski – výstava obrazů červenec 2009
Obnovená krása 1.5. – 30.10.2009
Výstava k 40. výročí založení pěveckého sboru „Netoličtí vrabčáci" 
 13.6. – červen 2009
Nová Paka
Městské muzeum Nová Paka
Vlastimil Mužíček – obrazy 22.5. – 21.6.2009
Ladislav Zívr a František Gross 22.5. – 21.6.2009
Cyril Bouda (grafika, ilustrace, knihy), Jiří Bouda (grafika, ilustrace)  
 26.6. – 6.9.2009
Nové Město na Moravě
Horácké muzeum
130. výročí založení SDH v Novém městě na Moravě  
 červenec – srpen 2009
Platím !!! červenec – srpen 2009
Výstava ZUŠ 14.5. – 20.6.2009

Nové Strašecí
Městské muzeum
Jiří Duchoň – Fotografie 2.6. – 5.7.2009
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Řemeslo a umění ve skle 2009 27.6. – 4.10.2009
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Hasiči včera a dnes 5.5. – 23.8.2009
Nová galerie
Slavné vily Moravskoslezského kraje 13.5. – 28.6.2009
Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Proměny vitošovského vápence 10.4. – 30.6.2009
90. výročí republiky 30.4. – 30.6.2009
Medaile a drobné plastiky z Přikryla 28.8. – 28.9.2009
Opava
Památník Petra Bezruče
Výstava k výročí skladatele Carla Dittersdorfa 11.6. – 16.8.2009
Slezské zemské muzeum
Krása, která hřeje 30.4. – 23.8.2009
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Za pověstmi těšínského kraje 17.3. – 20.9.2009
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Gallia Romanica červenec – září 2009
Skvosty evropského umění 25.3. – 31.12.2009
Kopie děl Rubense a Rembrandta ze sbírek GVUO  
 20.5. – 12.7.2009
Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce 21.5. – 4.7.2009
Ostravské muzeum, p. o.
150. výročí vzniku plynárenství na Severní Moravě a ve Slezsku 
 5.6. – 19.7.2009
Vesmír – dobrodružství objevů 19.6. – 31.8.2009
Ivana Štenclová 25.7. – 31.8.2009
Ostrava – Petřkovice
Hornické muzeum OKD Pod Landekem
Výstava fotografií – Skok přes kůži 17.6. – 1.9.2009
Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Nahlédnutí do sbírek VČG 24.6. – 27.9.2009
Východočeské muzeum v Pardubicích
Poslední germáni v Čechách 15.5. – 6.9.2009
Květy tropů 23.5. – 28.6.2009
Magie skla 26.6. – 27.9.2009
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Malovaný nábytek paseckých Čermáků 2.5. – 25.4.2010
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Slavné vily Kraje Vysočina červen – červenec 2009
40 let Městské památkové rezervace srpen – říjen 2009
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Skrytá příroda v hornické krajině 26.2. – 27.9.2009
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Marcela Vichrová – Výstava koček aneb Bůh byla žena 
 srpen 2009
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C. a k. pěší pluk č. 11 a Melegnano roku 1859 
 červen – červenec 2009
Marie Tomášová – netkaná tapiserie červenec – srpen 2009
Lenka Termannová – obrazy 30.4. – 31.8.2009
Karel Tůma 27.5. – 19.7.2009
Galerie
Běla a Jiří Kolářovi, Mikuláš Medek a Emilia Medková
 srpen 2009
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová 6.6. – 26.7.2009
Památník města Protivín
Exotický hmyz 15.7. – 30.9.2009
Sladovna Písek
Tajemný svět rostlin a zvířat aneb co se drátkem spojit dá
 12.6. – 26.7.2009
Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Muzeum ve světě a svět v muzeu 17.4. – 28.9.2009
Moře a život 8.5. – 2.8.2009
Salvátor Dalí – grafiky, plastika, keramika 14.5. – 30.8.2009
Na scénu! 16.6. – 30.9.2009
Jak se oblékají pohádky 17.6. – 31.7.2009
Národopisné muzeum Plzeňska
Z deníku chovanky 30.4. – 2.8.2009
Praha
Galerie hl. m. Prahy 
Dům U Kamenného zvonu
Tvorba Jiřího Anderleho 1959–2009 16.6. – 13.9.2009
Dům U Zlatého prstenu
V spektru rozmanitosti: 11+1 31.3. – 28.6.2009
Městská knihovna
Monument Transformace 29.5. – 30.8.2009
Staroměstská radnice
Filip Černý: Videoart 15.5. – 26.7.2009
Galerie Rudolfinum
Spodní proud / Undercurrent 7.5. – 16.8.2009
Muzeum hlavního města Prahy
Cesta do hlubin města 13.5. – 23.8.2009
Pražská mincovna 27.5. – 23.8.2009
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Václav Cigler duben – červenec 2009
Marian Karel – Objekty a instalace srpen – říjen 2009
Max Beckmann: obrazy, kresby, grafiky 7.5. – 23.8.2009
CoBrA: Umění bez hranic od 27.5.2009
Muzeum Policie ČR
Pražské motivy květen – červenec 2009
Kriminalistika proti zločinu do 30.6.2009
Kriminalistický kabinet 1954–1970 1.10.2008 – 30.6.2009
Národní galerie
Klášter sv. Jiří
Odkaz Josefa Hlávky 6.11.2008 – 9.8.2009
Zámek Zbraslav
Iluze nebo realita…? 21.3. – 6.7.2009
Japonské vize krajin 29.3. – 6.7.2009
Zdeněk Thoma ¬ Na čajové stezce 6.12.2008 – 6.7.2009
Národní muzeum
Republika 28.10.2008 – 6.7.2009
Nejen suchá věda 3.12.2008 – 26.11.2009
Sedmero krkavců 8.4. – 27.6.2009
Jaroslav Machát – Stavitel experimentálních hudebních nástrojů  
 5.5. – 2.8.2009

Evropa, kolébka vědeckého porodnictví 8.5. – 30.8.2009
Cesta na severní pól 27.5. – 16.8.2009
České muzeum hudby 
Fenomén Martinů 12.5. – 26.10.2009
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Narodila jsem se v Americe (Růžena Nasková 1884–1960)
 22.4. – 28.3.2010
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
100 let Pražského pěveckého sboru Smetana 31.3. – 29.3.2010
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur
Nová stálá expozice: Nias – ostrov předků a mýtů
Past na rovníku – Velká retrospektiva legendární dvojice Hanze-
lky a Zikmunda 8.4. – 20.9.2009
Celým světem na stereoskopech 11.6. – 28.3.2010
Musaion 
HOMO FABER – člověk tvůrce 3.4. – 26.7.2009
Národní zemědělské muzeum Praha
Kupecké počty, míry a váhy 24.4. – 16.8.2009
Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského v Praze
Stalo se v zemi české… Jak se učil dějepis 22.5. – 9.11.2009
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Příběhy majetku obětí holocaustu 27.6. – 28.9.2009
Galerie Josefa Sudka
Zdeněk Virt: Op–art 28.5. – 6.9.2009
Židovské muzeum v Praze
Golem 4.6. – 4.10.2009
Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
Zašlý svět života v maringotkách 24.4. – 28.2.2010
Prachatické muzeum
Keltové v jižních Čechách 5.6. – 13.9.2009
Zámeček
Nejstarší fotografie Šumavy 9.6. – 8.9.2009
Z historie turistiky na Šumavě 9.6. – 8.9.2009
Předklášteří
Muzeum Brněnska, p. o.
Volání moře 26.4. – 25.10.2009
Letem muzejním světem 23.5. – 8.11.2009
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Významné osobnosti české vědy a techniky 5.6. – 16.8.2009
Mazel Tov! Dějiny židovské komunity v Přerově 12.6. – 23.8.2009
Příběhy hradů 3.7. – 6.9.2009
Galerie
Hurá za Ferdou mravencem! 30.5. – 30.8.2009
Ornitologická stanice – přírodovědné oddělení Muzea 
Komenského v Přerově, p. o.
Nástrahy, pasti a železa na škodnou 1.5. – 1.11.2009
Přeštice
Dům historie Přešticka
Eva Pilarová – Fotoobrázky 9.4. – 23.8.2009
Nostalgie světla a stínu 9.4. – 23.9.2009
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Tajemství z depozitáře příborského muzea 2.6. – 18.8.2009
Život na horách a pod horami 2.6. – 30.6.2009
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Od masopustu k dožínkám 1.7. – 16.8.2009
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Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Bohumil Hrabal – Brněnské návraty 26.3. – 30.8.2009
Máma má mísu 9.6. – 27.9.2009
Listujeme ve středověkých rukopisech 17.7. – 2.8.2009
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Emil Pejša – Plastiky 19.5. – 28.6.2009
Jindra Machová – Paličková krajka 19.5. – 28.6.2009
Marina Richterová – obrazy 27.5. – 28.6.2009
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Platím!!! 16.4. – 28.6.2009
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Sdružení výtvarných umělců moravských 25.6. – 13.9.2009
Podřipské muzeum
Historické cyklistiky v Roudnici nad Labem červen – srpen 2009
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Loutky z dílny Marionety Truhlář 5.3. – 2.8.2009
Cesty ornamentu 7.4. – 25.10.2009
Svět dětí na šlechtických sídlech 30.4. – 28.9.2009
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Amerika 24.6. – 3.7.2009
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Muzeum Sedlčany – 115 let výročí vzniku 16.6. – 13.9.2009
Semily
Muzeum a Pojizerská galerie
Jan Souček – Nejen apokalypsa 29.5. – 26.7.2009
Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Madagaskar – Laboratoř bohů 6.6. – 30.9.2009
Sokolov
Krajské muzeum Sokolov, p. o.
Světlana Kuncová, Ing. Rudolf Tyller: Romantické cesty za mize-
jící krajinou 19.6. – 1.11.2009
Mgr. Romana Beranová: Sokolov – Falkenau 1279–2009 
 19.6. – 25.10.2009
Sovinec
Hrad Sovinec
Ohlédnutí Q 6.6. – 30.9.2009
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
50 let návštěvnické sezóny v Arboretu Nový Dvůr 1.1. – 30.6.2009
Arboretum Nový Dvůr a Evropa 25.3. – 30.6.2009
Strakonice
Muzeum středního Pootaví
Výstava církevních plastik do 31.10.2009
Jindřich Krátký – obrazy, kresby 28.4. – 5.7.2009
360 let vaření piva ve Strakonicích 3.6. – 30.8.2009
Marina Richterová – Tanec v čínském kabátku, grafika  
 7.7. – 6.9.2009
Strážnice
Městské muzeum
Výstava s židovskou tematikou červen – září 2009
Lidový ornament + dřevořezby 24.5. – 2.7.2009
Rodiné loutkové divadlo 10.7. – 29.10.2009

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Klenoty našich domácností – to jsme doma měli taky  
 23.4. – 30.10.2009
Pavel Matuška – Usmívání 19.6. – 6.9.2009
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Co jste, hasiči… 12.6. – 27.9.2009
Slovutný mistře… 12.6. – 27.9.2009
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Lea Vivot květen – srpen 2009
Šumperk – město sportovců 4.6. – 16.9.2009
Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Žáci prof. Zdeňka Sklenáře z VŠUP Praha 19.6. – 31.7.2009
SČUG Hollar (spolek českých umělců grafiků) – grafika  
 10.8. – 30.9.2009
Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
František Bučina Fotograf 17.3. – červen 2009
Tachov
Muzeum Českého lesa
Cesty do říše ticha 22.5. – 21.6.2009
Telč
Zámek Telč
Dolnorakouská zemská výstava – Česko. Rakousko. Rozděleni – 
odloučeni – spojeni 18.4. – 1.11.2009
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Nová stálá expozice: Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích
Osudy lidí, osudy knih 5.8. – 6.9.2009
Jízdárna
Příběhy kněhoznaček Josefa Váchala 19.6. – 6.9.2009
Terezín
Památník Terezín, národní kulturní památka
Petr Kien – autorská výstava 14.5. – srpen 2009
Třebíč
Muzeum staré zemědělské techniky při SŠ řemesel 
Třebíč
Po stopách hraběte Chovynského červenec 2009
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Ondřej Knoll – školy na Vysočině 11.6. – 2.10.2009
Kovář Karol Kováč 30.6. – 30.10.2009
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města 
Třince
Vladislav Hóta 22.5. – 31.8.2009
Květina pro radost a potěšení 29.5. – 30.8.2009
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Leporelo Dějin udatného českého národa 
 červenec – září 2009
Jiří Korec – Medaile 19.2. – 1.2.2010
Pod oknama roste bejlí 11.4. – 31.10.2009
Galerie
Turnovské stříbro 15.5. – 1.11.2009
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Kovové variace 4.4. – 30.8.2009
Výstava v rámci Hefaistonu 29.8. – 30.8.2009
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Týn nad Vltavou
Městské muzeum
David Lázníček – fotografie červenec – srpen 2009
Výročí svazu Dobrovolných hasičů Týn na Vltavou  
 červenec – srpen 2009
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Veteš nebo poklad? František Kretz a Slovácké muzeum.
 14.5. – 20.9.2009
Bedřich Hrozný, život a dílo. 28.5. – 20.9.2009
Jiří Hudeček, obrazy, kresby 25.6. – 9.8.2009
Komiks. Výstava k Letní filmové škole. 24.7. – 20.9.2009
Galerie
Vratislav Schilder, Život s loutkami 11.6. – 13.9.2009
Petra Seidlová, obrazy, kresby 25.6. – 13.9.2009
Výsledky 10. ročníku mezinárodního medailérského sympozia
 15.8. – 23.9.2009
zámek Buchlovice
Rok ve Vlčnově 29.5. – 4.10.2009
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Inspirace folklorem – Pavel Popelka 5.4. – 28.6.2009
František Kožík (1909–1997) 15.5. – 2.8.2009
Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Pojďte s námi do cukrárny 23.6. – 30.8.2009
Ústí nad Orlicí
Městské muzeum
Scénografie Jarmily Křížkové červenec – srpen 2009
Nechte na hlavě červen – říjen 2009
Panovníci Jarmily Haldové červen – červenec 2009
Češi na Soči 23.4. – 28.6.2009
Valašské Klobouky
Městské muzeum
Případ faráře Půčka: Nedašov 1949 srpen – polovina září 2009
Druhá světová válka ve tototgrafii 1.3. – 31.8.2009
Vypečení: Švach, Cigánik, Osciatka 19.6. – 31.7.2009
Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně – pobočka 
Valašské Meziříčí
Valašská krajina – fotografie 18.6. – 19.7.2009
Venezuela – přírodovědecká výstava 2.7. – 16.8.2009
Karla Šťastná – zaklínadla 16.7. – 20.9.2009
Valtice
Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Pomocníci v zemědělství 1.4. – 31.10.2009
Vinařské rody jižní Moravy 4.4. – 30.6.2009
Veselí nad Lužnicí
Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí
Výstava řemeslných prací studentů středních uměleckoprůmys-
lových škol v Soběslavi, Bechyni a Českém Krumlově 
 červen 2009
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Šlechtické rody na panství veselkém 22.5. – 27.9.2009
Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
Stojí, stojí domeček… 11.4. – 31.10.2009
Jak se dříve hospodařilo 15.8. – 16.8.2009

Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
Co ukrývá depozitář 1.5. – 31.10.2009
Divoké srdce Evropy – zbytek ráje 15.5. – 31.10.2009
Vlčkova věž
Výstava fotografií 1.7. – 30.8.2009
Zlatá stezka – vimperská větev 1.7. – 30.8.2009
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Vesečtí z Vesce 11.6. – 6.9.2009
Vodňany
Městské muzeum a galerie
Galerie
Sbírka dr. Blahomíra Žahoura 7.6. – 30.8.2009
Městské muzeum (bývalá synagoga)
Zlaté hory – Kouzelný kraj pokladů 14.5. – 28.6.2009
Josef Gažík – obrazy 5.7. – 16.8.2009
Pidižvíci – David Žák – obrazy 23.8. – 28.9.2009
Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Popel a déšť 27.3. – 30.6.2009
Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Ni zisk, ni slávu! Historie volyňského Sokola 29.5. – 31.7.2009
Vraclav
Barokní areál
Barokní válečnictví 1.5. – 30.9.2009
Vrchlabí
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustinián-
ský klášter
S mouřenínem v erbu 30.3. – 4.10.2009
Morzinové a Vrchlabí 31.3. – 4.10.2009
Malované opony 22.7. – 27.9.2009
Vsetín
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o.
Svět pohádek Jaroslavy Frankové 16.5. – 30.7.2009
Umprum ´90 16.5. – 5.7.2009
Labyrintem věčné tmy 16.5. – 30.8.2009
Domácí výroba textilu na Valašsku 14.7. – 1.11.2009
František Podešva – obrazy 19.7. – 30.8.2009
Jaromír Šimurda – k.o.s. 9.8. – 31.10.2009
Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Barokní válečnictví 1.5. – 30.9.2009
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou  
Za člověkem 23.5. – 4.10.2009
Jak jsem (ne)potkal lidi… 2.6. – 28.8.2009
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Sekery a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka
 25.4. – 31.10.2009
Sedlčansko 25.4. - 31.7.2009
Nejstarší roubené chalupy 25.4. –31.10.2009
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Hana Babyrádová – Terra nova 28.5. – 21.6.2009



 VIII

    Kalendárium kulturních událostí
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Sklárna v Rapotíně – 180 let 11.6. – 29.8.2009
Zlín
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Sláva zlínského sportu 14.5. – 30.8.2009
Fotosoutěž H+Z 21.5. – 6.9.2009
Kamínky z cest 21.5. – 6.9.2009
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Staré Znojmo v grafické sbírce JMM 19.5. – 1.8.2009
200 let od bitvy u Znojma 24.6. – 8.9.2009
Přemysl Povondra – Obrazy 6.8. – 5.9.2009
Minoritský klášter
Ze šuplíku našich babiček 4.6. – 2.10.2009
Copuli lapidum III – rekonstrukce podoby hradů v povodí Dyje  
a Jevišovky 31.7. – 30.8.2009

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Výstava akvizic u příležitosti 10. výročí otevření   
 30.4. – 31.8.2009
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Petr Eben – Poutník labyrintem světa a rájem hudby  
 7.6. – 5.7.2009
Moje milovaná panenka 11.7. – 30.8.2009
Žďár nad Sázavou
Knihovna NM – Muzeum knihy
Architektura v knihách ze zámeckých knihoven  
 29.4. – 1.11.2009
Žebrák
Muzeum v Žebráku
T. J. Sokol Žebrák 1869–2009 do 28.6.2009

 

Peníze z Evropy?!

Všichni víme, že nedostatek financí se táhne jako červená nit oblastí muzejnictví; 
nejsou peníze na opravy, na restaurování, na výstavy či nové expozice. Příleži-
tost získat finanční prostředky z různých programů vyhlašovaných evropskými 
institucemi využívá stále více muzeí a galerií, proto se redakční rada rozhodla, 
že příští vydání Věstníku AMG by chtěla zaměřit na zkušenosti, které mají muzea  
a galerie při získávání a využívání „evropských peněz“. 

Většina z nás se jistě ucházela o různé granty a dotace a mnoho z nás uspělo. 
Rádi bychom prostřednictvím stránek Věstníku AMG prezentovali nejen úspěšné 
projekty, které pomohly popularizaci a rozvoji muzejnictví v jednotlivých mís-
tech, ale také zkušenosti a problémy, které získávání a čerpání těchto finančních 
prostředků jistě provází.

Přispějte svými poznatky nejen k představení svého projektu, ale ukažte cestu  
a možnosti i ostatním. Své příspěvky zasílejte na adresu redakce: vestnik@cz-
museums.cz.

Hana Garncarzová



 19

 3[09

v roce 2006 s jeho renovací. Ta byla úspěšně dokončena po 

více než dvou letech. Veřejnosti byl opravený vůz poprvé 

představen v rámci II. ročníku festivalu Sodomkovo Vysoké 

Mýto v červnu 2008 a poté se stal součástí nově vybudova-

né expozice věnované firmě Sodomka. Dodnes existují na 

světě pouhé dva kusy těchto automobilů – jeden ve slavné 

kalifornské sbírce Blackhawk Collection v USA a druhý vlast-

ní Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. 

Zvláštní ocenění 
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. za stálou expozici 

„Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích“

Na sklonku roku 2008 byla pro veřejnost otevřena na 

teplickém zámku nová stálá expozice Regionálního muzea  

v Teplicích, p. o. nazvaná „Po stopách zaniklého kláštera  

v Teplicích“. Expozice je situována v přízemí tzv. románské-

ho křídla teplického zámku. Toto nejstarší křídlo zámku bylo 

součástí kláštera benediktinek založeného okolo roku 1160 

českou královnou Juditou, manželkou krále Vladislava, kte-

rá zde byla zřejmě také pohřbena. 

Nejdříve byla plánována pouze rekonstrukce románského 

křídla zámku, ale během ní archeologové zjistili, že i přes 

množství přestaveb je původní pozdně románská stavba 

zachována téměř v nedotčené podobě až do prvního patra. 

Následně bylo rozhodnuto, že tento unikátně dochovaný 

objekt musí být zpří-

stupněn veřejnosti. 

Díky podpoře Ús-

teckého kraje a nad-

šení pracovníků mu-

zea vznikla v přízemí 

nově rekonstruova-

né budovy jedineč-

ná multimediální 

muzejní expozice. Ta 

je koncipována tak, 

aby se její návštěv-

níci po zaklapnutí 

vstupních dveří pře-

nesli na přelom 12. 

a 13. století a pocítili 

genia loci unikátně 

dochovaných sak-

rálních prostor. Pů-

vodní odhalené zdi-

vo je prezentováno in natura, prostřednictvím zasklených  

a nasvícených průhledů v podlahách. Denní světlo prosvítá 

do expozice jen několika původními románskými okny růz-

ných tvarů. Do dochované kapitulní síně kláštera návštěv-

ník vstupuje monumentálním rekonstruovaným portálem.

Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria 
musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2008
udělené na návrh čestného výboru soutěže
Muzeum hlavního města Prahy za projekt „Digitalizace 

Langweilova modelu Prahy“ 

Jde o unikátní projekt, jehož cílem bylo převedení origi-

nální „papírové" podoby Langweilova modelu Prahy do 

jeho digitální 3D podoby. Papírový model Prahy z let 1826–

1837 vytvořil Antonín Langweil na ploše 20 m² v měřítku  

1 : 480. Model obsahuje více než 2 500 číslovaných budov, 

z nichž 960 objektů již v současné době v Praze neexistu-

je. Digitální model obsahuje 13 400 střech, 9 100 komínů,  

5 400 keřů a stromů. Pro digitalizaci bylo třeba 48 počíta-

čů a diskový prostor 20 TB. Na projektu pracovalo v letech 

2006–2008 více než 170 operátorů a celkově více než 200 

spolupracovníků. Na optimalizaci 3D modelů bylo odpraco-

váno přes 8 100 hodin. Po důkladné přípravě probíhalo bě-

hem podzimu a zimy v letech 2006–2007 náročné snímání 

dat za pomocí speciálního robota, který pořídil více než 244 

000 detailních makrofotografií modelu. 

V průběhu let 2007 a 2008 probíhala náročnější fáze pro-

jektu, tj. zpracování naměřených dat a vytvoření počítačové 

3D rekonstrukce modelu. Během této práce vznikalo mno-

ho unikátních postupů a nástrojů, které nebyly do té doby 

k dispozici. Nejnáročnější částí projektu byla extrakce textur 

modelu z fotografií. Při tomto procesu se výsledný 3D mo-

del „potahoval“ kresbami fasád domů a objektů. Podle od-

borníků jde o technicky ojedinělý projekt, který zatím nemá 

ve světě obdoby.
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Cena Českého výboru ICOM
Cenu Českého výboru ICOM získává Oblastní galerie Vy-

sočiny v Jihlavě za stálou expozici „Hmatové sochařství. 

Touch sculpture“ zpřístupněnou dne 7. Února 2008 

V jihlavské galerii byla počátkem února roku 2009 ote-

vřena stálá expozice, která prezentuje objekty na světové 

výtvarné scéně jen zřídka vídané. Plastická tvorba nevido-

mých autorů se zde poprvé dostává na půdu oficiální ga-

lerijní prezentace a hledá odpověď na otázku o možných 

výtvarných kvalitách těchto artefaktů. 

V České republice se možnost plastického tvoření pro ne-

vidomé otevřela díky činnosti Štěpána Axmana, který vy-

tvořil nejen podmínky pro tvorbu, ale též teoretický základ 

jejího postupu, jenž nevidomým umožňuje řemeslné zvlád-

nutí a uchopení samotného procesu práce s hlínou.

Stálá expozice prezentuje plastickou tvorbu nevidomých 

autorů. Taková prezentace má určitá specifika. Předně je 

nezbytné již při koncepci celé prezentace vycházet z po-

třeb nevidomých návštěvníků, kteří budou tvořit jednu  

s cílových skupin (vodící lišty na podlaze, popisky Braillo-

vým písmem, uspořádání exponátů). Výstava je však určena 

také vidícím návštěvníkům, a tak je koncipována tak, aby 

měli možnost se otevřít čistě „hmatovému“ poznávání světa 

(zvláštní instalace soch za stěnou apod.). 

Právě ve spolupráci se Štěpánem Axmanem připravila 

galerie tento výstavní projekt, který veřejnosti představuje 

první plody dlouhodobě pojatého výzkumu tohoto feno-

ménu.

 

Výsledky Národní soutěže muzeí Gloria mu-
saealis 2008 (pořadí prvních 10 míst v jednotli-
vých kategoriích)

Muzejní výstava roku 2008

1. Masarykovo muzeum v Hodoníně; Velkomoravské Mi-

kulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hra-

du

2. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Biedermeier: 

umění a kultura v českých zemích 1814–1848

3. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Gotic-

ké umění. Malířství a sochařství 13. – 16. století.

4. Národní muzeum; Republika

5. Galerie výtvarného umění v Hodoníně; Franta Úprka 

1868–1929 Sochařský obraz domova

6. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích; Šumava 

Karla Klostermanna – Příběh šumavské podmalby

7. Muzeum města Brna; Jan Vaněk (1891–1962). Civilizova-

né bydlení pro každého

8. Muzeum hlavního města Prahy; Pražské kavárny a jejich 

svět

9. Národní galerie v Praze; Václav Hollar a Evropa mezi ži-

votem a zmarem

10. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; Krása, která 

hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska

Muzejní publikace roku 2008

1. Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Biedermeier: 

umění a kultura v českých zemích 1814–1848

2. Národní muzeum; Kde domov můj – Státní hymna České 

republiky v proměnách doby

3. Galerie výtvarného umění v Ostravě; Sváry zření / Fazety 

modernity na přelomu 19. a 20. století / 1890–1918

4. Národní technické muzeum; Příběh Národního technic-

kého muzea

5. Galerie výtvarného umění v Hodoníně; Franta Úprka 

1868–1929. Sochařský obraz domova.

6. Muzeum Šumavy Sušice; Sbírka skla Bruno Schreiber

7. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; Krása, která hře-

je.

8. Národní galerie v Praze; Mistři čínské tušové malby 20. 

století ze sbírek Národní galerie v Praze

9. Muzeum města Brna; Jan Vaněk (1891–1962). Civilizova-

né bydlení pro každého

10. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě; František Bohumír 

Zvěřina (1835–1908)

Muzejní počin roku 2008

1. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.; Museum 

Fotoateliér Seidel

2. Muzeum města Ústí nad Labem; Zapomenutí hrdinové

3. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě; Renovace kabri-

oletu Aero a expozice historie firmy Carosserie Sodomka

4. Regionální muzeum v Teplicích, p. o.; Po stopách zanik-

lého kláštera v Teplicích

5. Muzeum hlavního města Prahy; Digitalizace Langweilo-

va modelu Prahy

6. Moravská galerie v Brně; Novostavba depozitáře Morav-

ské galerie v Brně-Řečkovicích

7. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě; Hmatové sochařství. 

Touch sculpture.

8. Národní technické muzeum; Rekonstrukce budovy Ná-

rodního technického muzea

9. Vojenský historický ústav Praha; Získání českosloven-

ského tanku LT vzor 35

10. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou; Meziná-

rodní trienále Jablonec 2008; Oděv a jeho doplněk
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Záznam projevu ministra kultury Václava 
Riedelbaucha při slavnostním vyhlašení 
výsledků Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis 2008 dne 14. května 2009  
v Pantheonu Národního muzea:

Stalo se již tradicí, že v předvečer Mezinárodního dne mu-

zeí, který se na celém světě připomíná vždy 18. května, vy-

hlašujeme výsledky VII. ročníku Národní soutěže muzeí 

„Gloria musaealis – Sláva muzejní“. O „dotek slávy“ také  

v roce 2008 usilovaly muzea a galerie se svými projekty – vý-

stavami, publikacemi a počiny, přihlášeno jich bylo 81. Pro po-

rotu určitě nebylo snadné mezi nimi vybrat, což byla ale jistě 

spíše radost než starost.

A v čem vlastně spočívá význam soutěže Gloria musaea-

lis? Za prvé – do praxe muzejnictví uvádí slova Galilea Gali-

leie: „Je třeba měřit vše, co je měřitelné a učinit měřitelným 

to, co měřitelné není..." Za druhé – jejím prostřednictvím se 

muzeím a galeriím každoročně dostává na čas pozornosti 

médií, a to nikoliv proto, že někde něco padá, na to či ono 

nejsou peníze, případně byl odvolán ředitel, veřejnost tak 

získává o muzeích a galeriích i pozitivní informace. Šťast-

né je spojení vyhlašování výsledků soutěže s Mezinárodním 

dnem muzeí, na nějž zase navazuje Festival muzejních nocí. 

Jaro tak v kalendáři kulturních akcí patří muzeím – a to je 

dobře. Za třetí – Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 

přispívá k motivaci muzeí, jde o prestiž, ale koneckonců ani 

ty vysoutěžené peníze za umístění na prvním místě nejsou 

jistě k zahození. 

Všem, kdo se soutěže zúčastnili, patří poděkování. Za odva-

hu, ale především za kvalitu toho, co připravili pro své návštěv-

níky či čtenáře. Všem patří čest a několika vybraným se už za 

chvíli dostane i té slávy. Děkuji, samozřejmě, také těm, kdo 

náročnou soutěž připravili, vyhodnotili a zorganizovali toto 

podvečerní setkání.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis dokazuje, že čes-

ká, moravská a slezská muzea umí své sbírky nejen uchová-

vat, ale také je využívat pro bohatší život současníků a pro 

přenos kulturních hodnot z generace na generaci. Nestačí 

totiž bohaté sbírky pouze mít, ale je třeba poznatky o světě  

z nich získávané zprostředkovávat veřejnosti. A právě Národ-

ní soutěž muzeí Gloria musaealis motivuje muzea a galerie 

ke zvyšování úrovně prezentace části světového kulturního 

dědictví, které se podařilo uchovat v srdci Evropy.

Všem oceněným blahopřeji a věřím, že s těmi, kdo na po-

myslné stupně vítězů nedosáhli, se tady, v Pantheonu Národ-

ního muzea, setkáme při vyhlašování vítězů soutěže za rok 

2009.

Dojmy vítězů

Velkomoravské Mikulčice. Druhý kostel  
a sakrální architektura knížecího hradu

Dost dlouho již hledím na bílou plochu monitoru ve snaze 

vyhovět požadavku kolegyně ze sekretariátu AMG a sdělit 

muzejnímu národu, jaké jsou dojmy vítěze. Ač osoba, kte-

rou daleko pravděpodobněji potkáte v kavárně než někde 

na hřišti, chápu, proč sportovci odpovídající na tento dotaz 

působí, jemně řečeno, málo duchaplně. Ono se na něco tak 

jednoznačně pozitivního těžko reaguje originálně, negativ-

ní reakce jsou v zásadě jednodušší. Pochopitelně všichni, 

kdo měli s novou expozicí co do činění, jsou poctěni, radost 

je veliká.

Celá záležitost začala, za vydatné podpory zřizovatele, 

jímž je Jihomoravský kraj, s přípravami revitalizace areálu 

Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP. Lokalita Slovan-

ského hradiště v Mikulčicích je unikátní tím, jak jedinečným 

způsobem v sobě spojuje velkou historii s úžasnou příro-

dou, kde můžeme téměř nahmatat to, čemu se říká „genius 

loci“, ale tím je také jakákoli aktivita v ní nesmírně kompliko-

vaná. Příroda zde vytváří pro národní kulturní památku ma-

lebné krajinné zázemí s cennými zbytky původního lužního 

lesa. Vysoká koncentrace nálezů zbytků sakrálních staveb  

a jiných svědků dávné historie svědčí o velkém mocenském 

a kulturním významu tohoto sídliště v době, kdy bylo plné 

života. Svědčí o počátcích naší státnosti, počátcích křesťan-

ství u nás i o počátcích středoevropské vzdělanosti a její 

význam rozhodně není jen místní. O významu této lokali-

ty svědčí i jeho nominace na zápis do seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO, ale navenek tomu nic, alespoň 

pro návštěvníka příchozího do areálu, nenasvědčuje. Bylo  

i s ohledem na zmíněnou nominaci nutné přistoupit k pří-

pravě rozsáhlé revitalizace celého areálu a pracemi na nové 

expozici v tzv. II. pavilonu jsme v roce 2006 začali.

Měli jsme při tvorbě expozice štěstí na osobu autora 

souborného díla Ing. ak. arch. Jana Konečného, CSc., který 

projevil mimořádný cit pro tuto tematiku a přistoupil k ní 

s velkou pokorou. Povýšil prezentaci odkrytých negativů 

základů I. a II. kostela tak, aby si návštěvník uvědomil, že 

se skutečně v kostele nachází. Dodal jí sváteční a zároveň 

tajemnou atmosféru. Použil přitom ušlechtilé materiály, 

světelnou, zvukovou a projekční techniku. Projekci postavil 

především na vizualizaci velkomoravských staveb a ukáz-

kách řemeslného umu starých Slovanů. Dvorskou velkomo-

ravskou kulturu ukázal na neobvyklé instalaci kopií vzác-

ných archeologických nálezů jako např. honosných šperků 

(gombíků, náušnic, prstenů), nákončí i velmožských ostruh 

a také na ukázkách rukopisných textů psaných hlaholicí. 
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Projevila se zde zkušenost scénografa, jeho umělecké cítě-

ní, respekt k významné památce a v symbióze s obětavostí 

realizačního týmu vznikl dohromady ladící působivý celek, 

který jí dává vyniknout a při odborné kvalitě zanechává sil-

ný emotivní zážitek.

Pochopitelně jsme rádi, že návštěvníci expozici oceňují, 

ale zároveň nás těší, že její návštěva zanechala silný dojem 

i v porotě soutěže Gloria musaealis. Ocenění laickými divá-

ky i odborníky zároveň je něco, po čem touží každý tvůrce. 

Nám se ho dostalo a přijali jsme je s velkou radostí, ale po-

sléze i s mírným úlekem, protože je zavazující. Víme, že kon-

kurence byla silná, o to víc si vítězství vážíme a před kolegy, 

kteří zůstali za námi, hluboce smekáme.

Irena Chovančíková

Biedermeier. Umění a kultura v českých 
zemích 1814–1848

Už jsem zde psala v rubrice „Koho to napadlo“ o výstavě 

Biedermeier, kterou Uměleckoprůmyslové museum v Pra-

ze připravilo v Jízdárně Pražského hradu v roce 2008, že 

nám byla velice blízká. Když taková výstava končí, je nám 

to všem vždy velmi líto, protože jsou do ní vloženy neje-

nom finance, ale především dlouhodobá odborná práce  

a příprava sbírek. V případě výstavy „Biedermeier. Umění  

a kultura v českých zemích 1814–1848“ to platilo v plné míře 

ve všech směrech. V podstatě by bývala tato výstava spl-

ňovala všechny nároky na stálou respektive dlouhodobou 

expozici a jistě by si získávala stále větší okruh příznivců,  

a tak plnila své poslání rehabilitovat toto období nikoliv 

jako synonymum pro něco měšťáckého, ale naopak jako vy-

ústění snah první občanské společnosti a vlastně moderny 

v 19. století. Když jsme se rozhodli přihlásit výstavu a dopro-

vodnou publikaci do soutěže Gloria musaealis, činili jsme 

tak spíše u vědomí zapsat tuto výstavu do análů soutěže, 

než že bychom očekávali její ocenění, i když jsme si byli 

plně vědomi jejích nejvyšších kvalit. Proč? Protože víme, že 

je velmi těžké v jedné kategorii posuzovat tak velké projek-

ty centrální instituce, a ještě k tomu v Praze spolu s dalšími, 

které si v regionech obtížně získávají pozici. O to příjemněj-

ší bylo naše překvapení, když jsme z předběžných informací 

zjistili, že jak výstava, tak kniha, jsou již v nejužší nomina-

ci! Hlavní kurátor výstavy a editor knihy Radim Vondráček 

se těšil stejně upřímně jako já a hned jsme na tuto milou 

skutečnost upozornili naše partnery v obou projektech. Pro 

výstavu to byla Správa pražského hradu a široká škála od-

borných pracovníků nejenom z našeho muzea, stejně jako 

zapůjčitelů, institucionálních i privátních. Velkou zásluhu na 

vyznění výstavy mělo její architektonické řešení od studia 

Jiřího Javůrka. Doufali jsme, že i pro ně to bude pochvalou 

za to, že s námi do tak náročné práce šli. Stejně tak vydava-

telství Gallery Jaroslava Kořána, se kterým bylo připraveno 

české vydání knihy a oba, český a anglický, průvodce vý-

stavou. Kniha sice vyšla až v průběhu výstavy, ale bylo to 

k dobru zejména katalogových informací o zapůjčených 

předmětech, které bylo často možné přesněji určit až po 

provedeném konzervování či restaurování. Naše díky zde 

patří i těmto oborům samozřejmě také fotografům UPM  

a grafikům výstavy i knihy: Hejduk, Musil and Strnad, Gra-

phic design studio, s. r. o. Proto je těžké vyjádřit jen své poci-

ty radosti, které vlastně už patřily faktu samotné nominace. 

První místo za knihu a druhé za výstavu je už pak jen potvr-

zením toho, že kvalitní práce se vyplácí. Jsme sice všichni 

tlačení, spíše bych však řekla, že to je takový více či méně 

skrytý medializovaný tlak, abychom za kvalitu považovali 

největší počty návštěvníků, nejlépe, když je kolem takové 

akce i trochu pikantního skandálku, malinko celebrit, tro-

chu ve stylu „císařových nových šatů“ atd. A tak jsme rádi, že 

nejenom porota, ale i celá muzejní obec cítí stejné zadosti-

učinění, když ocenění se dostane kvalitním a vypovídajícím 

výstavám, knihám, a počinům naší skromné muzejní obce. 

Jen tak můžeme všichni pokračovat ve svém dlouhodobém 

a někdy obtížném úkolu, kterým je i kultivace společnosti.  

A tak děkujeme porotě a všem, kdo výstavu podpořili. 

Máme radost!

Helena Koenigsmarková

Museum Fotoateliér Seidel

Naše muzeum je díky svým fotografiím konzervou času.  

A zároveň je zde vidět, jak čas letí a spěchá. Ještě před ně-

kolika lety nikdo z přímých pracovníků projektu nepracoval  

v žádném muzeu, nebyl historikem, ale společně s ředite-

lem Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. Ing. 

Miroslavem Reitingrem jsme každý někde jinde vymýšleli, 

jak vybudovat důstojnou poctu dílu Josefa a Františka Sei-

dlových. Petr Hudičák sbíral pohlednice vydané Fotoate-

liérem Seidel s cílem zachránit co nejvíce z dostupného díla. 

Dokonce se mu podařilo mluvit s autorem těchto fotografií 

F. Seidelem a získat odpovědi na otázky proč, kdy, jak, kdo, 

nebo kde se co stalo. Stavař a ekonom Miroslav Reitinger 

nechtěl nechat zničit necitlivou úpravou zajímavý a v rene-

sančním Českém Krumlově jedinečný secesní dům. Později 

se ukázalo, jak prozíravá mnohaletá snaha to byla, když se 

podařilo vzbudit k čilému životu památku unikátní v celé 

střední Evropě a zřejmě i jinde.
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Nelze ale zapomenout na řadu dalších lidí, kteří se již v se-

dmdesátých letech snažili zachránit alespoň část domu, pří-

padně něco z fotografického archivu. Byli to domácí česko-

krumlovští, ale i lidé z Rakouska a Bavorska. Stárnoucímu  

F. Seidelovi a jeho manželce pomáhali příbuzní z Lince, 

stejně tak místní obyvatelé. Pracovníci Böhmerwaldmusea  

v Pasově připravili již na začátku osmdesátých let minulého 

století výstavu a byli u zrodu knihy o Josefu Seidlovi. Jejich 

pomoc našemu projektu významně pokračuje i dnes. 

Cena za Muzejní počin roku je potvrzením naší víry, že 

jsme neobětovali čas a sílu zbytečně.

Velmi si ceníme uznání odborníků právě z oboru, kde jsme 

nováčky, kde nemůžeme stavět na zkušenost z předcho-

zích let. Bez pomoci odborníků a jejich podpory kdykoliv 

bylo třeba by muzeum nebylo takové, jak jsme je připravili 

pro veřejnost. V průběhu tří let přípravy jsme našli mnoho 

přátel a příznivců z řad muzeí, fotografie, úřadů i politiky. 

Zejména ve společnosti lidí z muzeí jsme našli mnoho po-

mocných rukou i hlav. Museum Fotoateliér Seidel stojí ve 

starobylém kouzelném městě nedaleko dřívějších hranic 

s dalšími dvěma státy. Poznali jsme, že za bývalou hranicí 

jsou také lidé jako my a na našich společných projektech 

ukazujeme ostatním, že spolupracovat můžeme, chceme, 

musíme i když nás nikdo nenutí. Je příjemné mít cenu a ta 

je i pro ty, kteří nám věřili. Nakonec doma v Českém Krum-

lově i pro ty, kteří nám nevěřili. Museum Fotoateliér Seidel 

je občanů města, pracuje pro dobré jméno města a šíří jej 

dál do světa.

I zde, v krátkém článku, je místo pro poděkování našim 

rodinám, neustále zatahovaným do dění muzea a opouště-

ných, protože muzeum nás potřebuje. 

Tak jako kvetou stále nové květy rostlin v našem muzej-

ním areálu, tak se bude rozvíjet muzeum ve své další čin-

nosti. Ocenění zavazuje, důvěra také. Čeká nás zpracování 

rozsáhlé sbírky a dokumentace fotografické sbírky obou 

Seidelů. Zapojujeme se do muzejních aktivit, zpracovává-

me sbírky a učíme se. Chceme využít možností vzdělávání 

se v rámci AMG.

Práce v muzeu a pro muzeum má mnoho podob, žádné se 

nebráníme. Postupně chápeme, že život muzea nejsou jen 

sbírky, překvapení z nálezů a jejich zpracování. Ale také kaž-

dodenní starost o návštěvníky, údržba a  propagace. Vše lze 

snášet a vymýšlet něco nového, mít radost ze spokojených 

lidí v okolí. A je přesto něco, co je nejhorší. Procitli jsme  

a víme, že na zálibu a koníčky, pro které jsme se do muzea 

šli, není téměř čas. Je možné, že dobře vedení ryzí amatéři 

vidí, znají a zpracují víc než profesionální pracovník?

Děkujeme za přijetí do vybrané společnosti.

Petr Hudičák

Kultura Města Mladá 
Boleslav a. s.

Galerie Domu kultury

Brzy po založení společnosti Dům kultury Mladá Boleslav 

s. r. o. vznikla ve zdejších prostorách i Galerie. Vzhledem 

k vysoké návštěvnosti Domu kultury (přes 100 000 osob 

ročně) a různorodosti programů jsme zde volili prezentaci 

zdejších současných autorů, foto výstavy a dáváme prostor 

i začínajícím umělcům.

V tomto trendu pokračuje i společnost Kultura města Mla-

dá Boleslav a. s., která navázala na činnost předcházející 

společnosti a díky spojení s Infocentrem a bývalým středis-

kem Svět (a tedy i ostatními galeriemi) se nám daří správně 

časovat termíny zahájení výstav, máme společnou propa-

gaci, prezentujeme se v místní TV, rozhlase, tiskových mé-

diích, na webových stránkách našich i městských, a navíc je 

naše společnost vydavatelem Kulturního měsíčníku, který 

přináší kompletní přehled o kulturních aktivitách ve městě 

a celém regionu.

V Domě kultury neprezentujeme výtvarné umění pouze 

v uzavřeném prostoru Galerie, ale i ve vestibulech, takže se 

s díly mohou setkat i návštěvníci různých dalších akcí. Ně-

které projekty dokonce vznikaly záměrně do těchto otevře-

ných prostorů.

V loňském roce zde bylo nainstalováno a slavnostní verni-

sáží zahájeno 12 výstav (fotografie Vladimíra Hanzla, obrazy 

pražských výtvarníků ze skupiny Tolerance, díla Jany Pet-

rové, Evy Wollmannové, Ivy Kubelkové, Stanislava Kováře, 

Zdeňka Goly a také fotografická výstava o činnosti misí Čes-

ké armády v zahraničí, tématické výstavy fotografií „Francie 

jaká je?“, „Tibet“, „Zaniklý svět Romů a Sintů“ a unikátní pro-

jekt „To jsme my“ (mobilní objekty z tvorby studentů ZUŠ).

Městský palác Templ

Městský palác zvaný Templ patří k nejstarším zachovalým 

stavbám v Mladé Boleslavi a reprezentuje vzácnou ukáz-

ku pozdně gotického městského šlechtického sídla. Byl 

postaven někdy mezi lety 1488–1502 jako sídlo hejtmana 

boleslavského panství Jana Císařovského z  Hliníka. Název 

Templ se odvozuje od pověsti, že přední český velmož Jan  

z Michalovic měl do Mladé Boleslavi přivést členy řádu Tem-

plářů a postavit pro ně tento dům. Tato ničím nepodložená 

domněnka souvisí s podobou kříže ve znaku Jana Císařov-

představujeme
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ského z  Hliníka, jehož tvar je velmi blízký kříži, který použí-

val tento rytířský řád.

Do Bílé hory byli majitelé Templu význační šlechtici. Po 

požáru během třicetileté války proběhly rozsáhlé barokní 

úpravy a Templ ztratil postavení panského domu. V roce 

1779 při velkém požáru města Templ vyhořel, ale byl opra-

ven. V letech 1886 až 1910 zde bylo umístěno mladobole-

slavské krajinské muzeum. Ve 20. letech se z Templu stala 

modlitebna církve československé. Špatný stavební stav 

způsobil roku 1977 zřícení jižní části Templu. Teprve poté 

byly zahájeny záchranné stavební práce.

Po rozsáhlé rekonstrukci v 90. letech Městský úřad v Mla-

dé Boleslavi ve spolupráci s tehdy Okresním muzeem využil 

„nově vzniklých“ prostor a zřídil v nich stálou multimediální 

expozici „Templum historicum et archeologicum Boleslavi-

ense“. Ta byla slavnostně otevřena v červnu 2000 při příle-

žitosti čtyřstého výročí povýšení Mladé Boleslavi na město 

královské. 

Zmíněná expozice je zaměřena na regionální historii 

Veškeré exponáty pocházejí přímo z Mladé Boleslavi nebo  

z blízkého okolí. Expozice je umístěna ve dvou podlažích.  

V suterénu se nacházejí archeologické nálezy, v přízemí pak 

exponáty ze 16. st., z doby největšího rozmachu Mladé Bo-

leslavi. 

Návštěvníky muzea mimo jiné čeká:

- diaprojekce krajiny z okolí keltské jeskyně v údolí Plakán-

ku v Českém ráji 

- videoshow, která přibližuje prostřednictvím hudby a ob-

razů rituál lovu

- automatický zvukový průvodce po celé expozici

- zvláště pro tento účel složená hudba podbarvující expo-

zici

- dotykové obrazovky informačních kiosků s velkým 

množstvím dalších informací

Nedílnou součástí expozice je parkán, který je pojat jako 

interaktivní hřiště nejen pro děti.  Návštěvníci si zde mo-

hou zahrát na archeology, na pravěké lovce či na stavitele 

významných budov Mladé Boleslavi, ale mohou i navštívit 

slovanskou polozemnici z 10. století s funkční pecí či tkal-

covským stavem. Originální řešení tohoto do té doby nevy-

užitého prostoru bylo oceněno na Grand Prix Obce archi-

tektů 2001 v kategorii Krajinářská architektura a zahradní 

tvorba čestným uznáním. Prostory stálé expozice a parkánu 

jsou využívány pro netradiční výuku dějepisu pro žáky zá-

kladních i středních školy. 

Templ ale slouží i jako galerie, která je umístěna v prvním 

patře budovy. Stala se místem prezentace výtvarných děl 



 

Necháváme památky vyprávět svůj příběh 
díky Blueinfo

Mobilní telefony se dnes staly nedílnou součástí každého z nás. Jejich nejdůležitějším přínosem je be-
zesporu zásadní zjednodušení komunikace mezi lidmi. Díky pružnému vývoji v posledních letech však 
jejich nové funkce otevírají dveře také pro zábavu a snadnější získávání informací. Hlavně tato skuteč-
nost přispěla k rychlému rozvoji nové služby Blueinfo, která je určená pro návštěvníky památkových 
objektů, obyvatele měst nebo turisty. Základní myšlenkou této služby je bezplatné a plně automatické 
rozesílání informačních zpráv do mobilních telefonů v několika různých formách. Tou nejrozšířenější 
formou se stalo využití systému Blueinfo jako namluveného průvodce, který návštěvníci obdrží do mo-
bilního telefonu na předem označeném místě, například před vstupní branou do hradu. Jelikož je touto 
cestou audio nahrávka v mobilním telefonu uložená, může si ji návštěvník, kdykoliv spustit, pozastavit, 
ale samozřejmě po vyslechnutí také vymazat. Tím, že systém Blueinfo funguje nepřetržitě, mohou vy-
právění o historii, pověstech ale i pozvánky do expozic obdržet návštěvníci i v době kdy je hrad, zámek 
či muzeum uzavřeno. 

Realizace projektu pro Národní památkový ústav ÚOP v Pardubicích v prosinci loňského roku umožnil 
a rozšíření této moderní služby na dalších šest míst ve Východočeském kraji. Návštěvníci zámku Litomy-
šl tak například obdrží audio představení historie zámku v české a anglické verzi, digitální pohlednici 
zámku, kterou si mohou uložit jako tapetu na displeji mobilního telefonu a současně také elektronickou 
vizitku obsahující kontakt na pokladny. O tom, že lidé tuto novinku přijali hovoří i fakt, že si rozesílaný 
obsah například na státním hradu Kunětická hora stáhlo během prvního víkendu v nové sezóně téměř 
200 návštěvníků. Informační systém Blueinfo nabízí ještě další velmi zajímavý způsob jak zajistit opa-
kované návštěvy památkových objektů nebo muzeí. Návštěvníci totiž mohou do mobilních telefonů 
prostřednictvím služby Blueinfo obdržet rozpis všech kulturních a společenských akcí konajících se na 
daném místě. Jelikož je tento rozpis součástí mobilního kalendáře, tak se každá příslušná událost při-
pomene na telefonu vždy den před jejím konáním spolu s bližšími informacemi. Tímto způsobem je 
zajištěno, že na připravované slavnosti, kulturní vystoupení nebo společenská setkání vaši návštěvníci 
určitě nezapomenou.

Za dobu své existence se informační systém Blueinfo rozšířil také do dalších měst, kde slouží především 
jako užitečný informační kanál. Jeho prostřednictvím, například obyvatelé a turisté v Chrudimi, obdrží 
do svých telefonů interaktivní mapu města. Tato aplikace obsahuje databázi třiceti nejdůležitějších pa-
mátek a objektů ve městě včetně jejich kontaktů a odkazu na webové stránky. Je tak velmi užitečné mít 
například telefonní číslo na městské instituce a informační centrum kdykoliv po ruce. Podobně lze tuto 
mobilní mapu využít pro naučnou stezku nebo turistickou oblast a jejich nejzajímavější zastávky.

Základní výhodou pramenící z využití služby Blueinfo je skutečnost, že zde nehraje roli, zda si daný 
obsah (mapu, rozpis kulturních akcí, audio průvodce...) stáhnou do mobilních telefonů desítky, stovky 
nebo tisíce lidí. V případě tištěné formy je to však zcela zásadní otázka nákladů. Stejně tak změna roze-
sílaných pozvánek, upozornění nebo rozpisů probíhá velice pružně přes připojení na internet, a tak lze 
touto cestou odkudkoliv na světě určit, jaký obsah budou návštěvníci, turisté a obyvatelé města v daný 
okamžik dostávat do mobilních telefonů. 

Služba Blueinfo představuje moderní, přímý, a jednoduchý způsob komunikace s lidmi. Vychází ze sou-
časné váhy mobilních telefonů a jejich otevřených možností. Více o službě Blueinfo a jejich širokých 
možnostech se dozvíte na http://www.blueinfo.cz.

Ing. Petr Mazánek, DEEP VISION s. r. o.
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nejen autodidaktiků a regionálních výtvarníků. V jejích pro-

storách se uskutečnil 5dílný cyklus „Grafické techniky“, re-

alizovaný ve spolupráci s SČUG Hollar, vystavovali zde též 

známí výtvarníci a fotografové (Karel Oberthor, Josef Lies-

ler, Ivan Exner, Jiří Šalamoun, Katarina Vavrová, Olga Vycho-

dilová, Jan Kuděla, Jakub Ludvík).

Galerie uspořádala také výstavy věnované významným 

výtvarníkům minulosti – Janu Trampotovi a Václavu Bře-

zinovi. Kromě výstav se v galerii konají i různé besedy pro 

veřejnost.

Celý objekt Templu se stal místem pro pořádání celé řady 

již tradičních akcí jako je Muzejní noc, Středověký jarmark, 

Halloween, Vánoce na Templu. Do jeho prostor si našli cestu 

návštěvníci všech věkových kategorií nejen z Mladé Bole-

slavi. Zvláště na dějepisné programy jezdí žáci a studenti ze 

Středočeského a Libereckého kraje, ale také z Prahy. 

Expozice i výstavní prostory Městského paláce Templ jsou 

otevřeny celoročně, pouze parkán je v zimních měsících 

uzavřen. Kontaktní telefon je +420 326 725 381, e-mailová 

adresa empl@kulturamb.eu a webové stránky http://www.

kssvet.cz/ a http://www.kulturamb.eu/.

Galerie Sbor českých bratří

Galerie Sbor českých bratří je výstavní a koncertní síní. Bu-

dova samotná se řadí mezi skvosty renesanční architektury. 

Byla postavena v polovině 16. století italským architektem 

Matteem Borgorellim ve stylu románské pseudobaziliky. 

Původně sloužila pro Jednotu bratrskou jako její kazatel-

na, prošla bouřlivými roky třicetileté války, dvě století byla 

vojenským skladem císařské armády a na konci 19. stole-

tí byla vykoupena městem a v jejich prostorách našly své 

místo muzejní sbírky. Prošla řadou oprav a rekonstrukcí.  

V 70. létech minulého století se Sbor českých bratří pro-

měnil na výstavní galerii a koncertní síň. Umístění budovy  

v historické části města ji předurčuje k plnění kulturního po-

slání. Na prvním místě je pořádání výstav z oblasti výtvarné-

ho umění, galerie představuje výtvarná díla malířů, grafiků, 

fotografů, tvůrců užitého umění, profesionálů, ale i autodi-

daktiků, dává prostor mladým začínajícím umělcům, skupi-

nám a sdružením, žákům uměleckých škol. Součástí galerie, 

kromě pravidelně se střídajících výstav, jsou dvě stálé ex-

pozice, které v minulosti hostily obrazové sbírky krajských 

galerií Plzeň, Liberec a Středočeské galerie, byly zde před-

staveny ucelené výběry z tvorby Emila Holárka, Pravoslava 

Kotíka nebo Jaroslava Panušky. V současné době prezentují 

jednak obrazy z městské sbírky a dále tématickou výstavu 

„František Gellner – malíř, karikaturista, básník…“ 

Galerie Sbor českých bratří je i místem společenských  

a kulturních událostí. Pravidelně se zde konají koncerty kla-

sické i moderní hudby, pěvecké tvorby, společenské akce 

významných organizací, akce škol, je místem studijním pro 

žáky uměleckých škol v oboru výtvarném, místem studia ar-

chitektury. Galerie za dlouhé roky představila řadu význam-

ných a slavných výtvarníků a fotografů (Vradimír Komárek, 

Jan Kristofory, Michail Ščigol, Karel Šlengr, Tono Stano, Her-

bert Slavík, Igor Piačko), dále zahraniční tvůrce, špičková 

hudební tělesa a interprety (Jaroslav Svěcený, Ivan Ženatý, 

Pavel Šporcl, Gabriela Demeterová, Štěpán Rak, jazzové  

a swingové orchestry). Přes nespornou historičnost budo-

vy i výstavy moderního umění nebo současná hudba ještě 

umocňují krásu staré architektury.

Galerie je otevřena široké veřejnosti nejen samotné Mladé 

Boleslavi, ale i regionu, je navštěvována zahraničními turis-

ty. Otevřena je od dubna do prosince, kontaktní telefony 

+420 326 323 781, e-mailová adresa galerie@kulturamb.

eu a webové stránky http://www.kssvet.cz a http://www.

kulturamb.eu. 

 

Pavel Filip, Linda Ortová, Alena Nastoupilová

Pozvánka za hranice

Ve vzdálenosti necelých 12 km od Chebu leží malebné 

klášterní městečko Waldsassen. Kromě historických budov 

cisterciáckého opatství, včetně barokní baziliky, je možné 

navštívit i místní „Stiftlandmuseum“, které bylo založeno 

poměrně pozdě, v roce 1975. Muzeum, jehož poslední in-

stalace expozic proběhla v roce 1996–97, vystavuje sbírko-

vé předměty, které prezentují historii kláštera, města, kul-

turní dějiny území Stiftlandu. Tedy i dějiny a události, které 

se Chebska přímo dotýkají.

Ve stálé expozici jsou prezentovány řemeslné dílny (krejčí, 

švec, modistka, kovář…) obchody, škola, zubařská ordina-

ce, je zde dokumentován každodenní život lidí na malém 

městě – bydlení, práce a záliby. K tomu je zde také vystave-

no mnoho sbírkových předmětů k historii hornictví, včetně 

bohaté sbírky minerálů. Nabídku stálých expozic každo-

ročně doplňuje vždy velká sezónní výstava. Pro letošní rok 

připravili ve waldasassenském muzeu, společně s pracovní-

ky průmyslového muzea ze zámku v Theuern u Ambergu, 

výstavu smaltového nádobí (Emailgeschirr), kterou nazvali 

„Revoluce v kuchyni v grünerské době“. 

Předměty na výstavě pocházejí ze soukromé sbírky 

místního faráře pana Klause Haussmanna, který vyrůstal  

z muzejních cest

pozvánky na výstavy
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v Ambergu a jeho matka byla sekretářkou u firmy výrobce 

předmětů Baumann. Do muzea zapůjčil 500 kusů nádobí 

a různých jiných předmětů. Nesbírá jen předměty, ale veš-

kerou dokumentaci k výrobě smaltovaného barevného ná-

dobí a k technologickým postupům výroby. Je to výsledek 

jeho dlouholetého sběratelského úsilí.

Rodina Christiána Baumanna přišla do Ambergu z Wunsi-

edlu, kde v roce 1719 založila firmu v Schönbrunnu u Wun-

siedlu. V roce 1864 založil starší syn rodu Baumannů firmu  

v Ambergu, z této produkce pocházejí především vystave-

né předměty. Na výstavě, tak jako v katalogu, je popsána 

technologie výroby, historie firmy na výrobu plechového 

barevného nádobí. Je zde vystaveno obrovské množství 

konvic, hrnců, hrnečků, pánví, dóz, různých jídelních sou-

prav, mis a misek, forem na pečení, lívanečníků, sít a sítek, 

hrnečků – barevných plecháčků, podnosů, džbánů, dětské-

ho nádobíčka, ale i kropenek a celé řady dalších předmětů. 

Je to velmi působivá sběratelská výstava s pěkným kata-

logem. Popisky na výstavě, ale i v celém muzeu jsou dvojja-

zyčné, v němčině i v češtině. Z Chebu jezdí do Waldsassenu 

pravidelná autobusová linka, ale i vlakové spojení je dobré. 

Výstava potrvá do 6. ledna 2010. 

Stojí za navštívení všemi, kteří mají rádi nejen region, ale  

i dějiny gastronomie. 

Eva Dittertová

Labyrint srdce i světa
Comenius museum Naarden 

16. ledna – 3. května 2009

Slezskoostravská galerie Ostrava  

26. května – 2. srpna 2009

Poněkud ve stínu Entropy umělce Davida Černého se 

nedaleko Bruselu v holandském Naardenu uskutečnila 

výstava, která byla oficiální výstavní aktivitou na počest 

předsednictví České republiky v radě EU a jíž byla udělena 

záštita ministra kultury Václava Jehličky. Výstava „Labyrint 

srdce i světa – Inspirace Komenským“, prezentovala práce 

moravského umělce Milivoje Husáka a připravilo ji Muze-

um J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výstavu dne 16. 

ledna 2009 otevřel velvyslanec České republiky Petr Mareš, 

k výstavě promluvil 1. náměstek ministra kultury Franti-

šek Mikeš, kulturní program vernisáže obohatila zpěvačka  

a hráčka na kvinton Gabriela Vermelho s přednesem vlast-

ních úprav balad z východní Moravy.

V časové posloupnosti šlo o jednu z prvních kulturních 

aktivit k českému předsednictví a místo k ní zvolené je též 

více než případné, neboť osoba Jana Amose Komenského, 

v Naardenu pohřbeného, k tomu přímo vybízí, neboť jde 

o jednu z největších českých osobností stmelujících svým 

životním dílem a odkazem evropské země, tedy jednoho  

z prvních velkých Evropanů a přitom českého, potažmo 

moravského původu.

Už samotný název výstavy skýtá řadu otázek? Proč inspi-

race Komenským? Může ještě něco říci člověk 17. století 

současnému světu, anebo též proč je Komenský inspirací 

modernímu či postmodernímu umění?

Topos poutníka je v určitém smyslu motivem všech dob, 

jeho umělecké vyjádření se však s proměnami kultury mění. 

Renesančně humanistický poutník vyjadřuje životní pocity 

vzdělance, vnímajícího projevy společenské krize na pře-

lomu zanikající a vznikající epochy, z níž nevidí cestu ven  

a ocitá se jakoby v labyrintu nepřehledného a nejednotné-

ho světa lidí. 

Komenský posléze našel východisko z této hluboké 

frustrace, která odráží nejistotu českého stavovského po-

vstání a doby následného pronásledování evangelíků. Na-

lezl je v harmonickém pojetí světa, člověka spolu s příro-

dou a stvořitelem veškerenstva. Od toho se odvíjí jeho další 

životní snažení i literární činnost včetně malebného Orbis 

pictus, pedagogických prací nebo majestátní Porady o ná-

pravě věcí lidských.

Osoba Komenského je nevyčerpávajícím zdrojem in-

spirace pro umělce. Velmi často je to právě Labyrint světa  

a lusthaus srdce, skrze který se snaží umělci pochopit Ko-

menského a celou komplikovanou dobu počátku 17. století 

a snaží se proniknout i ke své vlastní době a potažmo i do 

nitra duše člověka jako takového. 

Toto se odráží i v charakteru sbírky „Komenský ve výtvar-

ném umění“, kterou Muzeum J. A. Komenského v Uherském 

Brodě buduje systematicky více jak půlstoletí. Vlastní např. 

ucelené soubory grafik Jarmily Mařanové, Anny Poustové, 

Markéty Králové a Miloslava Dismana, které vznikly pro 

knižní vydání Labyrintu v roce 1984. Působivé jsou plastiky 

Igora Kitzbergera nazvané Komenský nad Labyrintem svě-

ta. Významnou část sbírky pak tvoří dílo Milivoje Husáka, 

inspirované Labyrintem. 

Představovaný výstavní projekt „Labyrint srdce i světa. In-

spirace Komenským“, tvořily Husákovy scénografické návr-

hy „Labyrintu světa a lusthause srdce J. A. Komenského“ pro 

divadelní festival v Poznani z let 1980–1982 a figurální kres-

by z let 1984–1989. Husákovy výtvarné kompozice odrážejí 

hledání smyslu existence a lidského chování v podobně 

z muzejních cest

pozvánky na výstavy
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bezvýchodné době, jakou zažil mladý Komenský – šedivá 

osmdesátá léta, chmurný konec normalizačního režimu. 

Postava poutníka, jak ji známe z „Labyrintu světa“ zosob-

ňuje každého z nás. Nebylo divu, že poutník se stal hlavním 

tématem setkání divadel z východu i západu, původně za-

mýšleného v Poznani v Polsku, později v roce 1983 uskuteč-

něného v Kodani, v prostředí opuštěné továrny a doků. Byla 

to divadla „Husa na provázku“ z Brna jako iniciátor akce, 

„Teatr 77“ z Polska, dánské „Den Blåhest“ a irské divadlo 

„Cardiff La Boratory Theatre“. Tomuto projektu ještě před-

cházela brněnská premiéra „Labyrintu světa“ v červnu 1983, 

bedlivě sledovaná tehdejšími dozorci nad kulturním děním. 

Přestože se nepodařilo realizovat představení v takové vel-

korysosti výpravy – staveb, objektů, akcí – zůstává vysta-

vený soubor scénografických návrhů prvním komplexním, 

divadelním zpracováním „Labyrintu světa“, který počítá ve 

velké míře s pouličním a interaktivním divadlem, kde se di-

vák stává účastníkem i poutníkem ve velkém divadle světa, 

teatru mundi.

Téma „Labyrintu světa“ je vůbec autorovým velkým téma-

tem, Milivoj Husák se jim zúčastnil (výtvarně a scénáristicky) 

i soutěže na podobu a náplň československého pavilonu na 

světové výstavě Expo Sevilla 92.

Zájem autora o otázky člověkovy pouti na zemi dal vznik-

nout též cyklu „neobarokních“ figurálních kreseb a maleb  

z let 1984–1989. Husák v nich metaforicky reagoval na si-

tuaci ve společnosti i na stále kladené otázky – kdo jsme  

a kam jdeme. I zde podvědomě, nicméně velmi výrazně, 

působil apel a étos Komenského.

Nahé lidské postavy na kresbách letí, vybuchují, mizí  

v temnotách, otročí, ohrožují se, trpí. Prožívají snesitelnou 

i nesnesitelnou lehkost i tíhu bytí, jsou kamsi vynášeny  

i svrhovány, unáší je jakýsi průvan času, osudu, pohyb jejich 

myšlenek a činů až k jejich posledním věcem: zastavení po-

hybu těla – ale na druhé straně jakéhosi pokračování jako 

shluku neuchopitelné duchovní energie v čase i prostoru, 

který nekončí. Autor zasazuje tyto dynamické děje do ne-

jasného, neohraničeného prostoru, avšak nejsou to nebesa 

barokních freskařů, ani ráj srdce.

A kdo je to Milivoj Husák? Narodil se 25. srpna 1950 v Tur-

nově. Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy  

v Brně (1965–1969) studoval v letech 1970–1972 na Aka-

demii výtvarných umění v Praze. Poté pracoval jako desig-

nér a spolupracoval se Státní památkovou péčí. V letech 

1976–1984 pracoval v dělnických profesích. Od roku 1985 

je ve svobodném povolání. Žije s rodinou v Lelekovicích  

u Brna. Věnuje se kresbě, malbě, tvorbě sakrálních interiérů 

a scénografií. Je členem sdružení Otevřený dialog.

Dosavadní tvorbu Milivoje Husáka lze rozdělit do tří etap: 

zhruba do roku 1983 vytváří magicko-realistické krajiny  

s výrazným kriticko-ekologickým akcentem; od roku 1984 

do roku 1992 trvá velká etapa „neobarokní“ figurální kresby 

a malby s důrazem na existenciální otázky lidského života:  

z této periody pochází vystavený výběr z figurálních kreseb 

i scénografický projekt „Labyrint světa a Lusthauz srdce“, 

realizovaný v r. 1983 brněnským divadlem Husa na prováz-

ku (Theatre Goose on a String) a rovněž na setkání alterna-

tivních divadel v Kodani v roce 1985. Po roce 1992 počíná 

nová, nefigurativní podoba jeho tvorby, trvající dosud. Spo-

lečenský obrat po roce 1989 umožnil Husákovi realizovat  

i práce v architektuře, zejména sakrální. 

Husákovu současnou práci charakterizuje zájem o ele-

mentární pojmy – světlo, oheň, temnotu – jako nositele 

spirituálních a symbolických významů. Tím se do jeho no-

vější tvorby prolnul dávný zájem o kulturu baroka, zájem 

o paradox, nebo i paradoxní vidění, a naproti tomu i snaha 

o vidění života v jeho jednotě a nikoli umělé rozdělenosti. 

Používá nemalířské materiály (například popel nebo gra-

fit) jako symbol konečného či surového stavu hmoty, ob-

novované procesem alchymické proměny. Husákův zájem  

o fenomén světla našel svůj výraz také v práci pro brněnské 

Divadlo U stolu, pro něž je světelná a výtvarná stránka in-

scenací velmi důležitá.

V poslední době jeho malba směřuje až k monochroma-

tičnosti, k využití pouhého odrazu světla na obrazové ploše 

či spojení spontánní kresby s nejasně prostorovou šedou 

plochou obrazu či kresby. Malba, kresba jako přemítání.

Kdo by chtěl Husákovu výstavu Labyrint srdce i světa vidět 

v její poněkud upravené podobě na území České republiky 

může tak učinit v termínu 26. května – 2. srpna 2009 v Slez-

skoostravská galerii v Ostravě.

Pavel Popelka

Poslední divoký kůň
Regionální muzeum v Chrudimi

15. května – 30. srpna 2009

V letošním roce uplyne 50 let záchrany dnes již populár-

ního koně Převalského a jeho návratu do volné přírody, 

do stepí Mongolska a Číny. Zásluhu na tomto počinu má 

především Zoologická zahrada hlavního města Prahy, kte-

rá zorganizovala již v roce 1959 I. mezinárodní seminář na 

záchranu tohoto koně. Dnes se počet těchto koní pohybuje 

v zoologických zahradách a národních parcích kolem 2 200 

kusů. Při příležitosti připomenutí 50. výročí záchrany vznikl 

nápad uspořádat výstavu. Místem vybraným pro výstavu 

se nestala Praha, ale region, který je také se jménem koně 
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Převalského spojen. Ve spolupráci Zoologické 

zahrady HMP, Regionálního muzea v Chrudi-

mi a Společnosti přátel Mongolska tak vznikla 

výstava v Regionálním muzeu v Chrudimi. Kaž-

dý si může klást otázku, proč právě Chrudim.  

V nedalekých Slatiňanech, v areálu zámku, kde 

je umístěn hřebčín i hypologické muzeum, jsou 

totiž od roku 1993 koně Převalského chováni. 

Nejsou to ovšem na tomto místě první koně 

Převalského, byl zde chován exemplář koně již 

v 50. letech 20. století. 

Na výstavě je popsána historie objevení do-

sud neznámého divokého druhu koně v roce 

1881, jeho dovoz do zoologických zahrad Evro-

py i Ameriky od roku 1902, dramatický pokles 

jeho počtu v 50. letech 20. století až po jeho 

záchranu a současnost. Výstava je doplněna 

obydlím mongolských kočovníků – originální 

jurtou s vybavením. A nechybí ani preparát 

dospělého koně. Výstavu doplňují také filmy  

s tématikou koně Převalského i puzzle pro děti. 

Autorem scénáře a duší celé výstavy je RNDr. 

Evžen Kůs, zoolog ZOO HMP, který je zároveň 

vedoucím mezinárodní plemenné knihy koně 

Převalského. Exponáty zapůjčila ZOO HMP, 

Společnost přátel Mongolska, Národní muze-

um v Praze a Hypologické muzeum – zámek 

Slatiňany. Výstava byla zahájena v rámci koná-

ní 5. chrudimské muzejní noci dne 15. května 

2009, kdy mohli návštěvníci vidět i stavbu jurty. 

Výstava bude doplněna přednáškami o Mon-

golsku a potrvá do 30. srpna 2009.

Milena Burdychová 

Příběhy kněhoznaček Josefa 
Váchala (1884–1969)
Exlibris z let 1907–1952
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. 
Jízdárna
19. června – 6. září 2009

Souborné výstavy i publikace věnované Josefu Váchalovi 

prezentovaly jeho užitou grafiku (exlibris) jenom jako dopl-

ňující součást díla, i když představuje celek zcela organicky 

propojený časově, formálně i obsahově s celou Váchalovou 

tvorbou z let 1907–1952. 

Josef Váchal patří k zakladatelům tradice českého exlibris. 

Vyhledávaným autorem se stal velmi záhy díky originalitě 

a dřevoryteckému mistrovství. Obsahovou podstatu své 

tvorby, hledání skrytých hlubin lidského podvědomí, snahy 

o uchopení mystických a okultních jevů i hledání podsta-

ty lidské existence mezi dobrem a zlem přesunul také do 

svých exlibris plných vizí, symbolů a tajných značek. Užit-

nou, dekorativní úlohu exlibris pojal zcela po „váchalovsku”, 

a tak jako opustil předpokládanou dekorativnost knižní 

značky, tak opustil postupem času také předpokládaný roz-

měr a exlibris se od 20. let minulého století počala výrazem 

přesouvat k volnému grafickému umění.

Podle svého vyjádření vytvořil Váchal na 650 rytých a kres-

lených knižních značek, které jsou spojeny s více než dvěma 

sty objednavateli, a vydal také osm souborů tištěných exlib-

ris. Výstava Regionálního muzea v Teplicích představuje na 

500 grafických exlibris včetně variant a unikátního prvního 

otisku „Historie života Fr. Procházky v exlibris”, tzv. „rolovací-

ho” 1,6 m dlouhého komiksového exlibris z roku 1937, kte-
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ré je známo především ze samostatně vydané první části 

s portrétem F. Procházky i J. Váchala. Většina vystavených 

knižních značek pochází z teplichých muzejních sbírek, do 

kterých byly zakoupeny v roce 1976 od teplického sbě-

ratele Karla Pavelky. Jeho sbírku představí výstava nejen 

souborem Váchalových exlibris včetně vlastního, ale také 

dalšími Pavelkovými značkami od jiný známých českých 

grafiků (Konůpek, Bouda). Tvorba exlibris a sběratelství exli-

bris vytvořilo ve 20. století fenomén znásobený působením 

Spolku sběratelů a přátel exlibris založeným před 81 lety. 

Soupisy drobné grafiky vytvářené členy spolku napomáhají  

k zakládání a ucelování sbírek, teplickému muzeu Vácha-

lovy soupisy napomohly k vytvoření patřičné textové i ob-

razové evidence, která stála na počátku přípravy výstavy  

i k myšlence vystavit všechna exlibris z vlastních sbírek a do-

plnit je dalšími ze sbírek jiných institucí a představit tak po-

prvé takřka všechna exlibris tak, jak jsou známa především 

sběratelské obci většímu okruhu diváků. Soubor teplických 

exlibris byl doplněn knižními značkami ze sbírek Památníku 

národního písemnictví v Praze, Kabinetu exlibris v Chru-

dimi, Národního muzea v Praze a soukromých sběratelů. 

Unikátní grandexlibris F. Procházky zapůjčil Státní oblastní 

archiv Praha – SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. 

I když se nepodařilo zajistit všechny exlibris, podařilo se 

shromáždit na 500 knižních značek, které budou doplněny 

6 soubory z let 1925–1952 včetně posledního souboru „Pa-

desát akvisitně exlusivních kněhoznaček”, ve kterých Váchal 

využil vlastní typy písma k vysázení sarkastických textů ad-

resovaných sběratelům. Grafická exlibris výstava doplňuje 

unikátní kolekcí dosud neznámých kreslených exlibris urče-

ných pro Váchalova přítele F. Procházku a také pro družku  

A. Mackovou. Známou grafičku jejíž exlibris doplní vystave-

né knižní značky J. Váchala a také Josefa Hodka, Váchalova 

žáka a přítele. Příběhy „kněhoznaček” spojené s osmi jmény 

Váchalových sběratelů a přátel budou na výstavě převyprá-

věny citacemi z jejich vzájemné korespondence i citacemi  

z Váchalových deníků. Vystavené knižní značky doplní Vá-

chalovy vlastní tisky německy psaných pamfletů na sběra-

tele exlibris z roku 1937. 

Regionálnímu muzeu v Teplicích se podařilo přichystat 

k prezentaci nejen téměř všechny knižní značky J. Váchala 

tak, jak jsou uvedeny v soupisech jejich sběratelů, ale také 

další exlibris, veřejnosti dosud neznámé. Výstava nabízí oje-

dinělou příležitost zhlédnout Váchalova exlibris v rozsahu  

v jakém ji doposud vystavena nebyla. K výstavě bude vydán 

katalog s reprodukcemi vybraných knižních značek, včetně 

grandexlibris F. Procházky. Výstava bude zahájena 18. červ-

na 2009 v 17. hodin v jízdárně teplického zámku a potrvá 

do 6. září 2009. 

Bohuslava Chleborádová

Darwin
Pavilon Anthropos

Moravské zemské muzeum, 

8. května 2009 – 7. ledna 2010

Výstava Darwin připomíná dvousté výročí narození geni-

álního přírodovědce a zakladatele evoluční teorie Charle-

se Darwina a zároveň stopadesáté výročí vydání slavného 

díla „O původu druhů přírodním výběrem“. Třebaže Darwin 

svou evoluční myšlenku vyslovil v polovině 19. století, ne-

pronikla doposud do světa vědy jiná evoluční teorie, která 

by přehlušila toto zvučné jméno. 

Výstava představuje Darwina nejenom jako člověka, kte-

rý nashromáždil podklady pro svou evoluční teorii, jejíž 

náznaky prosakovaly od jeho předchůdců, ale ukazuje jej 

i jako člověka, který v sobě měl nepředstavitelnou touhu 

pro pochopení otázek, které nastolovala jeho doba. Když se 

zamyslíme nad tím, kam se za dvě stě let posunula úroveň 

poznání, můžeme se pochlubit tím, že jsme dokázali rozluš-

tit genetický kód člověka a definovat stupeň genetické roz-

dílnosti mezi druhy. Co však věda nedokázala definovat, je 

– jak vznikl život, zda evoluce je řízena nějakým designem 

nebo je naprosto náhodná. Tady je nutno si uvědomit, že 

existuje rozdíl mezi tradiční západní kulturou a naší minu-

lostí zatíženou ideologií; připuštění myšlenky řízení evolu-

ce vyšší inteligencí je u nás obecně pokládáno za tmářství. 

Tuto otázku výstava neřeší, ale téma je zařazeno do před-

náškového cyklu. 

Výstava je otevřena v Pavilonu Anthropos Moravského 

zemského muzea v Pisárkách. Návštěvník se tady seznámí 

s Darwinovým životním příběhem a s okolnostmi, které ho 

přivedly jako nezkušeného mladíčka na cestu kolem světa 

na slavné lodi Jejího Veličenstva H.M.S. Beagle, ze které se 

vrátil zkušený, vědomostmi nabitý přírodovědec. 

Úvodní část je věnována fenoménu vymírání. Více než pět 

set let starý strom tady představuje paměť, v níž se odrá-

ží vyhynulá zvířata za posledního půltisíciletí. Ukázkou je 

vzácný exemplář vyhynulého holuba stěhovavého – jeden 

z mála, které se zachovaly v českých sbírkách.

Nejstarší známé vyhynulé živočichy tady symbolizuje 

pták z ostrova Mauricius s lidovým názvem blboun nejap-

ný – dronte mauricijský. Je ukázkou mistrovství preparátora 

zoologického oddělení MZM pana Jaroslava Bašty.

Další dominantou na výstavě je 3D rekonstrukce obřího 

pásovce glyptodonta – příkladu endemické čtvrtohorní 

jihoamerické fauny. Rekonstrukce je doplněna lebkou jed-

noho z druhů a návštěvník má možnost jej porovnat i se 

současným pásovcem velkým. 
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Velmi vzácná nádherně provedená čtyřsvazková faksimile 

„The Zoology of the Voyage“ popisuje Darwinovy zoologic-

ké objevy, které svěřil různým specialistům, a tím si získal 

obrovské uznání. Je téměř jisté, že v České republice je to 

jediný exemplář z limitovaného vydání 1000 ks, který byl 

darován Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity  

v Brně profesorem ekologie z Kalifornské univerzity v Ber-

keley – Čechoameričanem Frankem Aloisem Pitelkou.

Stěna pokrytá stovkami motýlů symbolizuje obrovskou 

rozmanitost života a vybízí návštěvníka k zamyšlení nad 

metaforicky řečeno stvořitelovou rukou přírody.

Do Darwinova soukromého života vstoupíme prostřednic-

tvím jeho zahrady, která je využita pro prezentaci jeho po-

kusů a studií. Záhon z petrklíčů připomíná Darwinův objev 

dvoutvárnosti u rostlin, skupinka plemen holubů zase jeho 

důležitá studia umělého chovu, použitá při formování jeho 

teorie o přírodním výběru. Tzv. červí kámen dokumentuje 

jeho pokusy se žížalami, jimž přikládal obrovský význam při 

formování povrchu Země. Masožravé rostliny, které Darwin 

pro své pokusy pěstoval ve svém skleníku, jsou instalovány 

ve vstupní hale pavilonu Anthropos. 

Návštěvníci mají možnost na příkladech poznat doko-

nale fungující zákonitosti přírody zahrnující nelítostný boj  

o život až po dokonalou krásu vábících samečků pávů či raj-

ských ptáků nebo rafinovaný způsob kamufláže hmyzu do-

konale předstírajícího suché větvičky či svěže zelené listy.  

A to vše za účelem přežití a zachování druhů. 

Dva příklady fosilních mezičlánků mezi druhy – Archeo-

pteryx a vývojová stádia končetin koní – ukazují Darwinův 

triumf, který potvrdil platnost jeho teorie.

Jako typický příklad živoucí fosilie je zde představen mo-

del vzácné lalokoploutvé ryby Latimérie podivné v kontras-

tu s jejím druhohorním předkem. 

Mezi nejvzácnější a symbolické exponáty jednoznačně 

patří exemplář houby Cyttaria darwini, zapůjčený z Králov-

ské botanické zahrady v Kew, který Darwin přivezl z Ohňo-

vé země, a my máme jedinečnou možnost pocítit dotek 

Darwinovy doby a ducha.

V části výstavy, která seznamuje návštěvníka s historickou 

plavbou Charlese Darwina na lodi Beagle kolem světa, jsou 

ve dvou velkoplošných dioramatech ztvárněny dva bioto-

py, které na mladého badatele nejvíce zapůsobily: jihoame-

rický prales a galapážský ostrov.

Realistické ztvárnění obou prostředí je doplněno řadou 

dermoplastických preparátů, představujících nejtypičtější 

živočišné druhy. V pralese může návštěvník pozorovat čer-

ného jaguára při lovu nebo odpočívající kajmany u vyschlé-

ho potoka, objevit různé druhy velkých papoušků, vodních 

i dravých ptáků. Atraktivní tropický potok vytváří malý vo-

dopád a dvě prosvětlené tůně s živými rybami, mezi který-

mi jsou nejen pověstné piraně, ale i jiné typické druhy jako 

tetry, skaláry nebo sumečci. Diorama je oživeno originální 

nahrávkou hlasů tropických ptáků a žab, která vhodně do-

plňuje autentičnost tohoto způsobu prezentace.

V dioramatu galapážského ostrova dominuje preparát 

dospělé želvy sloní. Podél pobřeží ostrova jsou shromáž-

děni endemičtí leguáni mořští a bohatá populace lávových 

krabů. Mezi původními živočišnými druhy jsou umístěny  

i preparáty zavlečených druhů savců, jako je zdivočelá koza 

domácí nebo kočka domácí či potkan. Také toto diorama 

má vlastní ozvučení s autentickými hlasy galapážské fauny.

Atraktivnost návštěvy této sekvence výstavy zvyšuje umís-

tění velkého modelu staré plachetnice Beagle s výkyvnou 

palubou, ze které mohou návštěvníci pozorovat galapážský 

ostrov společně s Charlesem Darwinem. 

Celkové zpracování tohoto krátkého úseku Darwinova ži-

vota má vzbudit u návštěvníka otázky spojené s vývojem 

života na zemi, nad jeho úžasnou pestrostí a kreativitou, při 

čemž zde hraje důležitou roli i prvek objevných cest a touhy 

po poznání.

Projekt byl zařazen vládou mezi kulturní projekty ku příle-

žitosti předsednictví ČR v Radě EU. 

Výstava je doprovázena cyklem přednášek a projekcí. 

Návštěvníci mohou výstavu zhlédnout od 8. května 2009 

do 7. ledna 2010. Otevřeno bude vždy od úterý do neděle 

od 9 do 17 hodin. Více informací na http://www.mzm.cz 

Miroslav Šebela a Růžena Gregorová

Zrození moderního města 
(1890–1939)

Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Státní okres-

ní archiv Hradec Králové u příležitosti životních výročí JUDr. 

Františka Ulricha, starosty města Hradec Králové v letech 

1895 až 1929, ve dnech 4. a 5. listopadu 2009 pořádají vědec-

kou konferenci „Zrození moderního města (1890–1939)". 

Konference se uskuteční v prostorách Muzea východních 

Čech v Hradci Králové a bude předběžně rozdělena do tří 

tematických bloků:

- osobnost a význam Františka Ulricha v širším dobovém 

kontextu a různých oblastech působení,

pozvánky na 
konference, semináře



- vývoj a proměny Hradce Králové a podobných měst  

v období od konce 19. století do počátku 2. světové války,

- moderní urbanismus a architektura městských sídel.  

Přihlášky s uvedením názvu a rozsahu příspěvku zašlete 

neprodleně, nejpozději do 15. července 2009 na e-mail: 

konference.ulrich@seznam.cz nebo na adresu: Muzeum vý-

chodních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 

01 Hradec Králové.

Kontaktní osobou je Mgr. Roman Horký, e-mail: konferen-

ce.ulrich@seznam.cz.

 

Hlavním cílem konference není pouze osobnost a půso-

bení dr. Františka Ulricha, ale především porovnat vývoj 

Hradce Králové v době jeho dlouholetého starostování na 

konci 19. a v první třetině 20. století s jinými srovnatelnými 

městy, hledat případné paralely i obecnější tendence vývo-

je těchto lokalit v sledovaném období.

Součástí konference bude i společenský večer inspirovaný 

dobou Františka Ulricha a všechny přednesené příspěvky 

budou zařazeny do tematického čísla sborníku Královéhra-

decko.

Zdeněk Zahradník

Krajské muzeum 
Karlovarského kraje, p. o.  

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

 ředitele – ředitelky poboček Muzeum 
Sokolov a Muzeum Karlovy Vary 

Požadavky na uchazeče 

- vysokoškolské vzdělání 

- znalost problematiky příspěvkové organizace a souvisejí-

cích právních předpisů 

- výhodou orientace v oblastech dotační politiky státu a Ev-

ropské unie 

- občanská a morální bezúhonnost 

Obsah přihlášky do výběrového řízení

- motivační dopis s uvedením jména, příjmení a titulu, adre-

sy, telefonu, e-mailu 

- strukturovaný životopis včetně přehledu o dosavadních 

zaměstnáních a praxi, o členství v profesních orgánech  

a odborných komisích, o publikační činnosti  a o jiných ak-

tivitách v oboru 

- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnu-

tím písemných údajů třetím osobám po celou dobu trvání 

výběrového řízení 

Požadované doklady k přihlášce do výběrového řízení  

- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání, případně kopie dalších dokladů, které se týkají 

odborné způsobilosti 

- lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. 

- návrh koncepce činnosti a rozvoje muzea na dobu 5 let   

v rozsahu max.10 stran formátu A4 strojopisem. Součástí 

návrhu koncepce musí být souhlas s jeho zveřejněním. 

Nabízíme

- platová třída odpovídající druhu práce: PT 12 (dle NV  

č. 564/2006 Sb., příloha č.1)

Písemné přihlášky k výběrovému řízení v zalepené obálce 

zřetelně označené: „VŘ – Muzeum Karlovy Vary " a „VŘ – Mu-

zeum Sokolov" lze poslat poštou na adresu: Krajské muze-

um Karlovarského kraje, Muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího  

z Poděbrad 493, 350 11  Cheb. 

Lhůta pro poštovní i prezenční podání přihlášek končí dne 

15. srpna 2009 (včetně). Předpokládaný nástup do funkce 

1. října 2009.

Kontaktní osoba pro získání bližších informací je ředitelka 

KMKK PhDr. Eva Dittertová, tel: +420 420 354 400 620, dit-

tertova@muzeumcheb.cz.

Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

etnograf / etnografka
včetně činnosti na úseku tradiční lidové 

kultury

Požadované předpoklady:

- ukončené VŠ vzdělání v oboru etnografie

- znalost problematiky správy muzejních sbírek

- schopnost samostatné odborné práce v oboru se zaměře-

volná místa
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ním zejména na region Královéhradecka, včetně schopnos-

ti publikování výsledků

- komunikativnost a organizační schopnosti, asertivita

- práce s PC a uživatelská znalost programů Microsoft Office 

(Word, Excel, Access), internetu

- jazykové znalosti (AJ, NJ)

- občanská bezúhonnost

Přihláška musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul uchazeče

- datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontakt, 

datum a podpis uchazeče, 

- strukturovaný profesní životopis

- přehled odborné činnosti (zejména publikované práce  

a autorství výstav) 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání

- originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne 

starší 3 měsíce

Nabízíme:

- platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

- možnost odborného růstu

- nástup dle dohody

Muzeum východních Čech  
v Hradci Králové

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

archeolog  
s předpokladem výkonu funkce vedoucí arche-

ologického oddělení muzea

Požadované předpoklady:

- ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie 

- znalost problematiky provádění archeologických výzku-

mů a správy archeologických  muzejních sbírek

- schopnost samostatné odborné práce v oboru se zaměře-

ním zejména na region Královéhradecka, včetně schopnos-

ti publikování výsledků

- komunikativnost a organizační schopnosti, asertivita

- práce s PC a uživatelská znalost programů Microsoft Office 

(Word, Excel, Access), internetu

- jazykové znalosti (AJ, NJ)

- občanská bezúhonnost

Přihláška musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul uchazeče

- datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontakt, 

datum a podpis uchazeče, 

- strukturovaný profesní životopis

- přehled odborné činnosti (zejména publikované práce, 

provedené a řízené   

  archeologické výzkumy, autorství výstav) 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání

- originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne 

starší 3 měsíce

Uchazeč současně předloží představu fungování archeolo-

gického oddělení v rámci muzea, přičemž základní podkla-

dy pro zpracování lze vyžádat na adrese muzea.  

Nabízíme:

- platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

- možnost odborného růstu

- nástup dle dohody

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 31. 

července 2009 na adresu:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino ná-

břeží 465, 500 01 Hradec Králové. Obálku označte slovy „Vý-

běrové řízení – etno“ nebo „Výběrové řízení – archeo“.

Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Zahradník, mobil +420 

603 523 937, email: muzeum@muzeumhk.cz nebo Jiří Sigl, 

tel. +420 603 876 681, e-mail: j.sigl@muzeumhk.cz.
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Asociace muzeí a galerií České republiky
a Sladovna Písek, o. p. s.

pořádají

IX. Sněm
Asociace muzeí a galerií České republiky

6.–7. října 2009

velký sál Sladovny Písek o. p. s.

Předběžný časový plán Sněmu AMG:

úterý 6. října 2009

9.00-10.30  Prezence účastníků
10.30-13.00  Slavnostní zahájení jednání
   Volba mandátové, návrhové a volební komise
   Zpráva o stavu AMG
   Diskuse – I. část

13.00-14.00  Přestávka na oběd
 
14.00-17.30  Perspektivy vývoje AMG v příštím volebním období 
   Změny stanov AMG, odvolání členů proti rozhodnutím orgánů AMG a další   
   důležité otázky týkající se činnosti AMG
   Muzea a internet jako nové médium – přednáška o digitalizaci, využití internetu  
   pro prezentaci a popularizaci muzea a galerie, nové trendy

17.30   Závěr I. dne jednání, ubytování účastníků
 
od 20.00 hod. Společenský večer
 
středa 7. října 2009

9.00-13.00  Diskuse – II. část
   Volby do orgánů AMG (předseda volební komise)
   Přijetí usnesení IX. Sněmu AMG (předseda návrhové komise)
   Závěr jednání

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

Tel.: +420 224 210 037-9
Fax: +420 224 210 047

E-mail: amg@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz




