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Vážení čtenáři,
nedávno jsme uzavřeli XI. ročník Národní soutěže muzeí

spirativnost nedostatku, ale s dodatkem, že dlouhodobě pří-

doby ideologického útlaku a společenské schizofrenie, kdy

podobná. Podléháme nikoli ideologickým, ale stále se stup-

tující, náš obor nevyjímaje.
Muzejnictví se od jiných oblastí kultury, zejména komerčních, vždy odlišovalo vysokou mírou soudržnosti a kolegiality, jak v rámci odborné spolupráce, tak i v lidských vztazích.
Je velmi příjemné, když se v rámci hodnocení projektů Národní soutěže muzeí Gloria musaealis potkáváme s pracovníky muzeí, kteří bez ohledu na to, co se kolem nás děje, prostě
a jednoduše dělají svou práci a dělají ji s láskou; když jsou
schopni i v této době vyprodukovat kvalitní projekty a zároveň zachovat úroveň odbornou i lidskou.
XI. ročník soutěže co do množství přihlášených projektů
nebyl rekordní, ale opět jsme se přesvědčili o neobyčejné životaschopnosti kolegů z muzeí různých typů a velikostí, kteří
jsou schopni odvádět dobrou práci leckdy v nečekaně těž-

Kalendárium kulturních událostí naleznete
uprostřed Věstníku AMG na str. I – IX
Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea
v Kalendáriu zasílejte jejich přehled vždy na
tři následující měsíce na e-mailovou adresu
vestnik@cz-museums.cz do 20. dne v lichém
měsíci daného roku (nyní do 20. července).

kých podmínkách, s minimální podporou a s minimem financí, i těch kolegů, kteří jsou schopni zajistit nemalé finanční
prostředky, a přesto realizovat solidní projekty, neboť vytvo-
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řit něco rozumného byrokracii navzdory vyžaduje značnou

Toto číslo vychází 20. června 2013. Náklad 1000 ks.
Periodicita šestkrát ročně. Periodikum je registrováno MK ČR
reg. č. 8331, ISSN 1213-2152
Vydává AMG s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

dávku psychické odolnosti. Stálý trénink ekonomickým nedostatkem a průběžně se zvyšující administrativou však nese
své ovoce. Kde jinde můžeme potkat tolik kreativních a psychicky zocelených kvalitních jedinců než v muzejnictví?
Nezbývá, než jej milovat a lidi v něm také. Nikdo z nás to
nemá lehké a měli bychom se s problémy, jimiž náš obor trpí,
vyrovnávat se vzájemným pochopením a mít radost z úspěchů druhých. Každý úspěch nás posouvá kupředu, ať se o něj
zasloužil kdokoli. Slavnostní vyhlašování výsledků Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis by mělo být svátkem celé
muzejní obce. Budou-li to takto vnímat muzejníci, bude to
takto časem vnímat i veřejnost.
Irena Chovančíková
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Zápis ze zasedání Senátu AMG

»» Litoměřické a českobudějovické biskupství požádaly
muzea/galerie ve svých diecézích o zpřístupnění sbír-

dne 22. dubna 2013
v Nové budově Národního muzea

kové evidence za účelem zjištění, zda se ve sbírkách

Přítomni: 35 z 56 s hlasem rozhodovacím, 5 z 21 s hlasem poradním

ré tvořily původní majetek církví a náboženských spo-

dotyčného muzea či galerie nenacházejí předměty, ktelečností ve smyslu § 2, písm. a), zákona č. 428/2012 Sb.,

Jednání Senátu AMG zahájila předsedkyně Revizní ko-

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

mise AMG PhDr. Zita Suchánková, která přivítala všechny

společnostmi. Na základě § 18, odst. 4, uvedeného zá-

přítomné. Senát hlasováním schválil návrhovou komisi

kona byl požadován přístup ke zmíněným informacím

ve složení: PhDr. Romana Habartová, Mgr. David Hroch,

a mnohdy dokonce i poskytnutí kopií evidence sbírek

Ing. Jindřich Ondruš, a mandátovou komisi ve složení:

či jiných dokladů. AMG v této souvislosti zpracovala do-

PhDr. František Frýda, BcA. Jana Slezáková a RNDr. Mirosla-

poručení, které bylo rozesláno jednotlivým institucím

va Šandová.

prostřednictvím elektronického Bulletinu AMG a bylo

Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš nejprve stručně infor-

vyvěšeno také na internetových stánkách AMG. Exekuti-

moval o činnosti Exekutivy AMG, která se v období mezi

va AMG v něm upozorňuje, že dle § 4 uvedeného zákona

konáním Senátu AMG sešla celkem dvakrát, a to 15. března

jsou povinnými osobami ve smyslu zákona, tedy těmi,

2013 a 8. dubna 2013. Exekutiva se na svých jednáních za-

kteří jsou povinni poskytnout přístup k evidenci sbírek

bývala těmito body:

a popř. i vydat movité věci, které pocházejí z majetku

»» Volby předsedů proběhly již ve všech Krajských sekcích

církví a náboženských společností, pouze stát, organi-

AMG; předsedkyní Moravskoslezské krajské sekce se sta-

zační složky státu, a rovněž jím zřizované příspěvkové

la opět PhDr. Sylva Dvořáčková (17. února 2013), předse-

organizace. Tuto povinnost tedy nemají muzea a galerie

dou Zlínské krajské sekce se stal Ing. Tomáš Vitásek, nový

zřizované jinými subjekty včetně krajů, měst a obcí, ani

ředitel Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně (3. dubna

muzea soukromá, podniková, spolková atd. O společné

2013); Krajská sekce hl. m. Prahy do funkce znovu zvolila

setkání, na němž by byl projednán jednotný postup pro

PhDr. Zuzanu Strnadovou (11. března 2013). PhDr. Lu-

zpřístupnění dokumentace ke sbírkám muzejní povahy,

děk Beneš požádal předsedy krajských sekcí, aby dáva-

resp. stanovisko k výkladu zákona bylo na počátku dub-

li exekutivě včas vědět o svých zasedáních, aby se její

na 2013 dopisem požádáno MK ČR.

pověření členové mohli jednání také účastnit. Schůzka

»» Na minulém jednání Senátu AMG byl odhlasován ná-

Exekutivy AMG s předsedy krajských sekcí se uskuteční

vrh stanovení limitů pro hranici inventarizace sbírek

bezprostředně po zasedání Senátu AMG, schůzka se zá-

v rámci připravované novely prováděcí vyhlášky

stupci oborových a odborných Komisí AMG by se měla

č. 275/2000 Sb. k zákonu č. 122/2000 Sb., o ochraně sbí-

uskutečnit v září 2013. Setkání s řediteli státních příspěv-

rek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů:

kových organizací je předběžně plánováno na květen

Sbírky do 200 000 sbírkových předmětů (evidenčních čí-

tohoto roku (problematika církevních restitucí, možnost

sel) – 10 let, sbírky čítající 200 001–600 000 sbírkových

založení kolegia státních muzeí v rámci AMG).

předmětů (evidenčních čísel) – 15 let a sbírky nad 600

»» Mezinárodní konference Muzeum a změna IV / The

000 sbírkových předmětů (evidenčních čísel) – 20 let.

Museum and Change IV se bude konat v termínu

Změna byla navrhována z důvodu nové inventarizač-

12.–14. listopadu 2013 v Nové budově Národního mu-

ní jednotky, kterou se místo věci movité stává sbírkový

zea. Dne 25. dubna 2013 se uskuteční seminář Muzeum

předmět. Závěry senátu byly zaslány v podobě třetího

a návštěvník, rovněž na tomto místě. Anna Komárková,

stanoviska AMG k návrhu prováděcí vyhlášky na OMG

BBus (Hons), v této souvislosti informovala, že na semi-

MK ČR. Následně byla OMG MK ČR upravena hranice

nář je přihlášeno cca 100 účastníků a je možné dále se

mezi druhou a třetí kategorií, a to na 500 000 sbírkových

hlásit.

předmětů. Návrh vyhlášky s předloženými limity pro

»» K 31. březnu 2013 skončila platnost třetí emise člen-

hranici inventarizace sbírek byl předložen Legislativní

ských průkazů AMG a začaly platit průkazy nové. Mu-

radě vlády, která ho schválila. Novela vyhlášky by měla

zea byla vyzvána, aby uznávala staré průkazky ještě do

4

vejít v platnost 1. července 2013.

konce dubna 2013. Dohody o vzájemném uznávání prů-

»» AMG byla dotázána na projekt Efektivní metodiky podpo-

kazů AMG a NPÚ i Zväzu múzeí na Slovensku byly obno-

ry malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí

veny – průkazky všech organizací opravňují k volnému

národní a evropské ekonomiky, který zpracovává v rámci

vstupu do instituce pouze svého držitele.

výzkumného projektu NAKI Vysoká škola ekonomická.
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Dle informace RG ČR by výstupem projektu měl být

19.–20. března 2013 v Prácheňském muzeu v Písku,

návrh na měření efektivity muzeí pomocí poměru mezi

v rámci přeshraničního projektu Porta culturae. Dr. Be-

příspěvkem od zřizovatele a počtem návštěvníků. Pro-

neš jednal se zástupci Dolnorakouského svazu muzeí,

střednictvím NIPOS, který je v projektu angažován,

kteří projevili zájem o navázání bližší spolupráce s AMG;

zpracoval dr. Šebek pro veřejné diskusní fórum na VŠE

představitelé svazu budou osloveni dopisem a pozváni

přednášku, kde se jednoznačně ohradil proti takovým
zjednodušujícím výpočtům, které jsou zavádějící a pro
obor muzejnictví nesmyslné.

na společné jednání s Exekutivou AMG.
»» Byl zaslán dopis novému předsedovi Komise Rady AK ČR
pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, kterým se

»» Dne 8. října 2013 se bude konat jednodenní seminář

stal hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Zbořil, ve věci

Českého komitétu Modrého štítu s názvem Prevence

pokračování spolupráce mezi AMG a AK ČR, a uskuteč-

a analýza rizik. Deset let poté, který naváže na setkání

nění společného setkání zástupců obou organizací.

roku 2003 v Olomouci po katastrofálních povodních.
»» Výroční jednání NEMO v listopadu roku 2015 by se

Dr. Suchánková poté vyzvala Senát AMG ke schválení

mělo konat v Plzni, ve spojitosti s vyhlášením Plzně jako

Plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2013. Anna Ko-

evropského města kultury. Záměr byl projednán na za-

márková informovala, že MK ČR udělilo AMG dvě dotace –

sedání EHMK 2015 a byla mu vyjádřena podpora, tu dle

jednu určenou na propagaci (Národní soutěž muzeí Gloria

informace Mgr. Markéty Formanové deklarovala také

musaealis, Festival muzejních nocí atd.) v plné výši, druhou

náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch primátora Plzně

na informační servis v oboru muzejnictví (Škola muzejní

Mgr. Eva Herinková a také ředitel ZMČ PhDr. František

propedeutiky, semináře komisí, konference, ediční činnost

Frýda. Je nutné se domluvit, jakým způsobem se bude

atd.) zkrátilo o 400 000 Kč. Bylo tedy nezbytné chybějící

AMG podílet na přípravách i samotném organizačním

prostředky ušetřit, což se stalo v oblasti muzejní statistiky,

a finančním zajištění akce, protože v době připravované-

Školy muzejní propedeutiky, na konferenci Muzeum a změ-

ho výročního zasedání NEMO by se měl uskutečnit také

na IV., ediční činnosti a finančních příspěvcích Komisím

jedenáctý Sněm AMG.

AMG. Maximální výše příspěvků pro komise byla stanovena

»» Ve dnech 20. až 22. března 2013 se v Muzeu jihovýchod-

na 15 000 Kč, v případě nejpočetnější Komise konzerváto-

ní Moravy ve Zlíně konal 6. ročník konference Muzeum

rů-restaurátorů na 20 000 Kč. Senát následně hlasováním

a škola. Výstupem byl mimo jiné dopis účastníků setká-

Plán činnosti a rozpočet AMG na rok 2013 schválil.

ní náměstkovi ministra školství PhDr. Jindřichu Fryčovi

Dne 18. dubna 2013 se na Sekretariátu AMG sešla Re-

ve věci novely zákona č. 198/2012 Sb., který rozsáhle

vizní komise AMG a prověřila hospodaření za minulý rok.

novelizoval zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Dr. Suchánková referovala, že nebyly zjištěny žádné nedo-

pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. V muzeích

statky. Komise namátkově zkontrolovala 41 dokladů, nena-

i školách jsou stále častěji zaznamenávány signály, kdy

lezla žádné nesrovnalosti a shledala, že účetnictví je vedeno

ředitelé škol účast na programu muzeí nevnímají jako

příkladně systematicky, přehledně a pečlivě. Dne 15. března

součást výuky, ale spíše jako volnočasovou aktivitu, kte-

2013 proběhla inventarizace majetku AMG, rovněž bez ne-

rá do výuky ve školách nepatří. Exekutiva AMG připra-

dostatků. Součet neuhrazených členských příspěvků AMG

vuje společnou schůzku s I. náměstkem ministra školství

dosahoval ke dni 31. prosince 2012 výše 10 640 Kč; nebyl

Jiřím Nantlem a zástupci MK ČR, kde by mohly být pro-

uhrazen 1 příspěvek individuálního člena AMG za rok 2009,

jednány také další tematické okruhy a problémy týkají-

2 příspěvky individuálních členů za rok 2010, 1 příspěvek

cí se muzejní pedagogiky (např. uznání pojmu muzejní

individuálního a 1 řádného člena za rok 2011, 3 příspěvky

pedagog ze strany MŠMT a jeho zařazení do Katalogu

individuálních a 3 řádných členů za rok 2012. Neplatiči bu-

prací). Podklad pro toto jednání přislíbila ve spolupráci

dou Sekretariátem AMG opět vyzváni k úhradě.

s předsedkyní Komise pro práci s veřejností a muzej-

Dalším bodem jednání Senátu AMG byla muzejní legis-

ní pedagogiku AMG Mgr. Hanou Němcovou zpracovat

lativa, o které referoval PhDr. Zdeněk Kuchyňka. K záko-

Mgr. Markéta Formanová. Ta také vyzvala přítomné se-

nu č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi

nátory, aby předávali AMG informace o konkrétních pří-

a náboženskými společnostmi, vypracoval Odbor církví

padech, kdy ředitelé nechtějí návštěvu muzea či galerie

MK ČR stanovisko, které je k dispozici na webu AMG. Stano-

uznat jako plnohodnotnou součást výuky.

visko komentuje některé sporné body a upřesňuje, jak po-

»» PhDr. Luděk Beneš se s příspěvkem za AMG zúčastnil Se-

stupovat v případě žádosti o vydání dokumentace ze strany

mináře muzejních a galerijních nocí v České repub-

církevních orgánů. Církevní instituce nemohou o poskyt-

lice a Dolním Rakousku. Seminář se konal ve dnech

nutí kompletní dokumentace ke sbírkám žádat, ale musí
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nejprve předložit doklad o tom, že daný sbírkový předmět

PhDr. František Šebek dále referoval o oblasti muzej-

přešel pod správu muzea v období mezi 25. únorem 1948

ní statistiky. Na webu AMG jsou zveřejněny Metodické

a 1. lednem 1990. Zákon se vztahuje na majetek ve vlastnic-

vysvětlivky k dotazníku V-kult pro rok 2012. Ve věci přesu-

tví státu, nikoli např. samosprávných celků; vztahuje se však

nu agendy muzejní statistiky z NIPOS na Český statistický

na ty sbírky, které zůstaly státní, protože je obce nepřevedly

úřad na základě Usnesení vlády č. 399/2012, týkající se pří-

do svého vlastnictví. Vzhledem k tomu, že o právním výkla-

pravy úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend

du zákona rozhoduje pouze soud, budou se zřejmě spory

a zrušení duplicit ve státní správě, dle kterého byl měl ČSÚ

řešit jednotlivě, touto cestou.

převzít všechny oborové statistiky, vyjádřilo MK ČR zájem

Vláda ČR svým Usnesením č. 156 ze dne 6. března 2013

agendu si ponechat; tento zájem bude nutné do roku 2014

schválila věcný záměr zákona o památkovém fondu

legislativně ošetřit. Dr. Šebek v souvislosti s projektem Ben-

a uložila ministryni kultury zpracovat a vládě do 30. září

chmarking uvedl, že byla zaznamenána snaha ze strany zři-

2013 předložit návrh zákona v paragrafovém znění. Spor-

zovatelů (samosprávných celků) získat přístup do systému

ným bodem zákona je mimo jiné financování záchranných

projektu, který ovšem bude nadále vyhrazen pouze muzeím,

archeologických výzkumů, které se má napříště uskutečňo-

které se projektu účastní.

vat prostřednictvím státních dotací, nikoli investorem. AMG

O přípravě mezinárodní muzeologické konference Mu-

tento zákon opakovaně připomínkovala. Z MK ČR přijde na

zeum a změna / The Museum and Change IV podal Se-

Sekretariát AMG dle informace dr. Kuchyňky v nejbližším

nátu AMG zprávu Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. Představil pět

období návrh definice základních pojmů a úvodního usta-

tematických bloků konference, nazvaných Dokumentace

novení zákona. K zaslání připomínek a doplnění materiálu

současnosti, Za zdmi muzeí, Místa vzdělávání a potěšení, Když

následně budou vyzváni členové Senátu AMG, zejména

rozpočty nestačí, Prezentujme a interpretujme. Program bude

pak Archeologická komise AMG; konečné stanovisko AMG

obohacen ještě o studentskou sekci konference určenou

k návrhu zpracuje dr. Kuchyňka.

prezentacím studentů muzeologických oborů.

Vyhlášení výsledků XI. ročníku Národní soutěže muzeí

Posledním bodem zasedání Senátu AMG před disku-

Gloria musaealis 2012 proběhne 16. května v Národním

zí byly změny členské základny AMG. Ústav chemické

muzeu – Českém muzeu hudby. Na Cenu Gloria musaealis

technologie restaurování památek VŠCHT zrušil své člen-

byly nominovány následující instituce: v kategorii Muzej-

ství v AMG, resp. řádným členem AMG se stala celá Fakul-

ní výstava roku – Muzeum Boskovicka, Moravská galerie

ta chemické technologie VŠCHT. Senát odhlasoval přijetí

v Brně, Památník Lidice, Vlastivědné muzeum v Olomouci,

Ing. Tomáše Kupce jako individuálního člena AMG. Na ná-

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o., a Národní galerie

vrh předsedkyně Etnografické komise AMG PhDr. Romany

v Praze, Prácheňské muzeum v Písku. V kategorii Muzejní

Habartové udělil Senát AMG jednomyslně čestné členství

publikace roku – Muzeum města Brna, p. o., Muzeum lout-

PhDr. Vandě Jiřikovské, CSc., a PhDr. Věře Kovářů. Nakonec

kářských kultur v Chrudimi, Západočeská galerie v Plzni,

senát odhlasoval vyloučení Jiřího Vančury, který dlouho-

Západočeské muzeum v Plzni, p. o., a Uměleckoprůmyslové

době neplatí členské příspěvky AMG a nelze s ním navázat

museum v Praze. V kategorii Muzejní počin roku – Muzeum

komunikaci.

Jindřichohradecka, Slezské zemské muzeum a Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Závěrem zasedání měli členové Senátu AMG možnost
otevřít další témata. Mgr. Jitka Rychlíková předložila návrh

Dne 17. května 2013 se v Muzeu Jindřichohradecka

na vytvoření pracovní skupiny pro evidenci a digitalizaci

uskuteční Národní zahájení Festivalu muzejních nocí,

sbírek, který se setkal s kladným ohlasem. Anna Komárková,

pod záštitou radního pro školství a kulturu Jihočeského

BBus (Hons), poukázala na to, že taková pracovní skupina

kraje JUDr. Tomeše Vytisky a starosty města Jindřichova

existuje při MK ČR a AMG zde reprezentoval jako člen exe-

Hradce Ing. Stanislava Mrvky. V rámci akce proběhne také

kutivy v minulém období PhDr. Pavel Douša, Ph.D. Zájemci

krátká prezentace projektů oceněných v Národní soutěži

o zapojení se do pracovní skupiny nejen z řad senátorů se

muzeí Gloria musaealis 2012. Z pléna byl následně vzne-

mohou obrátit na Mgr. Jitku Rychlíkovou. Na téma evidence

sen dotaz na propagaci Festivalu muzejních nocí a Národní

sbírek a zejména různá softwarová řešení členové senátu

soutěže muzeí Gloria musaealis v médiích; PhDr. Helena

dále diskutovali. PhDr. Dana Veselská v této souvislosti na-

Koenigsmarková v této souvislosti poukázala na to, že MK

vrhla uspořádání semináře, kde by jednotlivá muzea pre-

ČR podepsalo s ČT smlouvu o spolupráci. Exekutiva AMG

zentovala své evidenční systémy a uživatelské zkušenosti

se opakovaně snaží o větší zapojení MK ČR nejen ve věci

s nimi. Jednání Senátu AMG bylo v odpoledních hodinách

mediální propagace soutěže, které je pro ohlas v médiích

zakončeno přijetím Usnesení.

klíčové.
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Usnesení Senátu AMG dne 22. dubna 2013
Senát bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Exekutivy AMG v období od posledního zasedání Senátu AMG;
2. Informaci o vývoji oborové legislativy;
3. Informace týkající se Mediální kampaně AMG na rok
2013 – vyhlášení výsledků XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012 a Národní zahájení IX.
ročníku Festivalu muzejních nocí v Jindřichově Hradci;
4. Informaci o vývoji muzejní statistiky;
5. Zprávu o přípravě mezinárodní konference Muzeum
a změna IV / The Museum and Change IV;
6. Zprávu o stavu a změnách členské základny AMG.

zprávy, aktuality,
informace
Nejkrásnější české knihy
roku 2012
Pohled na kolekci oceněných publikací roku 2012 soutěže NČKR možná mnohé překvapí. Tentokrát v ní totiž nepřevládají výpravné, důstojně se tvářící několikakilogramové
svazky, ale knihy často velmi jednoduché a skromné. Poro-

Senát schvaluje:
1. Mandátovou komisi ve složení: František Frýda, Jana
Slezáková, Miroslava Šandová;
2. Návrhovou komisi ve složení: Romana Habartová, David Hroch, Jindřich Ondruš;
3. Plán činnosti AMG na rok 2013;
4. Rozpočet AMG na rok 2013;
5. Výroční zprávu AMG a Zprávu Revizní komise AMG za
rok 2012;
6. Přijetí Ing. Tomáše Kupce jako individuálního člena
AMG;
7. Přijetí PhDr. Vandy Jiřikovské, CSc., a PhDr. Věry Kovářů
za čestné členky AMG;
8. Vyloučení Jiřího Vančury z řad individuálních členů AMG.

ta, která hodnotila tituly českých nakladatelství s vročením

Senát ukládá:
1. Exekutivě AMG připravit dokument a vyvolat jednání
se zástupci MŠMT ČR a MK ČR k řešení výkladu zákona
č. 198/2012 sb., o pedagogických pracovnících a uznání funkce „muzejní pedagog“ a všem členům AMG
zjistit aktuální situaci o výkladu zmíněného zákona
ve svých krajích a institucích (výsledky šetření dodat
k rukám členky exekutivy Mgr. Markéty Formanové);
2. Vyzvat neplatiče z řad individuálních a řádných členů
AMG k uhrazení členských příspěvků, a pokud se tak
neuskuteční ke stanovanému datu, přistoupit k jejich
vyloučení;
3. Komisi muzejních archeologů při AMG a pracovní skupině v rámci AMG připomínkovat návrh pojmů zákona o památkovém fondu, a to do 10 dnů po obdržení
z MK ČR;
4. Exekutivě AMG opakovaně vstoupit v jednání se zástupci MK ČR a generálním ředitelem České televize
ve věci Mediální kampaně Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis a Národního zahájení Festivalu muzejních noc;
5. Exekutivě AMG zabývat se důsledně formulováním indikátorů pro statistické hodnocení kultury;
6. Svolat přípravný výbor mezinárodní konference Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV v termínu mezi 17. květnem a 15. červnem 2013;
7. Posílit dosavadní pracovní skupinu zabývající se systémem evidence sbírek a digitalizací sbírkového fondu
a oslovit v této věci Krajské sekce AMG, odborné Komise a celou členskou základu AMG.

v kategorii Vědecké a odborné publikace. Stejná instituce

Romana Habartová

2012, dala přednost publikacím, jejichž podoba je neotřelá,
má vtip a posunuje knižní tvorbu spíše ideově. Polygrafické
zvládnutí díky stále dokonalejším technologiím je již samozřejmostí a technická komise během několika posledních
let nevyřadila ani jeden titul.
Čtenáře Věstníku AMG samozřejmě zajímá, jak si vedly knihy, které do soutěže přihlásily muzea a galerie. Dá
se konstatovat, že se jednoznačně umístily velice dobře,
o čemž svědčí například to, že Dům umění města Brna bodoval dvakrát. Publikace Brněnský architektonický manuál
(BAM) z grafické dílny 2011 Designers obsadil druhou příčku
vydala titul Brno Art Open 2011 – Sochy v ulicích, která figurovala v užším výběru v kategorii Knihy o výtvarném umění.
Třetí místo v kategorii Katalogy si odnesl titul VI. Zlínský salon mladých 2012, který vydala Krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně. Vítěznou knihou kategorie Vědecká literatura se stala publikace Neobyčejné přirozenosti z Univerzity
Palackého v Olomouci. Nakladatelství Host je vydavatelem
publikace Martina Peciny Knihy a typografie, za které získala CPI Moravia Pohořelice ocenění Svazu polygrafických
podnikatelů. Národní galerie v Praze si odnáší druhé místo
v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě za nápaditý titul Deník Jakuba S. Do užšího výběru byl zařazen i její titul Cesta k Amorfě v kategorii Katalogy. Pražská
Galerie 1. patro vydala spolu s nakladatelstvím Arbor vitae
titul Karel Štědrý TUTU, který v této kategorii zvítězil.
Po ukončení soutěže se porota sešla ještě jednou, aby
si ujasnila, kam v budoucnosti směřovat. Objevil se návrh,
zda stávající kategorie nezrušit a nenechat se inspirovat
obdobnou soutěží pořádanou ve Švýcarsku, kde skupina
„nominátorů“ sleduje po celý rok knižní produkci a knihy
do soutěže navrhuje. Z těch by pak byla vybrána kolekce
„nejkrásnějších“ knih roku. Porotci rovněž navrhli, aby se
v rámci dubnového vyhlášení výsledků soutěže NČKR roku
2012 uspořádalo kolokvium „Kniha jako téma“.
Vladimíra Hoštová
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Nejkrásnější české knihy roku 2012 – oceněné publikace
I. Vědecká a odborná literatura

V. Knihy o výtvarném umění,

1. Zuzana Brychtová, Irena

obrazové a fotografické

Hradecká:

publikace

Neobyčejné přirozenosti

1. Jan Matoušek, Vladimir 518,

Univerzita Palackého Olomouc

Markéta Vinglerová:

2. kolektiv autorů:

Město = Médium

BAM

Bigg Boss

Dům umění města Brna

2. V. Hudečková, Zuzana

3. Herman Hertzberger:

Lednická:

Přednášky pro studenty

Zdeněk Ziegler – For Eyes Only

architektury

Terra cultura

MoxVox

3. Alena Pomajzlová:
Rytmus + Pohyb + Světlo

II. Krásná literatura

Arbor vitae

1. Tomáš Roubal:
Black book

VI. Katalogy

autorská kniha

1. Karel Štědrý, Martin Dostál, Jiří

2. Filip Doušek:

Přibáň:

Hejno bez ptáků

Karel Štědrý TUTU

Toito

Arbor vitae ve spolupráci

3. Barbora Baronová, Dita Pepe:

s Galerií 1. patro Praha

Slečny

2. kolektiv autorů:

Lukáš Hvozdecký – women

1912 – 10 let od otevření
Obecního domu v Praze

III. Literatura pro děti a mládež

Arbor vitae ve spolupráci

1. Eva Maceková:

s Obecním domem

12 hodin s Oskarem

3. Zlínský salon mladých 2012,

Baobab

Krajská galerie výtvarného

2. Pavlína Lörinczová:

umění ve Zlíně

Říkání na přání
Bylo nebylo
3. Dagmar Urbánková:

Studentské práce – Cena Arna Sáňky
Tomáš Kompaník – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Cirkus ulice

za knihu Aha

Baobab

Cena SČUG HOLLAR
Chrudoš Valoušek za ilustraci titulu Hrábky Drábky Odpadky,

IV. Učebnice, didaktické

Albatros Media

pomůcky v tištěné podobě
1. Jiří Dvořák:
Rostlinopis
Baobab
2. Monika Sybolová:
Deník Jakuba S.
Národní galerie v Praze
3. M. Fulneková a kolektiv:
Galerijní a muzejní edukace
Vydavatelství UK PedF
a Uměleckoprůmyslové
museum v Praze
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Oborový informační portál
eMuzeum

Vaší instituce, kontaktujte nás na centrum@nm.cz a my informace o Vašem projektu rádi zveřejníme.
Portál eMuzeum slouží také k prezentaci aktivit Centra

Již od roku 2006 slouží oborový informační portál eMu-

a projektů, do nichž je Centrum přímo zapojeno, v oblasti

zeum (http://www.emuzeum.cz) jako zdroj informací z dění

využití digitalizovaných muzejních sbírek a zapojení čes-

v oboru muzejnictví pro pracovníky muzeí a dalších pamě-

kých muzeí do Europeany – portál eSbírky, tvorby metodik

ťových institucí, studenty muzeologie a příbuzných oborů

a modelových projektů v oblasti dostupnosti muzeí pro

i zájemce o tento obor. Portál se zaměřuje zejména na re-

návštěvníky se speciálními potřebami, podpory výuky dě-

flexi aktuálních trendů v muzejní prezentaci a komunikaci

jepisu na ZŠ a SŠ s využitím sbírkových předmětů a digita-

s návštěvníkem v domácím, evropském i světovém muzej-

lizovaného obsahu muzeí – projekt „Dotkni se 20. století!“.

nictví. Přináší přehled konferencí a seminářů konaných jak

Prostor je věnován také časopisu Muzeum: Muzejní a vlas-

v České republice, tak v zahraničí. Upozorňuje na zajímavé

tivědná práce.

projekty v oblasti muzejní pedagogiky, využití informač-

Barbora Maříková

ních a komunikačních technologií v muzejnictví, digitalizace kulturního obsahu atd. Slouží tak jako zdroj inspirace
a oborový informační rozcestník.
Portál eMuzeum spravuje a provozuje Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, jedno ze sedmi metodických
center zřízených Ministerstvem kultury České republiky.
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, působící při
Národním muzeu, se zabývá oblastí muzejní prezentace
a komunikace s veřejností, mimořádných prezentačních
počinů, muzejní pedagogiky, digitalizace a možností využití digitalizovaného kulturního dědictví (např. zapojení do
evropské digitální knihovny Europeana), využívání nových
technik a technologií v muzejní prezentaci.
Na eMuzeum.cz je prezentován i unikátní fond oborové
muzeologické knihovny Centra pro prezentaci kulturního
dědictví, která v současné době čítá téměř 1000 převážně
cizojazyčných publikací z oboru muzeologie, muzeografie,
muzejní pedagogiky, prezentace sbírek, aplikace digitálních technologií, výstavnictví, muzejní komunikace a public relations, muzejního marketingu a managementu, konzervace a restaurování.

Patriotismus – nacionalismus –
národovectví
Ožehavé téma přiblížit zábavnou a provokativní for-

Prezentovány jsou také informace o aktuálních trendech

mou, to byl hlavní cíl tvůrců cyklu vzdělávacích filmů, kte-

v oboru, připravované muzeologické a související meziobo-

rý vznikl v rámci projektu Ústavu slovansko-germánských

rové konference a semináře, metodické materiály, inspira-

studií Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad

tivní projekty v oblasti digitalizace sbírek, možnosti využití

Labem ve spolupráci s pracovníky Muzea města Ústí nad

moderních informačních a komunikačních technologií

Labem. „Patriotismus, nacionalismus a národovectví v čes-

v muzeích. Dále jsou zveřejněny informace o možnostech

kých zemích“ je projekt určený pro studenty a pedagogy

studia muzeologie a příbuzných oborů v České republice

středních škol. Projekt financuje Evropský sociální fond

i v zahraničí, české i zahraniční pracovní listy, přehled le-

v ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro kon-

gislativních předpisů a metodických pokynů a řada dalších

kurenceschopnost a poskytovatelem dotace je MŠMT ČR,

užitečných informací.

CZ.1.07/1.1.00/14.0040. Netradiční filmové dílo mělo pre-

Od 1. 3. 2013 se návštěvníci opět mohou prostřednic-

miéru v úterý 29. ledna 2013. Od té doby se již realizovala

tvím registračního formuláře registrovat k odebírání pra-

v Muzeu města Ústí nad Labem řada seminářů se studenty

videlného měsíčního newsletteru. Záložka Projekty slouží

a pedagogy.

k prezentaci aktuálních a inspirativních projektů českých

„Zaujmout dnešního středoškoláka rozptýleného atrakce-

muzeí. Chcete-li i Vy informovat muzejní profesionály pro-

mi všeho druhu je dost těžký úkol. Snažili jsme se při tvorbě

střednictvím portálu eMuzeum o zajímavých projektech

filmu zvolit takové výrazové prostředky, které mají potenciál
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lehce šokovat a zároveň jsou blízké dané věkové skupině. S tro-

zabrala konverze informací ze starých webových stránek na

chou nadsázky můžeme náš styl odznačit za takový filmový

nové, dokumentující 10 let práce ČV ICOMu. Nové webo-

punk – třeba rasismus představujeme na příkladu světlého

vé stránky ČV ICOM budou mimo jiné i nadále sloužit jako

a tmavého piva,“ poznamenal spoluautor scénářů, historik

archiv činnosti.

Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Martin Krsek. Ale dodal,

Hned na první straně je dobře přístupný ICOM Etický

že samozřejmě důraz zůstal na sdělovaných informacích,

kodex pro muzea a seznam členů ČV ICOM, kalendář akcí

které vycházely od odborných konzultantů. „Jen jsou dáv-

a novinky z oboru aktualizované alespoň jednou týdně.

kované s humorem a zpestřené různými filmovými triky,“ po-

V obrazové galerii jsou fotografie budov a výstav členských

dotknul.

institucí, které se objevují také na pozadí webu a proměňují

Hlavní roli průvodce se ujal herec a komik ústeckého

se. Nejdůležitější rubriky jsou Konference a Muzea. V rubri-

Činoherního studia Jiří Maryško, který zároveň plnil funkci

ce Konference se objevují zprávy členů ICOMu, které Český

spoluautora scénářů. Cyklus zahrnuje šest zhruba 15ti mi-

výbor podpořil v účasti na zahraničních konferencích pořá-

nutových snímků. Například díl Nešťastný symbol štěstí po-

daných nejčastěji mezinárodními výbory ICOM. Zprávy při-

pisuje osud hákového kříže, pod názvem Safary 88 se zase

nášejí řadu informací o dění v oboru, doporučuji například

skrývá vysvětlení současné symboliky neonacistů.

zprávu Pavly Obrovské a Lubomíra Anděla z mezinárodní

Vzdělávacími filmy, jakýmisi improvizovanými groteska-

konference CIDOC ve Finsku v Helsinkách 2012.

mi s doprovodnou publikací a didaktickou příručkou, která

Rubrika Muzea obsahuje informace o Mezinárodním dni

se ještě dočká úprav dle připomínek učitelů, chtějí autoři

muzeí a tuzemských i zahraničních muzejních soutěží, jako

nabídnout účinný, snadno dostupný, a především zajíma-

je Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, Europa Nostra,

vě pojatý vzdělávací materiál, který by pedagogům a jejich

EMYA EMA. Při tvorbě webových stránek jsem si dovoli-

žákům osvětlil základní mezníky ve vývoji nacionalismu od

la přivést na web také trochu humoru a v rubrice Muzea

středověkého protonacionalismu až po současnou neona-

vznikla podrubrika Cool Zone. Je určená pro všechny muzej-

cistickou scénu. Výstupy projektu jsou pedagogům prezen-

ní pracovníky, kteří si chtějí dodat trochu sebevědomí a po-

továny prostřednictvím kurzů, které se konají v Muzeu měs-

citu důležitosti. Význam muzeí pro společnost totiž nemusí

ta Ústí nad Labem. Výsledkem by mělo být získání znalostí

dokumentovat jen počty návštěvníků institucí, ale také to,

potřebných k tomu, aby byli schopni čelit hrozbě populis-

jaký o náš svět jeví zájem zbytek veřejnosti. Nejlépe se to

mu a extremismu a zjednodušujícího pohledu na svět, je-

v dnešním vizuálním světě odrážejí média. Vlastně bylo

hož obětí se stávají právě lidé s nedostatečným vzděláním

překvapující, kolik pozoruhodných snímků o umění a mu-

v této problematice.

zeích v minulosti vzniklo, ať už spíše komediálního rázu,
Václav Houfek

Český výbor ICOM spustil
nové webové stránky

jako například slavná scéna se sousoším „Muž slinící si prst
a jeho přátelé“ z dětského seriálu Arabela či Mr. Bean, nebo
vážného, jako film Prodloužený čas s Milošem Kopeckým
a připravovaní The Monuments Men Georga Clooneyho.
V této rubrice se také snažíme zdokumentovat, jak muzea

Pro členy ČV ICOM i pro jejich sympatizanty z řad členů

reagují na různé módní vlny, jako byl před měsícem Harlem

Asociace muzeí a galerií ČR jsme připravili nové webové

shake, který jedinečně parodovalo City Museum of London.

stránky. Předsednictvo, které bylo zvoleno v roce 2012, si

Srdečně vás tedy zveme na http://www.czech.icom.

nový web vytklo jako jeden z cílů svojí činnosti. V dnešní
době totiž není důležité informace pouze předávat, ale také
jim dát určitou vizuální kulturu odpovídající své době.
V rámci předsednictva probíhala poměrně široká debata
o tom, co by měly stránky nabídnout, a také jak by měly
vypadat. Dokonce vznikal i orientační rozpočet. Při hledání finanční podpory pro vytvoření nových stránek jsme se
obrátili i na centrálu ICOM v Paříži, zda by nám nemohla
udělit grantovou podporu. S potěšením jsme se dozvěděli,
že ICOM svým členům matrici a následný provoz webu poskytuje zdarma. Na druhou stranu tím padly veškeré předchozí ideje o podobě stránek a museli jsme se přizpůsobit
existujícímu systému. Z celé práce na webu nejvíce času
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Archeologie barevných vrstev

bylo předkřesťanského, pravěkého – jsou opakováním prastarých archetypů. Výzkumu těchto jevů jsme dosud mno-

Sbírky lidové plastiky v řadě našich muzeí dosud skrývají

ho dlužni, a depozitáře řady muzeí takové památky zatím

nerozeznané a nedoceněné poklady – řezby a sošky mi-

drží vskrytu. Právě k jejich rozeznání by pomohla exaktní

mořádného stáří, k nepoznání změněné pozdějšími úpra-

konzervační metodika, spojená s podrobným zkoumáním

vami a nánosy barevných vrstev. Jen příležitostně, během

barevných vrstev a jejich složení. Nelze argumentovat tvr-

restaurování, se dostáváme k pravému historickému jádru,

zením, že na periferní projevy nelze aplikovat metodiku

zastřenému subjektivními neodbornými změnami. Rád

běžnou u „vyšší“, vývojově zmapované produkce. Materiál-

bych znovu upozornil na metodiku, která čtením nánosů

ní skladba bývá vždy táž, pomineme-li jednoduché nátěry

vrstev polychromie umožňuje datovat artefakty, k nimž ja-

lidovek 19. století, o něž v tomto případě nejde. Mnohé

kékoliv archivní doklady chybí. Říkám-li „stratigrafická me-

z toho, co se jeví mladší, podle složení vrstev polychromie

todika datování“, míním tím jakousi „archeologii barevných

může být starší. Doufejme, že v další spolupráci muzejních

vrstev“, to, co je společné s metodikou práce archeologů,

historiků s restaurátory a chemiky se horizonty našeho po-

sledujících jednotlivé kulturní vrstvy, totiž vrstvy nánosů

znání rozšíří i do této oblasti.

a suti v delších časových obdobích. Ostatně i u architektury

Antonín Novák

lze sledováním výskytu a překryvů omítkových vrstev zjistit
stavební vývoj kteréhokoli objektu.
Příkladem může být skupina tří plastik z muzea v Poličce,
zbytek velikonoční scény, odvozené ze středověkého liturgického dramatu, v němž vystupovaly tři Marie u hrobu,
dnes dochované pouze dvě, u nichž bylo zjištěno celkem
6 vrstev polychromie. Nejstarší vrstvu obsahovala pouze
soška Magdaleny, ostatní dvě byly již reprodukcí, replikou
zničených plastik starších. Výsledkem zkoumání bylo datování v rozmezí konce 17. a počátku 18. století, vznik sošky
Magdaleny v 17. století byl potvrzen. Mimořádných výsledků lze docílit rozsáhlejším srovnáváním nánosů barevných
vrstev u mobiliáře venkovských kostelů. Třeba z průzkumu
kostela Jana Křtitele ve Velkém Boru, k němuž se nalezly
i archivní doklady, bylo možno po vrstevné analýze, zaznamenané četnými grafy, sestavit řadu plánků, rekonstruujících barevný vývoj oltářů a datovat některé z druhotně
umístěných plastik.
Není zde místo na podrobnější výklad celé metodiky –
odkazuji na článek, který byl publikován v Technologii artis
2/1992: Stratigrafická metoda datování – metodika a možnosti. Pro zájemce mohu jeho text zaslat prostřednictvím
e-mailu: restaurovat@seznam.cz, nebo zodpovědět případné dotazy. Jde o to, probudit zájem o sledovaní historie do-

Marie Kleofášova a Magdaléna ze skupiny Zmrtvýchvstání
z Městského muzea a galerie v Poličce, během postupného
snímání polychromie

Zahájení Festivalu muzejních nocí
v Jindřichově Hradci

posud nezmapované, o tématiku, zasluhující si soustavnější

Přesně mezi dvěma významnými muzejními svátky, kte-

studium. Zaznamenáváním výsledků zkoumání a provede-

rými bylo udělování Cen Gloria musaealis 2012 (16. května)

ných analýz by časem mohla vzniknout obecně přístupná

a Mezinárodní den muzeí (18. května) proběhlo Národní za-

databáze: nejde totiž jen o evidenci sbírkových předmětů

hájení Festivalu muzejních nocí 2013 v Jindřichově Hradci.

tak, jak se nám dochovaly, nýbrž o záznam hodnot, které

Tradičně skvělou úroveň této již po šesté se opakující akce

jsme rozeznali.

pozvedla účast významných státních i regionálních politic-

Míním tím sledování paralelního vývoje mimo tak zva-

kých reprezentantů. Samotné zahájení započalo proslovy

né “vysoké umění“, zde dokumentovaný soškami z Poličky.

Milana Štěcha, předsedy Senátu PČR, PhDr. Anny Matouš-

Souběžné klikatky záhybů jejich plášťů prozrazují souvis-

kové, náměstkyně ministryně kultury ČR, Mgr. Jiřího Zimoly,

losti nejen s uměním románským, ale přímo navazují na

hejtmana Jihočeského kraje a Ing. Stanislava Mrvky, staros-

raně středověkou tvorbu prvního tisíciletí, na to, co v něm

ty města Jindřichův Hradec. Z muzejního prostředí za AMG
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pozdravili přítomné Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., II. místopředseda AMG, Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., za Český výbor ICOM,
za slovenské kolegy ze Zväzu muzeí na Slovensku pronesl
zdravici jeho předseda PhDr. Peter Hyross. Poslední slovo

Komentář k novele vyhlášky
č. 275/2000 Sb., na webu AMG

patřilo řediteli Muzea Jindřichohradecka – PhDr. Jaroslavu

Na webu AMG http://www.cz-museums.cz je v Ak-

Pikalovi. Zejména z úst politiků zazněla slova o důležitosti

tualitách na domovské stránce zveřejněn komentář

naší práce a radosti z takovýchto akcí. Bylo podstatné slyšet

k novele vyhlášky MK ČR č. 275/2000 Sb., kterou se pro-

od našich čelních představitelů, že kultura a kulturní dědic-

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

tví jsou artiklem, který je žádán a přináší naší zemi věhlas.

povahy. Komentář k novele vyhlášky je upozorněním

Během odpoledního setkání byly představeny všech-

na formulační zpřesnění a na změny, které novela při-

ny oceněné projekty z XI. ročníku Národní soutěže muzeí

náší pro správu sbírek. Následovat bude metodický

Gloria musaealis 2012. Milým prvkem pak byla prezenta-

pokyn, zaměřený především na změny v inventarizaci

ce, kdy ke svému projektu přišli pohovořit zástupci všech

a doplňování charakteristik sbírek nebo jejich oboro-

oceněných organizací. Mgr. František Chrastina, vedoucí

vých částí o obrazové informace, včetně technických

odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje, poté

požadavků pro fotografie. Tento komentář umožňuje

představil Muzejní noci dvanácti krajských příspěvkových

správcům sbírek neodkladně začít pracovat např.

organizací.

na výběru sbírkových předmětů pro fotografování

Na Národní zahájení navázala Muzejní noc v Muzeu Jin-

tak, aby mohli fotografiemi doplnit charakteristiky

dřichohradecka. V minoritském kláštěře proběhla řada vy-

svých sbírek do jednoho roku od nabytí účinnosti

stoupení a dětských atrakcí, tematicky souvisejících s Em-

novely vyhlášky, tj. do 30. června 2014. Novela vy-

mou Destinovou a náměty oper, ve kterých diva účinkovala.

hlášky nabývá účinnosti 1. července 2013. Věnujte pro-

V přilehlém kostele sv. Jana Křtitele se konal varhanní kon-

sím informaci o změnách, které novela přináší, náleži-

cert a v pravidelných intervalech také prohlídky půdy nad

tou pozornost!			

Jiří Žalman

kostelem a věže s vyhlídkou, které byly v rámci Muzejní noci
poprvé zpřístupněny. Akci navštívilo přes 900 návštěvníků
a bylo vidět, že si muzeum oživené herci, tanečníky, kovboji
i věštkyněmi opravdu užívají.
Celý večer se nesl ve velmi příjemné atmosféře, za kterou
patří díky pořadatelům akce, tedy AMG, Jihočeskému kraji,
městu Jindřichův Hradec a především Muzeu Jindřichohradecka. Zbývá jen poděkovat všem muzejníkům, kteří se akci

sekce, komise,
kolegia
Seminář Etnografické komise AMG

rozhodli podpořit a do Jindřichova Hradce přijeli, a doufat,

Jarní seminář Etnografické komise AMG (EK) se usku-

že příští rok se setkáme opět v maximálním počtu a upřím-

tečnil podle plánu 16. a 17. dubna 2013 v Muzeu romské

ně a s radostí si užijeme zahájení jedné z našich celorepub-

kultury v Brně. Vedení komise naplánovalo jako vhodný

likově nejvýznamnějších aktivit.

okruh témat jarního setkání „Výstupy pověřených pracoOndřej Dostál

višť MK ČR, akviziční činnost muzeí, muzejně pedagogická
praxe, projekty poslední doby“. Semináře se zúčastnilo na
padesát etnografů. Po přivítání nejprve proběhlo plenární
zasedání EK – předsedkyně PhDr. Romana Habartová seznámila členy s činností výboru, představila nové členy EK
a navrhla požádat Senát AMG o udělení čestného členství
v AMG PhDr. Vandě Jiřikovské, CSc., a PhDr. Věře Kovářů,
což plénum jednohlasně podpořilo. V druhé části semináře
proběhly výstupy jednotlivých pověřených pracovišť, jejichž stručný obsah je možné vyčíst ze zprávy o semináři,
publikované na webu AMG pod záložkou Komise / Etnografická komise / Zprávy z činnosti. Součástí semináře byly

Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministryně kultury ČR, na Národním zahájení FMN. Foto: Martin Čarek
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metodická centra
Zpráva o systému Demus

V roce 2012, během převodu do Demus10, vydal Microsoft novou verzi operačního systému – Windows 8. Byl to

Demus je vyvíjen v Moravském zemském muzeu od roku

první test převedených modulů, všechny bez problémů

1995, v současnosti se jedná o 4. verzi. Je realizován v po-

v tomto systému fungují. Co se týče operačního systému,

době několika modulů navzájem zcela nezávislých. Demus

lze předpokládat, že i v další generaci Windows by De-

klade důraz na odbornou dokumentaci sbírkových předmě-

mus10 mohl pracovat, časově to lze odhadnout na dobu

tů. Nejnovější verze Demus 10 vzniká jako náhradní řešení

minimálně pěti let.

prodlužující životnost Demusu v situaci, kdy projekt nového
Integrovaného systému správy sbírek (I3S) byl zastaven.

V březnu 2013 byl otestován Demus10 v nejnovější verzi
– MS Access 2013. Tato verze sice podporuje formát .mdb,

CITeM v podstatě od počátku své existence (1. ledna

ale pouze ten, který byl vytvořen od verze MS Access 2002.

2005) jednalo s Odborem ochrany movitého kulturního dě-

I to je fakticky dobrá zpráva, jediným vážným problémem

dictví, muzeí a galerií MK ČR (OMG) o perspektivním řešení

u převedených modulů tak zůstává import dat z předcho-

správy sbírek. V roce 2005 byla na OMG předložena první

zí verze. Protože se jedná o jednorázovou záležitost, může

studie o možnostech dalšího pokračování systému Demus.

první import dat provést CITeM. Vzhledem k těmto skuteč-

Ze strany OMG bylo CITeM doporučeno hledat jiné zdroje

nostem budou v zájmu jednotnosti do prostředí MS Access

financování než dotace ze státního rozpočtu. V roce 2006

2010 převedeny i ostatní moduly. Samozřejmě je počítáno

CITeM zpracovalo projektovou žádost ke grantu financova-

s tím, že CITeM bude pracovat minimálně v tom složení,

ného z mechanismů EHP/Norsko pod názvem „Integrovaný

jaké má dosud.

systém správy muzejních sbírek“. Tato žádost nepostoupila

Vzhledem k počtu uživatelů dokumentačního systému

do dalšího kola na MK ČR. Další možnost financování se na-

Demus musí CITeM pokračovat v jeho podpoře a cítí zod-

skytla v roce 2009, kdy v rámci operačního programu LZZ

povědnost za jeho další vývoj. Licenci na Demus má v sou-

byla vytvořena studie proveditelnosti a v únoru 2010 podá-

časnosti asi 200 institucí, zejména muzea, galerie a ústavy

na žádost projektu „Zavedení integrovaného systému sprá-

památkové péče. Nejrozšířenější je Demus01, konkrétně

vy sbírek“ (I3S) do IOP. V květnu 2010 byl projekt schválen,

modul Katalog (kolem 120 muzeí) a Výtvarné umění (kolem

ale v lednu 2011 byl na doporučení MK ČR ukončen.

60 muzeí a galerií), celkový přehled je na stránkách CITeM.

S nástupem Windows 7 se databázové prostředí MS

Ačkoli je modul Demus10 Katalog k dispozici uživatelům

Access 97, pro Demus nezbytné, stává velmi problematic-

již půl roku, zatím o něj projevily zájem pouze 4 instituce.

kým. Na nově zakoupených počítačích je práce v MS Acce-

Předpokládáme, že s nákupem nových počítačů a s nimi

ss 97 podmíněna změnou módu Windows (XP), což je pro

nového MS Office bude počet zájemců o Demus10 postup-

mnohé uživatele neakceptovatelné. Potřeba řešení se stala

ně přibývat.

akutní. CITeM navrhlo několik variant dalšího postupu. Fi-

Převedené moduly Demus10 jsou k dispozici všem zá-

nančně nejméně náročný byl převod Demus01 do nové

jemcům za stejných podmínek, jaké AMG schválila pro

verze Accessu, bez jakékoliv modernizace jeho pojetí. OMG

předchozí verze Demusu. Jedna licence Demusu oprav-

v září 2011 doporučil tuto variantu upgradu Demus01 k re-

ňuje muzeum k jeho instalaci na libovolný počet počítačů

alizaci, čím vzniká 4. verze systému – Demus10. Tato verze

v muzeu. Pro dosavadní uživatele Demusu nebo pro malá

systému pracuje s MS Access 2010 a byla odzkoušena pod

muzea je cena za licenci k jednomu modulu 2000 Kč + DPH

operačními systémy Windows XP, Windows 7 a 8.

(modul Evidence je součástí instalace každého sbírkového

Okamžitě po doporučení OMG byl zahájen převod mo-

modulu). Malá a střední muzea, která obvykle používají uni-

dulů Katalog a Evidence. V červenci 2012 byly tyto moduly

verzální modul Katalog, mají tedy k dispozici takovou verzi

připraveny k distribuci. Současně byl započat převod mo-

Demusu, která bez problémů pracuje pod nejnovějšími sys-

dulů Fotoarchiv a Výtvarné umění, později modul Historie,

témy, jaké lze v současnosti zakoupit.

převod těchto modulů je rovněž ukončen a jsou připraveny

Převedený Demus10 umožní počítačovou dokumentaci

k distribuci. V roce 2013 je naplánován převod přírodověd-

sbírkových předmětů po další přechodnou dobu. Není však

ných modulů (Botanika, Zoologie, Entomologie a Geolo-

modernizací, jakou představoval plánovaný I3S. Vzhledem

gie). Zájemci o pilotní testování převedených modulů jsou

k plnému vytížení CITeM stávajícími úkoly není příprava no-

vítáni, stačí se ohlásit e-mailem na: citem@citem.cz. Převod

vého projektu v nejbližších dvou letech v jeho silách.

modulů ARL a KRP zůstane pravděpodobně na rok 2014.

Jarmila Podolníková
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Metodické centrum muzejní
pedagogiky

Podpora muzejně pedagogického vzdělávání
Metodické centrum muzejní pedagogiky (MCMP) se od
roku 2011 důsledně soustřeďuje na naplňování priorit svého poslání, tedy metodickou činnost a nabídku vzdělávání

z konferencí,
seminářů
RE:PUBLIKUM

z oblasti muzejní pedagogiky. Právě oborové vzdělávání

Ve středu 24. dubna 2013 proběhla v Divadle Archa me-

považuje MCMP za stěžejní součást svého působení, které

zinárodní konference „RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce

je zaměřeno na rozvoj kompetencí pracovníků muzeí.

s publikem ve 21. století“, kterou pořádaly Česká kancelář

MCMP připravuje pravidelně pestrou nabídku seminářů,

programu Kultura, MEDIA Desk Česká republika a Divadlo

přednášek a workshopů, které jsou vždy hojně navštěvo-

Archa. Tematické bloky konference byly nazvány Nové mo-

vané. Osou vzdělávacího programu MCMP je kurz „Zákla-

dely pro nové publikum, Cesty k novému publiku, Publikum –

dy muzejní pedagogiky“. Letos v červnu skončí jeho první

partner a spolutvůrce a Děti – vklad do budoucnosti. Každý

ročník. Náplň kurzu byla připravována několik let a obsah

blok obsahoval tři prezentace českých i zahraničních pro-

přednáškového programu byl konzultován s předními

jektů. Shrnutí jednotlivých prezentací naleznete ve zprávě

odborníky oboru. Těšíme se na první úspěšné absolventy

z konference, publikované na webu AMG pod záložkou

a jejich reflexi, v čem byl kurz pro ně přínosem. Již nyní –

Dění v oboru / Zprávy z konferencí.

s ohledem na velký počet přihlášených pro druhý ročník –

– dle zaslaných materiálů

je zřejmé, že kurz bude muzejníky vyhledáván i v příštích
letech. Více informací na http://www.mcmp.cz.
Pro semináře a workshopy připravované MCMP se
vždy snažíme pečlivě vybírat témata a přednášející, kteří
rozvíjí možnosti muzejní pedagogiky v naší zemi novým
způsobem. Připomenout lze workshopy „Muzejní divadlo
a dramatická výchova v muzeu“, mimořádnému zájmu se
těšil seminář „Tvorba pracovních listů. Jak vytvářet pracovní listy k výstavám a expozicím a jak s nimi pracovat“, který
jsme museli uskutečnit v 5 termínech. Tematicky využíváme námětů, na které se soustředí v daných letech zvláštní

Foto: David Kumermann

pozornost. Pro ilustraci – roce 2011 jsme se zapojili do akcí

Muzeum a škola

na podporu dobrovolnictví, z nichž vzešla publikace Dobrovolníci pro kulturu. Dobrovolnická činnost v kulturních or-

Ve dnech 20.–22. března 2013 se ve Zlíně konal již VI.

ganizacích, metodické doporučení Dobrovolnictví v kultuře

ročník mezinárodní konference „Muzeum a škola“, kterou

nebo celonárodní kolokvium s mezinárodní účastí „Muzea

pořádá oddělení muzejní pedagogiky Muzea jihovýchodní

pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních in-

Moravy. Konference slouží jako platforma pro setkání vzdě-

stitucích ČR“, pořádané AMG. K evropskému roku aktivního

lávacích pracovníků jak ze strany muzeí, tak se strany škol.

stárnutí a mezigenerační solidarity jsme uspořádali seminář

Letos se konference zúčastnilo 130 odborníků, kteří věří, že

„Senioři v muzeích“ a posléze kolokvium „Muzeum pro se-

spolupráce muzeí a škol má obrovský potenciál pro zkva-

niory – senioři pro muzeum aneb Senioři jako návštěvníci,

litnění výuky dětí a studentů. V rámci několika bloků byly

pamětníci a dobrovolníci“.

prezentovány úspěšné projekty a diskutovány teoretické

K podpoře muzejně pedagogického vzdělávání patří

základy a společné problémy. Představeny byly např. výstu-

i soustavné rozšiřování odborné knihovny a sdílení příkladů

py ze slovenského národního projektu M3G nebo úspěšný

dobré praxe na webových stránkách MCMP. Stávající vzdě-

projekt NPÚ v Bečově nad Teplou. Jedním z výstupů konfe-

lávací aktivity MCMP jsou předpokladem k nastavení systé-

rence byl i společný dopis účastníků konference náměstko-

mu podpory profesního růstu muzejních pracovníků. Jeho

vi ministra MŠMT PhDr. Jindřichu Fryčovi, kterým upozornili

nezbytnou součástí by do budoucna měla být akreditace

na problematický výklad možnosti zařazení výukových pro-

vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, zaměřeného

gramů škol a galerií ve spojitosti se zákonem č. 198/2012

nejen na muzejní pedagogy.

Sb., o pedagogických pracovnících.
Tomáš Drobný
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Konečně se v parlamentu
plodně jednalo!
aneb Muzejníci ve Sněmovně lidu

Nadpis vypadá téměř jako z bulvárního deníku, nicméně

kdežto v jiných jsou už o desítky kilometrů napřed. A dělicí
čára či „výkonnostní žebříček“ zde vůbec nekopírují zdánlivě rozhodující členění dle velikosti muzeí a významu jejich
zřizovatelů, vzdělání nebo délky praxe muzejníků či dokonce finančních kapacit.

tento článek má být v podstatě seriózní úvahou nad semi-

Nedělám si nárok na mimořádnou objevnost svých po-

nářem „Muzeum a návštěvník“, který se konal v Nové budo-

znatků, toto vše bylo zjištěno a konstatováno již mnoho-

vě Národního muzea ve čtvrtek 25. dubna 2013.

krát. Jedná se mi spíše o způsob řešení, o cesty, jak důležité

Věřím, že uvedené serióznosti bylo při realizaci akce po-

skutečnosti, znalosti, zkušenosti předat a zprostředkovat

sléze dosaženo, třebaže její příprava proběhla v hektické

celé muzejní veřejnosti bez rozdílu. AMG na tom pracuje

atmosféře a v nebývalé rychlosti. Pouze několik málo týdnů

prakticky od svého vzniku; uspořádala mnoho seminářů,

před termínem semináře totiž AMG obdržela od České kan-

kolokvií, workshopů; publikovala řadu článků na stránkách

celáře programu Kultura, kterou obhospodařuje pražský

Věstníku AMG i spoustu samostatných příruček. Velkým pří-

Institut umění – Divadelní ústav, informaci, že v Praze pro-

nosem v této oblasti se ukazuje být Škola muzejní prope-

běhne 24. dubna 2013 mezinárodní a multioborová konfe-

deutiky, o kterou je stále neutuchající zájem.

rence k tématu „práce s publikem / rozvoj publika“ a že se jí

Považuji za užitečné, ne, spíše za nezbytné, aby se k této

jako referent zúčastní i významný britský muzejník profesor

problematice vyjádřili další kolegové, pokud možno ze

Nick Mayhew. Byli jsme dotázáni, zdali nechceme tuto pří-

všech typů muzeí. Možná by se z této tematicky zúžené

ležitost využít i k setkání prof. Mayhewa s našimi muzejními

platformy mohla rozvinout diskuse na širším poli, zaměřená

pracovníky.

zejména na informační toky i šumy v rámci AMG a na další

Poděkovali jsme za důležité sdělení, výzvu jsme s potě-

vylepšení v této oblasti. Přes veškerou snahu exekutivy, se-

šením přijali a dali jsme se do práce. Tedy do práce se daly

nátu, mnohých (ne všech) krajských sekcí i odborných ko-

především kolegyně ze Sekretariátu AMG, neboť jsme se

misí a pracovnic sekretariátu totiž pořád a nepřetržitě zjiš-

v exekutivě dohodli, že nezůstaneme u jediné přednášky

ťujeme, že zde zdaleka není vše v pořádku, že chybí nejen

a rozšíříme akci na seminář k tématu „Muzeum a návštěv-

informace a znalosti, ale také zájem. Milé kolegyně a milí

ník“. Během krátké doby se podařilo zajistit další kvalitní

kolegové, souhlasíte se mnou? Máte nápad, co s tím udělat?

referenty z institucí, jež úspěšně prováděly, provádějí, za-

Anebo jste zásadně proti? Pište, mailujte, zkrátka, ozvěte se.

čínají či hodlají provádět zajímavé návštěvnické programy,

Luděk Beneš

kteří jsou schopni a ochotni pojednat dané téma obecněji,
z nadhledu, a poznatky z praxe podložit i teoreticky. V problematice místa konání takto rozsáhlé akce – neboť zájem
o seminář byl již krátce po rozeslání pozvánek a přihlášek
až překvapivě vysoký – nám již poněkolikáté vyšlo vstříc
Národní muzeum, které dalo k dispozici největší zasedací
sál bývalé Poslanecké sněmovny, vybavený i potřebným
technickým zázemím. Vše se nakonec stihlo a proběhlo
na jedničku. Nechci a nebudu posuzovat úroveň a dosah
jednotlivých příspěvků i celého semináře, to ať udělá každý
z účastníků sám pro sebe a ještě lepší bude, když se o své
dojmy podělí s dalšími na stránkách Věstníku AMG nebo na
webu Asociace muzeí a galerií ČR.
Celkové vyznění i průběh semináře mě však vedou k následující úvaze. Zprvu obtížně se rozbíhající, posléze však
poměrně rozsáhlá a pestrá diskuse opět prokázala skutečnost, naznačenou již na mnoha předchozích akcích, totiž, že
mezi pracovníky muzeí existují diametrální rozdíly ve znalostech, zkušenostech, možnostech i dalších okolnostech, a to
prakticky ve všech oblastech jejich práce. Vyslovené dotazy
i poznatky se výrazně liší a prozrazují, že v mnohých institucích ještě vůbec nezačali a chybí jim základní informace,

Prof. Nick Mayhew na konferenci Muzeum a návštěvník.
Foto: Martin Čarek
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nové expozice
Žatecký stroj času

Nová zážitková expozice v Regionálním
muzeu K. A. Polánka v Žatci

zajímavých míst k historickým a zjišťují, jak se město v průběhu půl druhého století proměnilo. Minihra „Šifra“ prověřuje návštěvníkovo logické myšlení, hráč pomocí nápověd
v místnosti luští tajný kód dle kódovací tabulky. Pro doplně-

Naším prvotním cílem bylo zpřístupnit veřejnosti roz-

ní „Časové osy“ musí na tabletu zařadit významné události

sáhlý, částečně již digitalizovaný archiv fotografií a pohled-

žatecké historie ke správným datům. I v tomto případě mu

nic Žatce 19. a první poloviny 20. století. Zároveň jsme však

pomůže interakce s panely výstavy, obsahujícími nápově-

měli k dispozici poměrně malý prostor, který vytvoření

du. Při napodobování podpisu zakladatele muzea procviču-

klasické expozice značně omezoval. Proto jsme se rozhodli

je motorické schopnosti a v historickém „Kvízu“ s náhodně

v maximální míře využít interaktivní prvky a moderní tech-

generovanými otázkami pracuje s texty na panelech. Šes-

nologie (mj. dotykové tablety), které nám umožnily nejen

tou minihrou je tajemná truhlice plná pohlednic s dobový-

propojení s novými médii (sociálními sítěmi), ale i širokou

mi vzkazy. Návštěvník musí truhlici prohledat a doslova číst

aplikaci QR kódů, odkazujících na web muzea. Zde byla

mezi řádky, aby našel indicie pro další cestu za pokladem.

k tomuto účelu vytvořena encyklopedie s možností pře-

Pokud návštěvník třeba pro nedostatek času musí hru

dat zvídavým návštěvníkům ve virtuální podobě rozsáhlé

předčasně ukončit, umožňuje mu program odeslat kód na

množství dalších informací a fotografií.

svůj e-mail, uložit si aktuální stav a při další návštěvě mu-

Jelikož primární cílovou skupinou je školní mládež, zvo-

zea kdykoliv navázat v místě, kde hru naposledy opustil.

lili jsme pro průchod expozicí formu interaktivní hry. Vý-

Po dokončení hry si mohou úspěšní řešitelé opět odeslat

stavní prostor jsme tematicky rozčlenili do pěti základních

e-mail, na základě něhož se jim vygeneruje certifikát se

okruhů, které jsou fyzicky prezentovány panely s tématy:

jménem a zároveň v příloze obdrží samotný poklad Egerta-

Víra, Školství, Průmysl, Osobnosti a Zajímavosti. Na nich lze

alů, s nímž mohou naložit dle svého uvážení. Zároveň je na

vyhledávat informace a indicie nutné pro postup ve hře na

webu muzea vygenerována listina se jménem účastníka,

tabletu. Panely jsou však koncipovány tak, aby poskytly ná-

která prokazuje, že opravdu prošel příběhem „Žateckého

vštěvníkovi dostatek informací i v případě, kdy nemá zájem

stroje času“. Pokud má zájem, může se touto listinou po-

procházet expozicí pomocí tabletu. Může se bavit třeba jen

chlubit sdílením na Facebooku svým přátelům a známým.

tím, že pomocí vlastního „chytrého telefonu“ bude načítat

Propojení se sociálními sítěmi slouží zároveň jako další in-

QR kódy a zjišťovat z muzejní encyklopedie podrobnější in-

formační kanál pro potenciální zájemce o návštěvu muzea.

formace k tématům, která ho zajímají.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že se nám takto pojatou ex-

V souladu s myšlenkou „kdo si hraje, nezlobí“ byl pro prů-

pozicí podařilo oslovit nejen původně vymezenou cílovou

chod expozicí vytvořen fiktivní příběh o ztraceném pokladu

skupinu návštěvníků, tedy teenagery, ale i generaci jejich

rodiny Egertaalů. Ten formou hry propojuje jednotlivá té-

rodičů a dokonce i prarodičů. Svědčí o tom i ohlasy v knize

mata výstavy a vtahuje návštěvníka aktivně do děje po ce-

návštěv. Expozice je otevřena od 16. prosince 2012.

lou dobu prohlídky. Průvodcem je postava vynálezce stroje
času, který dává návštěvníkovi – hráči – šanci vyzkoušet si,
jak přístroj funguje. Program navíc nabízí možnost zvolit
obtížnost plněných úkolů či pořadí dosažení jednotlivých
indicií, což utváří individuální zážitek ze hry. Ta je složena
ze šesti miniher (Slepá mapa, Tehdy a nyní, Šifra, Časová
osa, Napodobení podpisu, Kvíz, Truhlice s pohlednicemi),
které poutavou formou provádějí návštěvníka jednotlivými tématy expozice. Slepá mapa, zvětšenina katastru Žatce
z roku 1843, je největším exponátem v místnosti. Na plochu 2 x 3 metry lze pomocí magnetek umísťovat archivní
fotografie významných památek města. Pouze tehdy, když
návštěvník doplní všechny snímky na správná místa, odkryje tajný kód, který ho posune k další hře. V minihře „Tehdy
a nyní“ přiřazují hráči na tabletu fotografie současných
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z muzejních cest
Muzeum Nikose Kazantzakise

jako příklad inspirace pro české památníky

malou sušenku. I takovýmito jednoduchými pozornostmi
lze v dnešní době povzbudit zájem návštěvníka. V první
místnosti je možné shlédnout asi desetiminutový film (do-

Ostrov Kréta je mnoha lidem znám především svými

stupný v několika jazykových mutacích). Nejedná se ovšem

doklady z období mínojské civilizace. Bezesporu nejna-

o film ve standardním slova smyslu, je to v podstatě pouze

vštěvovanějším místem této civilizace je známý palácový

prezentace mnoha za sebou jdoucích fotografií, které se

komplex Knóssos, kam ročně najdou cestu desetitisíce

různě prolínají či přibližují, doplněná mluveným komen-

návštěvníků. Přestože návštěva Knóssu je bezesporu za-

tářem. Dle mého názoru je to velmi levný a zároveň vyso-

jímavou zkušeností, z úhlu pohledu muzejníka považuji

ce efektivní a na pohled profesionální způsob prezentace.

za ještě zajímavější návštěvu Muzea Nikose Kazantzakise

V téže místnosti jsou také rozmístěny portréty osobností,

ve vesničce Myrtia, vzdálené pouze 10 km. Oproti Knóssu

které nějakým způsobem ovlivnily Kazantzakisův život

může návštěvník v tomto městečku nasát typicky krétskou

nebo jeho dílo, přičemž v každém rohu portrétu je titulní

atmosféru a nemusí se obávat tlačenic turistů. Přestože se

list Kazantzakisovy knihy, na kterou měla daná osobnost

jedná o malé muzeum až v dalekém Řecku, domnívám se,

vliv. Dále jsou zde na stěně rozmístěny v průhledných otá-

že kvalita expozice nabízí inspiraci i pro tuzemská muzea –

čecích deskách originály korespondence (takže návštěvník

zvláště pak památníky či části expozic, které jsou věnovány

může na vlastní oči vidět například podpis Alberta Einstei-

literátům. Dovolím si tvrdit, že na Krétě nenaleznete lépe

na či Thomase Manna).

vytvořenou expozici.
Nikos Kazantzakis (1883–1957) byl řecký spisovatel, básník, dramatik a myslitel. Jedná se o jednoho z největších
rodáků Kréty, o čemž svědčí například řada komerčních
výrobků (likérů, cigaret či třeba názvů taveren), které jsou
pojmenovány po jeho díle. S českými zeměmi je spjat dvojím způsobem – jednak v meziválečném období nějaký čas
pobýval v Krušných horách, jednak se jeho tvorbou inspiroval hudební skladatel Bohuslav Martinů. Pravděpodobně
nejvíce je Kazantzakis znám jako autor slavné novely Řek
Zorba. Muzeum Nikose Kazantzakise vzniklo v Myrtii (rodi-

Další místnost v přízemí budovy je věnována samotné-

šti Kazantzakisova otce) v roce 1983, jako jedno z prvních

mu životu Kazantzakise. Její výtvarné pojetí využívá motivy

řeckých muzeí, jež bylo věnováno životu a dílu jedné osob-

autorovy básně Odyssea – moderní pokračování. Expozice

nosti. Sbírka muzea čítá na cca 50 tisíc sbírkových předmě-

je založena především na osobních věcech spisovatele, tex-

tů a zahrnuje korespondenci, rukopisy a poznámky, vydané

tově pak doplněna převážně úryvky z jeho dopisů. Veškeré

publikace včetně překladů, novinový archiv, fotografický

texty jsou v řečtině i angličtině. Zajímavým způsobem je

archiv a dále zvukový, filmový a divadelní archiv, výtvar-

například prezentována spisovatelova kravata – vystavena

ná díla vztahující se ke Kazantzakisovi a samozřejmě jeho

v „neviditelné“ vitríně přímo na Kazantzakisově zvětšené

osobní věci. Sbírkový fond muzea je díky mnoha přízniv-

fotografii. Jsou zde umístěny i dvě interaktivní obrazovky

cům jeho díla velmi živý a rychle se rozrůstá. Stálá expozice

se sluchátky: na jedné z nich je možné zhlédnout například

se nachází v domě, který muzeu věnoval Kazantzakisův pří-

spisovatelův velkolepý pohřeb. Místnost je zatemněna, na-

znivce Yiorgios Anemoyiannis. Pochází z roku 2010 a byla

svícena pouze umělým světlem – z pohledu návštěvníka

vybudována v souvislosti s celkovou rekonstrukcí budovy,

velmi kultivovaně.

ve které se nachází, za přispění financí Evropské unie a řeckého ministerstva kultury.

Expozice v prvním patře je věnována už pouze Kazantzakisovu dílu. V obou místnostech jsou tematické bloky,

Muzeum je bezbariérové a rozprostírá se ve čtyřech vel-

které se vztahují k jednotlivým literárním dílům, nejdříve ro-

kých místnostech v prvním a druhém patře budovy, které

mánům, pak novelám. Tyto bloky vždy obsahují reprezenta-

jsou propojeny výtahem. Při koupi vstupenky si návštěvník

tivní dokumentaci všeho, co se k daným dílům vztahuje – ať

může zapůjčit audioguide (na výběr je 6 jazykových muta-

už je to korespondence, rukopis díla, jeho věnování atd. Ne-

cí), zároveň mu při koupi vstupenky nabídne průvodkyně

chybí zde ani velmi stručný obsah. Například v bloku o Řeku
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3[13
Zorbovi je k vidění scénář filmu podepsaný Anthony Qui-

Aktuální témata přiblíží účastníkům tradičně přední odbor-

nnem, je zde fotografie Yorghise Zorbase, který posloužil

níci v problematice a zástupci ústředních institucí, jako jsou

jako předloha známého hrdiny, ale také druhý život jména

Národní knihovna, Knihovna Národního muzea, Památník

Zorba (obaly od cigaret atd.). Uprostřed místnosti jsou čtecí

národního písemnictví a další. Celodenní středeční pro-

pultíky s rozevřenými knihami, které je možné číst. Je zde

gram Periodika v muzejních knihovnách bude zaměřen na

rovněž umístěna interaktivní obrazovka s dalšími informa-

jejich digitalizaci, katalogizaci, ochranu a restaurování a ba-

cemi, kde je možné vyhledat také detailní informace o jeho

datelské využití. Seminář svou účastí podpoří zástupci Mi-

pobytu v Československu, včetně fotografií. Mnozí muzej-

nisterstva kultury České republiky, Asociace muzeí a galerií

níci si často lámou hlavu, jakým způsobem prezentovat di-

ČR a Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR.

vadelní hry – ve zdejším muzeu se tak neděje na základě

Program semináře a přihlášky jsou zveřejněny na strán-

pozvánek, plakátů atd., nýbrž pomocí miniaturních modelů

kách Muzea města Ústí nad Labem http://www.muzeumus-

divadelní scény. Pod čtecími pultíky jsou symbolicky v za-

ti.cz a Asociace muzeí a galerií ČR pod záložkou Knihovnic-

šupovacích šuplících umístěny nevydané či nedokončené

ká komise. Případné dotazy zodpoví hlavní pořadatelka

rukopisy některých jeho děl. Prohlídku může návštěvník

Helena Houfková, knihovnice Muzea města Ústí nad Labem

ukončit u pěti otevřených kufříků, které souvisejí s cestami.

(houfkova@muzeumusti.cz). Přihlášky odesílejte nejpoz-

Celá expozice je pojatá velice kultivovaně, multimediální

ději do 30. června 2013.

technika zde na sebe výrazně neupozorňuje (na rozdíl od

Štěpánka Běhalová

některých nově vzniklých expozicí v českých zemích), ale je
její přirozenou součástí. Návštěvník si zvolí, chce-li expozice
prožít potichu, anebo nahlas (využívá-li audioguide či multimediální techniku). Osvětlení je z velké části pouze umělé,
ale velmi vyvážené. Výraznou devízou expozice je především její výtvarné a architektonické pojetí, za kterým stojí
Yiorgos Psomadakis. Celé muzeum je přívětivé k mladšímu
publiku, součástí minipersonálu je také edukátorka.

Po stopách zdraví a nemoci
člověka a zvířat III.

K historii a současnosti medicíny, farmacie
a veterinárního lékařství
24.–25. září 2013

Byť se roční návštěvnost tohoto muzea pohybuje pouze

Technické muzeum v Brně (ve spolupráci s Veterinární

okolo 5 000 návštěvníků za rok, rozhodně se jedná o expo-

a farmaceutickou univerzitou Brno, Zdravotnickým muze-

zici, která se umí vyjadřovat velmi inovativně. V roce 2012

em Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceu-

se muzeum dokonce účastnilo soutěže Evropské muzeum

tickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci

roku (EMYA).

Králové a Společností pro dějiny věd a techniky) pořádá ve
Michal Babík

svém přednáškovém sále dvoudenní odborný seminář, zaměřený na dosavadní vývoj medicíny, farmacie a veterinár-

pozvánky
na konference

ního lékařství. Předpokládané bloky přednášek jsou:
I. Muzeum jako objekt prezentace a uchování paměti historie a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního
lékařství;
II. Průmysl a technika v minulosti a dnes;
III. Architektura ve službách zdravotnictví;

Seminář knihovníků muzeí
a galerií v Ústí nad Labem

IV. Historiografie;

3.–5. září 2013

účastníci bez příspěvku se mohou hlásit do 16. září 2013. Po

V září 2013 se uskuteční již 37. seminář knihovníků mu-

V. Varia.
Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 3. září 2013,
uzávěrce bude všem účastníkům zaslán e-mailem program
semináře a zároveň bude přístupný na webu http://www.

zeí a galerií, který tradičně připravuje pro své členy i zájem-

technicalmuseum.cz. Kontaktní osobou je:

ce z řad odborné veřejnosti Komise knihovníků při AMG.

Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.

Organizace letošního semináře se ujalo Muzeum města

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno

Ústí nad Labem. Odborný program semináře bude zamě-

E-mail: slabotinsky@technicalmuseum.cz

řen do dvou základních bloků – Knihovnická koncepce a její

Telefon: +420 541 421 420, +420 603 769 118.

implementace do praxe a Periodika v muzejních knihovnách.
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– dle zaslaných materiálů

Kalendárium kulturních událostí
Bechyně

Muzeum města Brna, p. o.

Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Šárka Radová: Lidi
Kouzlo hlíny. Poklady z depozitáře
bechyňské keramické školy

Bělá pod Bezdězem

4. 5. – 14. 7. 2013
5. 5. – 31. 10. 2013

Muzeum v Bělé pod Bezdězem

Bezděz na dobových
fotografiích a pohlednicích
1. 5. – 28. 7. 2013
Odívání – tato nádherná poezie v životě ženy 6. 6. – 30. 9. 2013
Anuše Mittenhubrová. Zapomenutá
spisovatelka
13. 6. – 30. 9. 2013

Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou
Táňa Nálepková: Hraju si a nezlobím

Benešov

19. 6. – 18. 8. 2013

Muzeum Podblanicka

Jak se lidé oblékali. Barbie jako manekýnky

13. 6. – 7. 9. 2013

Beroun

Muzeum Českého krasu, p. o.

Sběratelé zkamenělin vystavují
Antonín Porket – Malíř starého Berouna

Blovice

20. 3. – 18. 8. 2013
24. 4. – 4. 9. 2013

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Kouzlo? Ne. Holografie!
Z tvorby Josefa Matějky
Akvizice 2012
Expedice středověk
Jan Sládek 20

Bojkovice

Muzeum Bojkovska
Josef Tomečka

Boskovice

9. 5. – 30. 6. 2013
9. 5. – 31. 7. 2013
9. 5. – 29. 9. 2013
1. 6. – 31. 8. 2013
8. 8. – 29. 9. 2013

14. 6. – 30. 9. 2013

Muzeum Boskovicka

Tito jsou otcové naši. Cyrilometodějská úcta
v Čechách a na Moravě

Brandýs nad Labem

Oblastní muzeum Praha-východ
Brandýsské náměstí

Brno

Moravská galerie v Brně

Jurkovičova vila
Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil
Místodržitelský palác
Kruhy na vodě / Otevřeno
Pražákův palác
S. d. Ch.: Orbis Varlén a nic
Rudolf Koppitz
Daniel Balabán
Uměleckoprůmyslové muzeum
Prostřeno barokem. Vídeňský figurální
porcelán 18. století
Odstup, a jsi blíž. He Jinwei
a Tomáš Císařovský
Přirozeně: Karel Novák – Jock Sturges
Jan Calábek: Věda, film a umění
k potěše včel, básníků a botaniků

Muzeum romské kultury, s. p. o.
Identy_ta

19. 5. – 29. 9. 2013

Moravské zemské muzeum

Biskupský dvůr
Milovníci knížek
24. 10. 2012 – 30. 3. 2014
Botanika známá i neznámá
17. 4. – 22. 9. 2013
Dietrichsteinský palác
Kamenná duha
15. 2. 2012 – 21. 3. 2014
Bystřec. Založení, život
a zánik středověké vsi
24. 4. – 31. 12. 2013
Normalizaci navzdory. Občanský odpor
proti komunistické totalitě
5. 6. – 10. 11. 2013
Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Cyril a Metoděj – doba, život a dílo.
150 výročí příchodu věrozvěstů
28. 3. – 29. 9. 2013
Památník Leoše Janáčka
Petr Veselý: Záznamy
21. 6. – 25. 8. 2013
Pavilon Anthropos
Dobrodružná Afrika očima cestovatelů 22. 5. 2013 – 28. 2. 2014

Technické muzeum v Brně

Vynálezci a vynálezy
17. 12. 2012 – 31. 12. 2013
Jan Drtina: Život a dílo
12. 3. – 30. 9. 2013
Design VUT
1. 6. – 22. 9. 2013
Ladíte s námi. Na vlnách rozhlasové
a televizní historie
3. 6. – 27. 10. 2013

Brtnice

Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann – Friedrich Kiesler

28. 5. – 27. 10. 2013

4. 4. – 30. 6. 2013

Bruntál

20. 6. – 8. 9. 2013

Bruntál 1213–2013. Spolkový život v Bruntále 17. 5. – 28. 7. 2013
800 let města Bruntál II.
1. 8. – 29. 9. 2013

Biskupství brněnské – Diecézní muzeum
Kotva a pramen. Cyrilometodějská tradice
a kostely sv. Klimenta na Moravě

Nové stálé expozice:
Od moderny po současnost
od 31. 5. 2013
O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939 od 31. 5. 2013
Krystalíza her
31. 5. – 27. 10. 2013
Vladimíra Sedláková: Retrospektiva
20. 6. – 18. 8. 2013
Pavel Werner: Sklo
26. 6. – 8. 9. 2013

5. 6. – 25. 8. 2013
11. 4. – 28. 10. 2013
12. 7. – 18. 8. 2013

Muzeum v Bruntále, p. o.

Břeclav

Městské muzeum a galerie Břeclav
Merkur – dětství se šroubky
Max Švabinský: grafická díla

Bučovice

Muzeum Bučovice
Hasiči jedou

Budyně nad Ohří

Vodní hrad a Jandovo muzeum
Jiří Němec: Ornagramy mojí zahrady

21. 3. – 29. 9. 2013
4. 4. – 7. 7. 2013
26. 7. – 27. 10. 2013
24. 1. – 30. 6. 2013
18. 4. – 28. 7. 2013
26. 4. – 28. 7. 2013
26. 4. – 28. 7. 2013

Bystřice pod Hostýnem

18. 5. – 15. 9. 2013
14. 6. – 1. 9. 2013
18. 5. – 30. 6. 2013
13. 6. – 28. 7. 2013

Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
Oldřich Kulhánek

Čáslav

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Václav Benedikt: Obrazy
Tomáš Mladějovský: Výběr z tvorby

Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích
Retrospektiva Jiřího Hanžlíka
Stromy Čelákovic

2. 6. – 14. 7. 2013
5. 8. – 1. 9. 2013
9. 9. – 22. 9. 2013
29. 6. – 1. 9. 2013
7. 9. – 29. 9. 2013

I

Kalendárium kulturních událostí
Česká Lípa

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Adepte cechu Hubertova… Tradice
a současnost myslivosti
M. Balzarová: Podmořský život
Z let osmdesátých

Česká Skalice

30. 3. – 31. 10. 2013
21. 6. – 1. 9. 2013
27. 6. – 15. 9. 2013

Muzeum textilu v České Skalici

Kanadští indiáni v přítomnosti posvátného

20. 6. – 11. 8. 2013

České Budějovice

Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům

Nekonečné perspektivy. Krajina a veduty 19. století
ze sbírky Patrika Šimona
16. 5. – 14. 7. 2013
Tomislav Laux – Zdeněk Chmelař
18. 7. – 1. 9. 2013

Český Brod

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Zmizelé Českobrodsko. Lidová architektura
našeho kraje
18. 4. – 31. 8. 2013

Český Těšín

Muzeum Těšínska, p. o.

Čechy a městská společnost 16.–19. století
2. 4. – 30. 8. 2013
Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy… 23. 4. – 29. 11. 2013

Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice
Jaroslav Rod: S objektivem na toulkách
přírodou
Oslaďme si život – cukr, káva, čokoláda

1. 6. – 31. 8. 2013
23. 6. – 31. 8. 2013

Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera

Anna Franková – Odkaz pro současnost

4. 6. – 14. 7. 2013

Doksy

Památník Karla Hynka Máchy

Město Doksy a Staré Splavy
v průvodcích minulého století
Staré Splavy na starých pohlednicích

1. 5. – 28. 7. 2013
1. 8. – 29. 9. 2013

Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Výstavní síň ve Staré radnici
Jak se žilo v podkrkonošských chalupách

7. 6. – 1. 9. 2013

Františkovy Lázně

Městské muzeum Františkovy Lázně
Romana Mathausová a Aleš Poláček:
Pohoda zvířecí
Výběr z tvorby Michaely Vaňkové

Frenštát pod Radhoštěm

19. 4. – 10. 7. 2013
18. 5. – 2. 8. 2013

Rudolf Štěrba: Fotografie

6. 6. – 14. 7. 2013

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Léta létání
Krása ukrytá v kovu

Havířov

Výstavní síň Musaion
Cestou necestou

Havlíčkův Brod

28. 4. – 15. 9. 2013
13. 6. – 1. 9. 2013

21. 3. – 31. 10. 2013

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Cesta do pravěku Havlíčkobrodska
Historické sklo z brusírny Vlček
ze Světlé nad Sázavou
František Janák: Obrazy, tavená plastika

II

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Galerie
53. výtvarné Hlinecko:
Vojtěch Hynais (1854–1925)
Ludvík Kuba (1863–1956): Obrazy
Muzeum
Brouci a motýli

22. 6. – 8. 9. 2013
22. 6. – 8. 9. 2013
13. 7. – 11. 8. 2013

Hluboká nad Vltavou

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Osvobozování sentimentu
Andy Warhol – Zlatá šedesátá

20. 4. – 23. 6. 2013
13. 7. – 6. 10. 2013

Čižba – umění jemné a líbezné

1. 4. – 31. 10. 2013

Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Hlučín

Muzeum Hlučínska, p. o.
Stopa! Vyřeš zločin

30. 4. – 28. 7. 2013

Hodonín

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Hana Wichterlová: Momenty růstu
Jaroslav Blažek: Grafiky a kresby
Tomáš Měšťánek: Malby a kresby

12. 6. – 25. 8. 2013
12. 6. – 25. 8. 2013
12. 6. – 25. 8. 2013

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Tradice sv. Cyrila a Metoděje
v minulosti a dnes
Sál Evropa
Čarovné barvy země
Tajemství Langobardů

14. 6. – 8. 9. 2013
22. 7. – 1. 9. 2013
24. 6. – 29. 9. 2013

Holešov

Městské muzeum a galerie Holešov

Ve službě Bohu, lidem, městu... 100 let od narození
holešovského děkana P. Františka Alexe
13. 6. – 30. 8. 2013
Miroslav Pilát: Národní parky USA
22. 5. – 18. 9. 2013
Budiž světlo! Výstava svítidel
veřejného osvětlení
21. 5. – 8. 9. 2013

Horní Bříza

Muzeum Horní Bříza

55 let folklórního souboru Úsměv

Hrabyně

1. 5. – červenec 2013

Památník II. světové války
Řop, řop, řopík
Muži a válka

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Frýdek-Místek

Hlinsko v Čechách

31. 5. – 28. 7. 2013
6. 8. – 29. 9. 2013
6. 8. – 29. 9. 2013

Hradec Králové

5. 4. – 30. 11. 2013
5. 4. – 30. 11. 2013

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Rižská secesní architektura
Divadlo českých potulných loutkářů
Cesta dívek za vzděláním

Hranice

19. 4. – 30. 6. 2013
1. 3. – 1. 9. 2013
21. 6. – 24. 11. 2013

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Doba měst a hradů

Hustopeče

25. 4. – 28. 7. 2013

Městské muzeum a galerie

3 x Věra. Věra Nohelová – Věra Atkarskaya –
Verena Prandstätter
Gumpoldskiercher Kreis

Cheb

Galerie výtvarného umění v Chebu

30. 6. – 1. 9. 2013
8. 9. – 28. 9. 2013

Eva Volfová: Z domu a zahrady
4. 4. – 29. 9. 2013
Na cestách proti své vůli. Antonín Pelc v Maroku,
na Martiniku a v Americe (1940–45)
4. 4. – 30. 6. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Chomutov

Jílové u Prahy

Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
Pohledem objektivu. Chomutov 1913 ve fotografiích
pamětních fotoalb
11. 5. – 4. 8. 2013
Kostel sv. Kateřiny
Napoleonica 2013. Chomutov jako centrum diplomacie
konce napoleonských válek
25. 5. – 31. 10. 2013
Radnice
Rodina Hohenlohe-Langenburg
na Červeném Hrádku
20. 4. – 7. 7. 2013
Umění v pohybu. Umělecká výměna mezi městy Chomutov
a Annaberg v pozdním středověku
6. 6. – 7. 7. 2013

Nová stálá expozice:
Historie těžby zlata v Jílovém
od 8. 6. 2013
Řežba
13. 4. – 30. 6. 2013
Skvosty podzemní
11. 5. – 30. 6. 2013
Od kořene k vrcholu aneb Les nám dává život 29. 6. – 15. 9. 2013

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.

Chropyně

Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Nechte na hlavě!
Křídla motýlí

1. 6. – 29. 9. 2013
1. 6. – 29. 9. 2013

Chrudim

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Kašpárci celého světa

20. 12. 2012 – 21. 7. 2013

Regionální muzeum v Chrudimi

Nová stálá expozice: Expozice lidového nábytku od 1. 6. 2013
Národní geopark Železné hory
26. 4. – 7. 7. 2013
Žehličky
4. 7. – 1. 9. 2013
Hurá na dovolenou
19. 7. – 1. 9. 2013

Jablonec nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Preciosa. Skleněná kouzla
Galerie Belveder
Piercing – mezi rituálem a pózou

28. 6. – 27. 10. 2013

Jáchymov

31. 5. – 21. 9. 2013

Královská mincovna v Jáchymově
Tajemná podzemí Krušnohoří

19. 6. – 7. 7. 2013

Jesenice

Vlastivědné muzeum Jesenice
Děti a kouzla

Jeseník

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Jindřichův Hradec

Muzeum Jindřichohradecka

Antonín Málek k pětasedmdesátinám
30. 5. – 21. 7. 2013
Textil 2013
29. 6. – 11. 8. 2013
Nouzovky aneb Když jsme měli
hluboko do kapsy
1. 8. – 6. 10. 2013
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Na sklonku monarchie. Život v J. Hradci na stránkách týdeníku
Ohlas od Nežárky
18. 4. – 30. 12. 2013
Letem hračkářským světem
25. 4. – 30. 12. 2013
Městu a venkovu fotograf Antonín Špát
15. 8. – 30. 9. 2013

Muzeum fotografie a moderních
obrazových médií, o. p. s.

Akt. Mistři černobílé fotografie
Alexandr Paul – legenda české fotografie
Jiří Tiller: Stopa zmizelého
Natalia Rezza Leonova: Světlá strana

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum

Chrám můz. Výstava k 90. výročí vzniku muzea 9. 6. – 15. 9. 2013

Karlovy Vary

Galerie umění Karlovy Vary

Sensorium. Contemporary Art, Film, Music
Cabani: 18 let práce pro MFF Karlovy Vary
Becherova vila
František Skála: Nimbus

Muzeum Karlovy Vary, p. o.
Design by Bořek Šípek

20. 6. – 21. 9. 2013

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.

Karviná-Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná
Heraldické památky

Nové stálé expozice: Fauna a flóra Jesenicka od 11. 6. 2013
Spirála času země
od 19. 6. 2013
Z pohádky do pohádky
27. 6. – 31. 8. 2013

Kašperské hory

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Kladno

Jičín

Trpaslík a jeho svět
Ondřej Sekora přírodovědcem
Eva Skarolková, Miroslav Křížek, Petr Bareš

Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Hory a jezera Kyrgyzstánu
Archeologie na hranicích mezi Čechami,
Moravou a Rakouskem
Krojované panenky
Makrofoto z přírody

Jilemnice

Krkonošské muzeum Jilemnice

23. 5. – 15. 9. 2013
7. 6. – 29. 9. 2013
26. 9. – 3. 11. 2013
25. 6. – 4. 8. 2013
28. 6. – 25. 8. 2013
1. 8. – 29. 9. 2013
6. 8. – 15. 9. 2013

Kdo si hraje, nezlobí
17. 5. – 29. 9. 2013
Dům čp. 1
Jiří Šlitr: Kresby z divadla Semafor
1. 6. – 1. 9. 2013
Rudolf Mejsnar: Kresby a obrazy z Provence
1. 6. – 1. 9. 2013
Kde je pivo, tam je živo
7. 6. – 15. 9. 2013

20. 4. – 30. 11. 2013
21. 4. – 30. 11. 2013
17. 5. – 31. 8. 2013
23. 5. – 21. 7. 2013

Galerie Muzea Šumavy

Zachráněné dědictví
Krajina a lidé Šumavy ve třech tisíciletích

29. 6. – 1. 9. 2013
29. 6. – 25. 8. 2013
29. 6. – 8. 9. 2013
29. 6. – 1. 9. 2013
13. 2. – 9. 8. 2013
1. 5. – 28. 7. 2013
1. 5. – 31. 10. 2013

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
50 let KRNAP
Mařákovi žáci znovu v akci

Klatovy

14. 6. – 25. 8. 2013
1. 9. – 29. 9. 2013

Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Jakub Švéda: Fusionpoint

22. 6. – 1. 9. 2013

Klatovy našich prababiček
Nápojové sklo ze sbírek muzea
Kavaleho Šumava

12. 6. – 15. 9. 2013
12. 6. – 8. 11. 2013
14. 6. – 15. 9. 2013

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Klenová

Galerie Klatovy / Klenová
Antonín Kašpar: Cesta
Pavel Rudolf
Sýpka
Nablízko a nadostřel 3

3. 5. – 15. 7. 2013
16. 6. – 28. 7. 2013
26. 5. – 4. 8. 2013

III

Kalendárium kulturních událostí
Kolín

Liberec

Červinkovský dům
Toshio Sakai, Josef Sudek
a Jaromír Funke

Albrecht Dürer

Regionální muzeum v Kolíně

Kopřivnice

Oblastní galerie v Liberci, p. o.
20. 6. – 25. 8. 2013

Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.
Lašské muzeum
Pavel Sivko: Krajinou grafiky

Kouřim

30. 5. – 12. 7. 2013

14. 6. – 1. 9. 2013

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Skromné stánky múz
Ještěd
Sympozium uměleckých škol LK

Lidice

7. 6. – 1. 9. 2013
21. 6. – 15. 9. 2013
23. 9. – 20. 10. 2013

Památník Lidice, n. k. p.

Archeologie bez hranic. Raný středověk v Horní Falci
a na Chebsku
31. 5. – 31. 10. 2013

41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice 2013
Návraty volyňských Čechů
Vize života pro Ploštinu

Vesnické brány na Mladoboleslavsku

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Kroměříž

Muzeum Kroměřížska, p. o.
Kroměřížské události 1864–1948
Max Švabinský tak trochu jinak

Kunín

28. 3. – 30. 6. 2013
24. 5. – 1. 9. 2013
19. 6. – 22. 9. 2013

Zámek Kunín

Poklady z depozitáře III.
31. 3. – 28. 10. 2013
Lev oděný v purpuru. Ke 150. výročí narození arcibiskupa
Lva kardinála Skrbenského z Hříště
30. 6. – 31. 10. 2013
Gustav Klimt: Průkopník moderny
1. 7. – 31. 7. 2013

Kunovice

Letecké muzeum Kunovice

Litoměřice

Egyptologie – úspěchy české vědy
objektivem Martina Frouze
Pozdravy z Litoměřic. Staré
pohlednice Litoměřicka
Max Švabinský: Kozlovské sonety
Jízdárna
Václav Boštík
Rodný byt Bedřicha Smetany
Prodaná nevěsta v Evropě

Louny

Images for Images. Artists for Tichý –
Tichý for Artists
6. 4. – 31. 8. 2013
Maria Pia Severi: Benátky – věčný sen
28. 4. – 30. 6. 2013
Amar Mulabegovič: Intervence / Barokní lékárna od 1. 6. 2013
Špičky: Sklo jako koncept
od 2. 6. 2013

Kyjov

Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě

Namibijské safari
Tvorba lanškrounských krajkářek

Lešná

Úchvatný svět historických loutek

Pietní území Ležáky, n. k. p.
Pocta Marii Uchytilové

IV

22. 6. – 1. 9. 2013
22. 6. – 1. 9. 2013
1. 5. – 31. 8. 2013

21. 6. – 30. 9. 2013

6. 4. – 1. 9. 2013

Mariánská Týnice – Kralovice

Muzeum a galerie severního Plzeňska
30 let nové kralovické školy
Emma Srncová: Výběr z tvorby
Hasičský sbor v Kralovicích 1873–2013

Mělník

Regionální muzeum Mělník
Jen si hlavu lámej
Za obzorem. Modely rozhleden
Tomáše Hobzíka
Vlasta Dětinská: Obrazy

Mikulov na Moravě

5. 6. – 14. 7. 2013
17. 7. – 25. 8. 2013
28. 8. – 29. 9. 2013
24. 5. – 30. 6. 2013
3. 7. – 1. 9. 2013
11. 7. – 1. 9. 2013

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.

Muzeum Mladoboleslavska

Městské muzeum Lanškroun

2. 6. – 28. 7. 2013
4. 8. – 15. 9. 2013

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Ležáky – Miřetice u Hlinska

Lanškroun

24. 6. – 1. 9. 2013

6. 4. – 27. 10. 2013

Historická rádia
Drahé kameny a minerály – 17. ročník

Zámek a park – Muzeum regionu Valašsko

Fenomén Igráček

13. 6. – 31. 7. 2013

Městské muzeum a galerie

Piaristické školy v Mikulově a jejich
vědecké přístroje
Z pokladů mikulovských farností
Petr Macháček: Ptáci Islandu
Laura Wittek, Zuzana Knězeková,
Tomáš Porubän: Bez mena		
Einstein, Scott a já aneb
Život po tel-avivsku
Nebojte se fyziky

Vlastivědné muzeum Kyjov

15. 6. – 1. 9. 2013

Regionální muzeum v Litomyšli

České muzeum stříbra – Hrádek

Galerie Středočeského kraje GASK

9. 7. – 22. 9. 2013

Městská galerie Litomyšl

Lomnice nad Popelkou

Daniel Gawlik, Dalibor Lukáš,
Rumjana Najdenova: Menší hra
9. 7. – 31. 7. 2013
Kamenný dům
Nová stálá expozice: Spolkový život a osobnosti
Kutné Hory v 19. století
od 16. 5. 2013
Pivovary na Kutnohorsku
1. 4. – 30. 11. 2013
Tylův dům
Korida. Býčí zápasy ve sbírce Marie Králové /
/ Mladí sběratelé
9. 7. – 31. 8. 2013

5. 3. – 30. 6. 2013

Litomyšl

Adresát: Letecké muzeum. Pohlednice
ze soukromé sbírky
1. 4. – 31. 10. 2013
Výsledky výtvarné soutěže Namaluj letadlo! 30. 5. – 31. 8. 2013

Kutná Hora

29. 5. – 31. 10. 2013
24. 6. – 30. 9. 2013
3. 6. – 31. 8. 2013

Mladá Boleslav
Indie
Jizera v obrazech

28. 3. – 3. 11. 2013
4. 4. – 3. 11. 2013
25. 4. – 11. 8. 2013
4. 5. – 3. 11. 2013
26. 5. – 31. 7. 2013
1. 6. – 9. 9. 2013
15. 6. – 29. 9. 2013
9. 7. – 8. 9. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Škoda Auto Muzeum
Zrození muzea

Mnichovo Hradiště

17. 5. – 31. 12. 2013

Putování za předky
Z pohádky do pohádky

6. 4. – 30. 6. 2013
4. 7. – 31. 8. 2013

Modrá

Cyril, Metoděj a Veligrad

Mohelnice

Slezské zemské muzeum
Jan Balabán: Jsem tady
Svět iluzí a klamů

Muzeum města Mnichova Hradiště

Archeoskanzen Modrá

Opava

Orlová-Lutyně

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Slezská vlasti, půdo svatá… České
národní hnutí na Těšínsku

8. 5. – 31. 10. 2013

Vlastivědné muzeum

Každá mince má dvě strany

3. 7. – 6. 10. 2013

Moravské Budějovice
Muzeum řemesel

Historické mapy Českého království

1. 5. – 29. 9. 2013

Most

Ostrov nad Ohří

Jiří Načeradský: Kresby
a grafika 1956–2012
Michael Rittstein: Galaktické manšestráky

Pardubice

Náchod

Památník zapadlých vlastenců

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Ruské malířství 19. století
Štěpán Málek: Tichý jazyk
Josef Týfa – grafik / typograf

Nejdek

Národopisné muzeum v Nejdku
Loutky z chebských sbírek

Netolice

2. 3. – 3. 11. 2013
22. 6. – 1. 9. 2013
22. 6. – 1. 9. 2013

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Eva Pilarová: Fotoobrázky
Františka Gajerová: Obrázky z Podšumaví

Nová Paka
Městské muzeum Nová Paka

Ilustrace Zdeňka Buriana ke knihám
Eduarda Štorcha

Nové Město na Moravě

4. 6. – 30. 6. 2013
1. 8. – 31. 8. 2013

22. 6. – 15. 9. 2013

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Akademie Světlá nad Sázavou –
Bienále 2012
Jindřich Hegr: Výběr z tvorby
Jaroslav Šerých: Pouto mé radosti
Josef Klimeš
Jiří Hrbek – fotografické cykly

Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí

Barbie v kostýmech historických postav

Nový Bor

Sklářské muzeum Nový Bor
120 let Sklářského muzea

Nový Jičín

Muzeum Novojičínska, p. o.

Městské opevnění a boje o Nový Jičín
Antonín Gavlas: Světelná znamení

Odry

24. 5. – 6. 10. 2013
30. 5. – 8. 9. 2013
6. 6. – 1. 9. 2013
20. 6. – 1. 9. 2013
20. 6. – 1. 9. 2013
27. 6. – 1. 9. 2013
15. 6. – 31. 12. 2013
1. 5. – 25. 8. 2013
16. 5. – 28. 7. 2013

Muzeum Oderska

Silesia picta. Veduty starých měst
a staré mapy Slezska

Olomouc

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mezi Východem a Západem
Dědeček automobil

Paseky nad Jizerou

25. 4. – 13. 10. 2013
31. 5. – 8. 9. 2013

Svědectví starých stavebních plánů aneb jak se dřív
na Pasecku stavělo
2. 12. 2012 – 31. 10. 2013

Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Pozor, křehké!

6. 6. – 15. 9. 2013

25. 4. – 18. 8. 2013
20. 6. – 29. 9. 2013

Východočeské muzeum v Pardubicích
Krása motýlích křídel
Zbraně za císaře pána

10. 5. – 7. 7. 2013

19. 3. – 20. 8. 2013

Letohrádek Ostrov

Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.
Věroslav Škrabánek: Tóny prostoru

20. 3. – 31. 8. 2013
1. 5. – 6. 7. 2013

Písek

13. 6. – 24. 1. 2014

Prácheňské muzeum v Písku

Area Sancto-Ioannea. Úcta Písečanů
ke sv. Janovi Nepomuckému
Bohuslav Hejl: Kresby a pastely
Jarmila Haldová: Čeští panovníci
Vyšší odborná škola restaurátorská
v Písku 1993–2013

Plzeň

4. 5. – 30. 6. 2013
3. 7. – 28. 7. 2013
5. 7. – 1. 8. 2013
9. 7. – 27. 7. 2013

Západočeské muzeum v Plzni

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Faksimile církevních rukopisů
20. 6. – 31. 8. 2013
Muzeum loutek Plzeň
Kinetický dvorek 2012
1. 8. 2012 – 27. 7. 2013
Národopisné muzeum Plzeňska
Českoslovenští letci ve službách RAF
12. 7. – 22. 9. 2013

Západočeská galerie v Plzni

Masné krámy
Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl. Česká
moderna ze sbírek Národní galerie v Praze 24. 5. – 18. 8. 2013
„13“
Ludmila Padrtová: Gesto, pohyb, barva.
Dílo 1951–2013
17. 5. – 11. 8. 2013
Umírám a budím se znovu. Grafický design
Roberta V. Nováka
23. 8. – 10. 11. 2013

Západočeské muzeum v Plzni
XIV. Trienále knižní vazby
Mikoláš Aleš a Plzeň

Praha

7. 6. – 11. 8. 2013
31. 7. – 27. 10. 2013

Galerie hl. m. Prahy
6. 5. – 30. 6. 2013
10. 4. – 11. 8. 2013
11. 6. – 11. 8. 2013

Colloredo-Mansfeldský palác
Jiří David: Křik paviánů
Dům U Kamenného zvonu
Viktor Kolář: Retrospektiva
Dům U Zlatého prstenu
Tereza Černá: Vzdušné kresby

25. 5. – 8. 9. 2013
7. 6. – 29. 9. 2013
4. 7. – 4. 8. 2013

V

Kalendárium kulturních událostí
Městská knihovna
Vnitřní okruh v současné
české fotografii
15. 5. – 18. 8. 2013
Staroměstská radnice
Evžen Šimera: Duch látky
22. 5. – 7. 7. 2013
Trojský zámek
Benátské hutně tvarované a české řezané sklo ze sbírek
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
3. 4. – 3. 11. 2013
Vášeň, sen a ideál. Česká secesní plastika
3. 4. – 3. 11. 2013

Muzeum hlavního města Prahy

Národní památník na Vítkově
Sportsmani v zemích českých /
/Monarchie
7. 9. 2012 – 15. 9. 2013
Národopisné muzeum – Musaion
Krmě – jídlo – žrádlo / Monarchie
6. 10. 2012 – 18. 8. 2013
Nová budova – bývalé Federální shromáždění
Monarchie
13. 12. 2012 – 30. 6. 2013
Člověk ve fotografii / Monarchie
13. 12. 2012 – 30. 6. 2013
Dětský svět za císaře pána /
/ Monarchie
13. 12. 2012 – 30. 6. 2013

Zdenko Feyfar známý i neznámy
13. 3. – 25. 8. 2013
Peníze, nebo život?
5. 6. 2013 – 5. 1. 2014
Petřínská rozhledna
Věže z Merkuru
6. 3. 2013 – 30. 3. 2014
Rakouské kulturní fórum
Adolf Loos – Učit se bydlet
24. 5. – 19. 9. 2013
Zámecký areál Ctěnice
Kámen svému městu – hornictví a lámání kamene
na území Prahy
23. 2. – 31. 8. 2013
Barvy a tvary matky Země. Bohatství přírody
očima dětí celého světa
22. 4. – 25. 8. 2013

Národní technické muzeum

160 let pro Pražany. Výstava k 160. výročí
založení pražského hasičského sboru
24. 3. – 31. 8. 2013
Králové Šumavy
15. 4. – 18. 8. 2013
Unikáty z depozitářů – Osobnosti boje za svobodu
dr. Preninger a plk. Ševčík
5. 5. – 15. 8. 2013
Putování Prahou
31. 5. – 31. 8. 2013

Ivan Lendl: Alfons Mucha

Muzeum Policie ČR

Národní galerie v Praze

Valdštejnská jízdárna
Jan Křížek (1919–1985)
a umělecká Paříž 50. let
31. 5. – 29. 9. 2013
Salmovský palác
Pohledem romantika: Holandské a belgické malířství 19. století
z Rademakersovy sbírky
3. 5. – 1. 9. 2013
Schwarzenberský palác
Africké dobrodružství Václava Hollara
27. 3. – 30. 6. 2013
Šternberský palác
Jaroslav Čermák: Šimon Lomnický žebrá
na pražském mostě (1853)
24. 5. – 31. 12. 2013
Veletržní palác
Alfons Mucha: Slovanská epopej
10. 5. 2012 – 31. 12. 2013
Hugo Demartini: … a měl rád ženy
1. 3. – 28. 7. 2013
Antonín Pelc: Balzakovy ztracené iluze
4. 6. – 4. 9. 2013
Diplomanti AVU 2013
21. 6. – 31. 7. 2013

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Komenského fascinující Labyrint světa
a ráj srdce

Národní muzeum

21. 6. – 29. 9. 2013

České muzeum hudby
Století valčíku a polky / Monarchie
19. 4. 2013 – 17. 3. 2014
Hudebníci na cestách
11. 6. – 8. 7. 2013
Staroslověnské inspirace
11. 6. – 8. 7. 2013
Muzeum Antonína Dvořáka
Jak Novosvětská dobyla svět
20. 1. 2013 – 23. 1. 2014
Muzeum Bedřicha Smetany
Jak se u Smetanů malovalo
20. 3. 2013 – 31. 1. 2014
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Po stopě Karla Maye / Monarchie
24. 10. 2012 – 27. 10. 2013

VI

Nové stálé expozice: Měření času
od 26. 6. 2013
Chemie kolem nás
od 26. 6. 2013
Jak Fingerhut k Náprstkovi přišel aneb 150 let
Českého průmyslového muzea
5. 10. 2012 – 31. 8. 2013
Šedesát let České televize
30. 4. 2013 -1. 1. 2014

Národní zemědělské muzeum Praha
Od věku sloužím člověku I. a II.
Tomáš Míček: Stromy světa
Na stejné vlně
Turistické trasy třemi staletími

Obecní dům, a. s.

18. 9. 2012 – 31. 12. 2013
7. 3. – 31. 12. 2013
5. 6. – 14. 7. 2013
15. 6. – 28. 10. 2013

Památník národního písemnictví

10. 4. – 31. 7. 2013

Letohrádek Hvězda
Zdeněk Dvořák – zapomenutý abstrakcionista 6. 6. – 15. 9. 2013

Poštovní muzeum

Krátký pozdrav poštou

26. 6. – 15. 9. 2013

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
VIP sklo. Mezinárodní sklářské
sympozium 2012
Galerie Josefa Sudka
Lotar Neumann: Fotografie

Židovské muzeum v Praze

Galerie Roberta Guttmanna
Symboly emancipace. Synagogy 19. století
v českých zemích

Prachatice

16. 5. – 18. 8. 2013
23. 5. – 8. 9. 2013

21. 3. – 4. 8. 2013

Muzeum české loutky a cirkusu

Cirkus je poslední romantika na světě! Gejza Bajerle fotografuje
Národní cirkus Jo – Joo
28. 3. – 15. 8. 2013
Cirkus jede do světa!
24. 4. – 29. 9. 2013

Prachatické muzeum

Jihočeský zedník Jakub Bursa
Slánky ze Slaného

Prostějov

2. 4. – 30. 9. 2013
2. 5. – 29. 8. 2013

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.

Jiří Trnka: Ve službách imaginace
6. 6. – 8. 9. 2013
Kouzlo vějířů ze sbírek Západočeského muzea
v Plzni
6. 6. – 1. 9. 2013
Špalíček
Jak se rodí večerníčky
11. 4. – 14. 7. 2013

Protivín

Památník města Protivína
Štěpán Mareš, Štěpán Mareš
a Štěpán Mareš: 704

Předklášteří

Podhorácké muzeum

Klášter Porta coeli pověstmi opředen
Porcelánové panenky Dagmar Jurčíkové

1. 5. – 4. 8. 2013
1. 5. – 3. 11. 2013
18. 5. – 29. 9. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Přerov

Rychnov nad Kněžnou

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Meopta 80. Historie optického průmyslu
v Přerově
Na horách, na dolách
Tři jedničky pro medvěda
ORNIS – Ornitologická stanice
Ve městě to žije!

Přeštice

Dům historie Přešticka
Krajinou našich pověstí
Řemeslo má zlaté dno

Příbor

Muzeum a galerie Orlických hor

12. 5. – 6. 10. 2013
2. 6. – 8. 9. 2013
2. 6. – 8. 9. 2013
3. 4. – 31. 10. 2013
4. 6. – 15. 9. 2013
4. 6. – 15. 9. 2013

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Tradiční řemesla Romů
90 let myslivosti v Příboře

Příbram

16. 5. – 29. 9. 2013
30. 5. – 31. 7. 2013

Hornické muzeum Příbram
Březové hory – důl Vojtěch
Příbramské stříbro

Rajhrad

Rakovník

24. 4. – 31. 10. 2013
24. 4. – 31. 10. 2013

Jak se dělá krása. O šikovnosti
keltských šperkařů
6. 6. – 4. 8. 2013
Emma a Barbora Srncovy: Obrazy a litografie 20. 6. – 1. 9. 2013

Rokycany

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Roudnice nad Labem

20. 6. – 15. 9. 2013

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon,
do Indie a zase zpátky
Čestmír Suška: Plameny v negativu
a rezavé tisky
Petr Randák: Polabí z ptačí perspektivy

Podřipské muzeum

Letci z hlubin. Sestřelená letadla US Army
nad obcí Kovářská dne 11. 9. 1944
Antické vázy ze sbírek českých muzeí,
univerzit a zámků

Roztoky u Prahy

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum

100 let strojírenství v Rožmitále
V říši loutek a pohádek

Rožnov pod Radhoštěm

1. 7. – 25. 7. 2013
27. 7. – 22. 8. 2013

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany
Okénko do historie motorismu

22. 6. – 8. 9. 2013

Skuteč

Slavkov u Brna

Zámek Slavkov – Austerlitz

Nová expozice: Napoleon – Austerlitz
od 1. 6. 2013
Odkazy a návraty. Výstava k 1150. výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu
20. 6. – 15. 9. 2013
Dr. Václav Kounic – mecenáš, politik, šlechtic 18. 7. – 6. 10. 2013

Soběslav

Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Rožmberský dům
Sokotra – poslední střípky ostrovního ráje
Smrčkův dům
Josef Kilian: Obrazy

Sokolov

Muzeum Sokolov, p. o.

Antonín Grafnetter: Plastika a kresba
Kostely na Sokolovsku
Andrea Kaucká: Napříč Afrikou

Sovinec

4. 7. – 25. 8. 2013
29. 8. – 15. 9. 2013

Václav Cigler – Michal Motyčka

Hrad Sovinec

Staré Město

Památník Velké Moravy

9. 4. – 29. 9. 2013

Vampyrismus
Veligrad. Z knížecích hrobů

1. 7. – 1. 10. 2013

Arboretum Nový Dvůr

19. 4. – 29. 9. 2013
17. 5. – 27. 10. 2013
27. 6. – 31. 7. 2013
30. 6. – 14. 9. 2013

Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, n. k. p.
Tři století cyrilometodějské tradice
na Moravském Valašsku
Martin Gaja: Figura a portrét

Galerie Octopus
Štefan Škapík: Obrazy
Pavel Zajíček: Pocta undergroundu

13. 6. – 15. 9. 2013

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Naši motýli. Sbírka Josefa Háši,
fotografie Lukáše Seicherta
Vzhůru k výšinám

Městské muzeum Rýmařov

Jiří Křiklava: Obrazy a fotografie z cyklu Zrození 1. 6. – 1. 9. 2013
1. 6. – 1. 9. 2013

Muzeum T. G. M. Rakovník

Road Show

Rýmařov

Městské muzeum ve Skutči

Památník písemnictví na Moravě
Moravské vydavatelství se představuje:
Barrister & Principal
In omnibus glorificetur Deus

Historie flmu
13. 4. – 7. 7. 2013
Dotýkání povoleno! Loutky, hračky a dřevěné objekty
Antonína Maloně
26. 4. – 8. 9. 2013
Pařížské roky Věry Jičínské
27. 4. – 27. 10. 2013
Karel Hladík (1912–1967): Sochařský odkaz 27. 5. – 27. 10. 2013
Kája Saudek – ztracený a obnovený
21. 6. – 15. 9. 2013

Stěbořice

Preparátor. Putování světadíly
s Vilémem Borůvkou
Nejvzácnější rostliny ČR
Balkónové rostliny

Strakonice

5. 6. – 25. 8. 2013
13. 6. – 21. 7. 2013
21. 6. – 22. 9. 2013
1. 8. – 29. 9. 2013
8. 6. – 29. 9. 2013
18. 3. – 31. 12. 2013
6. 6. – 7. 7. 2013

19. 12. 2012 – 25. 11. 2013
6. 4. – 31. 10. 2013
15. 6. – 31. 8. 2013

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Káva, kafe, kafíčko
Milan Kohout: Litografie, ex-libris
Porcelánové panenky

Strážnice

Městské muzeum
Výstava panenek
28. 3. – 3. 11. 2013
19. 4. – 28. 7. 2013

10. 6. – 25. 8. 2013

Sušice

30. 3. – 4. 8. 2013
5. 6. – 31. 7. 2013
10. 8. – 31. 10. 2013
20. 6. – 1. 9. 2013

Muzeum Šumavy v Sušici

Stříbrná krása. Stříbrné sklo ze sbírek muzea 1. 3. – srpen 2013

VII

Kalendárium kulturních událostí
Svitavy

Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Včela základ života

8. 6. – 22. 9. 2013

Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích

Autíčka aneb Láska na čtyřech kolech

8. 6. – 1. 9. 2013

Šumperk

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

Příroda kolem nás – ryby, ptáci a savci Šumperska
a Jesenicka
4. 7. – 29. 9. 2013
Barbie a její svět
13. 4. – 16. 9. 2013
Pravěká hostina: Zpracování potravin a příprava
pokrmů v pravěku
13. 6. – 29. 9. 2013

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Ostře elegantní

Týn nad Vltavou

Městské muzeum Týn nad Vltavou

Medvědi ve všech podobách
4. 7. – 31. 8. 2013
Miroslav Mezera a Vlastimil Slabý: Fotografie 8. 7. – 31. 8. 2013

Týnec nad Sázavou
Městské muzeum
Svět panenek

Uherské Hradiště

Pavel Talich: Kairos
2. 5. – 7. 7. 2013
Dagmar Dost-Nolden: Vzniklo to ze vzduchu,
hlíny a bouřky
14. 6. – 15. 9. 2013

Muzeum Českého lesa v Tachově

Muzeum Jana Amose Komenského

Husitské muzeum v Táboře

Tachov

Jak putují semena krajinou
1. 6. – 1. 9. 2013
Baráčníci na Tachovsku
16. 6. – 30. 9. 2013
Staré stromy na židovských hřbitovech. Střet kulturní, historické
a ekologické hodnoty
26. 6. – 31. 8. 2013

Teplice

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Poklady z teplického muzea –
Hermann Hallwich
1813 – Teplice srdce Evropy

Terezín

Trutnov

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

20. 6. – 31. 8. 2013

Tajemství a poklady hradu Vízmburku 18. 10. 2012 – 31. 10. 2013
Trutnovsko ve fotografii Jiřího Havla
6. 6. – 27. 10. 2013
Charles Mayer (1897–1973): Zapomenutý
malíř Trutnovska
20. 6. – 22. 9. 2013

Třinec

Muzeum Třineckých železáren a města Třince, a. s.
Tango sklo
Ostrý ve čtyřech ročních obdobích
Pavel Kotyza: 30 let úsměvů
Chraňme naše Beskydy!
Putování po Beskydech

10. 3. – 30. 7. 2013
5. 5. – 31. 7. 2013
5. 5. – 31. 7. 2013
5. 5. – 30. 6. 2013
15. 7. – 29. 9. 2013

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Horolezecká fotografie
Český granát na světových výstavách
Výtvarné umění v Českém ráji
To není šperk + Eva Víšková: Glyptika

VIII

13. 6. – 7. 7. 2013
18. 7. – 15. 9. 2013
18. 7. – 15. 9. 2013

Ano v bílém?
19. 4. – 4. 8. 2013
Hanácký svatební kroj
1. 6. – 18. 8. 2013
Podoby víry u západních a jižních Slovanů
ve fotografiích Pavla Popelky
21. 6. – 13. 10. 2013

Úsov

Kamzík horský. 100 let kamzíků v Jeseníkách 21. 6.–21. 8. 2013

8. 5. – 17. 8. 2013
19. 7. – 29. 9. 2013

Malá pevnost
Terezínská liga. Fotbal v terezínském ghettu 29. 5. – 31. 7. 2013
Jiřina Hankeová a Jiří Hanke: Black & White 18. 4. – 30. 6. 2013
Jiří Kubový: Kresby, objekty
18. 4. – 31. 10. 2013
Tomáš Laub: Grafika
11. 7. – 30. 9. 2013
Michal Vystavěl: Obrazy
8. 8. – 31. 10. 2013
Muzeum ghetta
Jiřina Hankeová: Fotografie II.
4. 7. – 30. 9. 2013
Antonín Slavíček

Uherský Brod

27. 6. – 22. 9. 2013
26. 7. – 23. 9. 2013

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Památník Terezín, n. k. p.

Galerie města Trutnova

1. 4. – 30. 9. 2013

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Petr Nikl: Obrázky z Nového světa
Vojtěch Jasný: Fotografie
Galerie Slováckého muzea
Vladimír Kudlík: Filozofie změny
Igor Chmela: Fotografie
Patrik Hábl, Jan Kovářík

Tábor

21. 4. – 31. 10. 2013

14. 5. – 30. 6. 2013
16. 5. – 14. 7. 2013
11. 6. – 27. 10. 2013
4. 7. – 31. 8. 2013

Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem

Příběhy míst. Topografie soudobé
paměti národa
2. 4. – 11. 8. 2013
Bitva u Chlumce 1813. 200 let od válečných událostí
u Chlumce a Varvažova
1. 6. – 1. 12. 2013

Valašské Meziříčí

Muzeum regionu Valašsko

Zámek Kinských
Živá řeka Bečva
Léčivé rostliny a jejich dvojníci
Lapidárium Trojice
Cyrilometodějská tradice na Valašsku

Valtice

4. 4. – 30. 6. 2013
20. 6. – 3. 11. 2013
31. 5. – 1. 9. 2013

Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Život v tropech III.
Japonská inspirace
Balkonové květiny a letničky

Veselí nad Lužnicí

1. 4. – 31. 10. 2013
1. 4. – 28. 10. 2013
1. 6. – 30. 9. 2013

Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Weissův dům
Neznámý svět drobných savců
Ateliér Hodný Týn nad Vltavou

Veselý Kopec

8. 6. – 18. 8. 2013
21. 8. – 29. 9. 2013

Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
Živé dědictví

Vikýřovice

27. 4. – 31. 10. 2013

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Z historie SPZ

Vimperk

červen–září 2013

Muzeum při Správě NP a CHKO Šumava
Šumavské lokálky – 120 let železnice
Vimperk 1263–2013

1. 5. – 31. 10. 2013
1. 5. – 30. 10. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Vinařice u Kladna

Vysoký Chlumec

Hornický skanzen Mayrau
Hornictví na Kladensku

23. 6. – 20. 10. 2013

Vlašim

Dostala se pod čepec

Muzeum Podblanicka

Alexandra Obrovská: Obrazy

4. 7. – 27. 7. 2013

Vodňany

Městské muzeum a galerie Vodňany
Městská galerie
Věra Nováková – malba, grafika, sochy
Josef Milota: Krajina vody a mraků
Městské muzeum
Daniel Kaifer: Fotografie
Malíři Strakonicka A. Liška otec a syn
Infocentrum
Ladislav Lokajíček: Drát k drátku

Vojna u Příbrami – Lešetice

9. 6. – 28. 7. 2013
4. 8. – 29. 9. 2013
30. 6. – 18. 8. 2013
25. 8. – 29. 9. 2013
8. 7. – 29. 9. 2013

Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna
u Příbrami
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Otmar Oliva: Kresby z vězení
Josef Toufar, farář v Číhošti

Volyně

2. 1. – 31. 12. 2013
2. 1. – 31. 12. 2013
1. 5. – 30. 6. 2013

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni

Post renovatum
16. 4. – 11. 8. 2013
Podpisowatel mena Jakub Bursa a další zedničtí mistři
doby tzv. Selského baroka 1780–1880 4. 5. 2013 – 30. 3. 2014
Antonín Sladkovský – řezník a mecenáš
12. 6. – 31. 7. 2013
Galerie Na shledanou
Jan Turner: Mistrovství života
20. 4. – 30. 6. 2013

Vraclav

Neštěstí ve hře, štěstí v lásce

4. 5. – 29. 9. 2013

Vrchlabí

Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter
Muzeum slaví! 1883–2013
Dům čp. 222
50 let Krkonošského národního parku
Pavel Matuška: Usmívání

Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Zbojníci – hrdinové nebo zločinci?
Hračky ze staré půdy

Vysoké Mýto

24. 4. – 30. 6. 2013
17. 5. – 1. 9. 2013
15. 6. – 8. 9. 2013
26. 5. – 8. 9. 2013
5. 5. – 29. 9. 2013

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Nová stálá expozice: Kabinet militária
od 17. 5. 2013
Počátky techniky a průmyslu ve Vyskokém Mýtě na fotografiích,
výkresech a plánech
2. 4. – 16. 8. 2013

Vysoké nad Jizerou

Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou
Jaroslav Skrbek

Vyškov

Muzeum Vyškovska, p. o.

Poklady Muzea Vyškovska
Šaty dělaj pračlověka
Galerie Orion
Ivana Rumpelová: Krajina Santerre

Zábřeh

Vlastivědné muzeum

Chléb náš vezdejší. Od zrníčka k bochníku

Znojmo

1. 6. – 1. 9. 2013

10. 4. – 29. 12. 2013
28. 6. – 29. 9. 2013
11. 6. – 14. 7. 2013
21. 6. – 17. 8. 2013

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

140 let Severozápadní dráhy. Minulost a budoucnost důležité
přeshraniční tepny
30. 5. – 1. 9. 2013
Knižní toulky minulostí města Znojma
4. 6. – 29. 9. 2013
S historickým rádiem na vlnách pohody
21. 6. – 17. 8. 2013
Dům umění
FOTOMI – Krajina jako představa a prožitek
7. 6. – 6. 7. 2013
Království keramické krásy
19. 7. – 6. 10. 2013

Zubří

Muzeum Zubří
Hrajeme si v Zubří

Žacléř

Městské muzeum Žacléř
Škola, základ života

Žamberk

Městské muzeum Žamberk
Za pověstmi Českého ráje

Barokní areál

Vsetín

Hornické muzeum Příbram – Skanzen Vysoký
Chlumec

Žatec

8. 6. – 31. 8. 2013
10. 5. – 1. 9. 2013
21. 6. – 1. 9. 2013

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Byl pozdní večer první máj
2. 5. – 1. 9. 2013
Pravěký a současný šperk
20. 6. – 13. 10. 2013
Křížova vila
Dan Richter – 66 let tvorby: Malé nahlédnutí do malířského
a grafického díla
27. 6. – 29. 9. 2013

Ždánice

Městské Vrbasovo muzeum
Škola základ života
Patrik Hábl: Obrazy
Zámecká vila
Jonathan Bowers: Obrazy

Železný Brod

Běliště – Národopisná expozice
Toč se a vrč!

Žihobce

Muzeum Lamberská stezka
Milan Bauer – Dalibor Nesnídal

2. 6. – 7. 7. 2013
14. 7. – 31. 8. 2013
7. 7. – 31. 8. 2013
25. 6. – 31. 8. 2013
1. 5. – 30. 9. 2013

1. 6. – 29. 9. 2013

Nový ročník Školy muzejní propedeutiky
Ve školním roce 2013–2014 opět nabízíme dva vzdělávací kurzy: základní kurz, kde získá student vědomosti o muzejní
praxi, související legislativě a o práci se sbírkami, a nástavbový kurz, určený absolventům základního kurzu, který rozšiřuje poznatky o vystavování sbírek a o problematice jejich prezentace pro veřejnost. Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2013. Informace o kurzech naleznete zde: http://www.cz-museums.cz/
web/amg/muzejni-propedeutika, nebo na e-mailu slezakova@cz-museums.cz.
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téma: Gloria musaealis 2012
Výsledky XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012
Dne 16. května 2013 byla v Národním muzeu – Českém

Výstava, kterou na míru všech sálů budovy ostravského

muzeu hudby vyhlášena tato ocenění ve všech soutěžních ka-

Domu umění připravili Karel Srp, Lenka Bydžovská, Vojtěch

tegoriích Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012:

Lahoda a Zuzana Novotná, se uskutečnila u příležitosti
osmdesátiletého výročí umělcovy expozice v Ostravě. Pří-

Muzejní výstava roku 2012:
Cena Gloria musaealis

hodně ji obohatila ukázka autorova mluveného slova a dva
televizní dokumenty z umělcova života.

Vlastivědné muzeum v Olomouci za stálou expozici „Příroda olomouckého kraje“, zpřístupněnou dne 12. dubna
2012
Expozice se komplexně věnuje přírodním poměrům olomouckého regionu ve všech geografických podmínkách
a v časovém úseku zhruba 800 milionů let. V její první části
je představena geologická stavba regionu, druhá část pak
prezentuje deset scénických obrazů, které názorným a pro
návštěvníky přitažlivým způsobem ukazují rostliny a živočichy různých krajinných typů, včetně jejich zvukových projevů. Expozice je vybavena vhodně umístěnými a promyšlenými interaktivními prvky, audiovizuální technikou a díky
základním popiskům v Braillově písmu je uzpůsobena i zrakově handicapovaným návštěvníkům.

III. místo
Prácheňské muzeum v Písku za stálou expozici Památníku města Protivína „Protivín: město – krajina – lidé“, zpřístupněnou dne 25. srpna 2012
Nová historická expozice Památníku města Protivína zajímavým způsobem skloubila významné jevy, které v minulosti tvořily páteř města (pivovarnictví, železnice, působení
rodu Schwarzenbergů, spolky), a dokázala je promítnout
do širšího dějinného rámce celé země. Neopomenula ani
problémy a radosti každodenního života – v druhé části
může návštěvník nahlédnout do domácností dvou významných protivínských osobností, muže a ženy. Expozice
je ztvárněna přitažlivým způsobem, s řadou nápaditých
haptických interaktivních prvků.

II. místo
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o., a Národní galerie v Praze za výstavu „Jan Zrzavý: Božská hra“, uspořádanou ve dnech 12. prosince 2012 – 10. března 2013
Výstava ve velké šíři nově zprostředkovala dílo a osobnost významného českého tvůrce. Představila výběr děl,
která umělec vytěžil ze svých cest, starověké náměty, obrazy inspirované návštěvou autora v Ostravě i knižní ilustrace,
a to ve scénicky dobře koncipovaných celcích. Přibližně 250
exponátů utvořilo mimořádně zdařilý výběr, který umožnil sledovat vývoj vybraných námětů i autorův přístup.
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Zvláštní ocenění
Moravská galerie v Brně za výstavu „Tiché revoluce

Muzejní publikace roku 2012:
Cena Gloria musaealis

uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění

Západočeské muzeum v Plzni, p. o., a Uměleckoprůmy-

v letech 1880–1930“, uspořádanou ve dnech 30. listopa-

slové museum v Praze za publikaci „Z Nového Světa do

du 2012 – 24. března 2013

celého světa. 300 let harrachovského skla“ autora Jana

Výstavní projekt Lady Hubatové-Vackové seznámil s do-

Mergla (ed.)

sud nezpracovanou oblastí dějin umění. Názorně ukázal,

Publikace založená na klasické bázi heuristické práce

jak se výuka ornamentu od konce 19. století postupně vy-

a dnes zapomínaného sbírkoznalectví představuje čtená-

maňovala z rutinního kopírování historických vzorů. Větší

řům světově významný fenomén harrachovského skla. Hlu-

tvůrčí svoboda a invence přinesly nové impulsy, které ne-

boká znalost problematiky spolu s působivým grafickým

nápadně vstoupily do velkého umění a inspirovaly umělec-

zpracováním a bohatá obrazová část ji činí přitažlivou jak

kou modernu.

pro odbornou veřejnost, tak i pro poučeného sběratele.
Monografie byla vydána jako doprovodná publikace ke
stejnojmennému výstavnímu projektu a její příprava vycházela z více jak desetiletého systematického výzkumu.

Zvláštní ocenění
udělené na návrh čestného výboru soutěže
Muzeum Boskovicka za stálou expozici „Boskovicko –

II. místo

krajinou sedmizubého hřebene“, zpřístupněnou dne

Muzeum města Brna, p. o., za publikaci „Mies v Brně. Vila

12. září 2012

Tugendhat“ autorek Ivety Černé a Dagmar Černouškové

Nová expozice prezentuje dějiny města i širšího regionu

(eds.)

s důrazem na interaktivitu. Instalace umožňující bezpro-

Vedle toho, že publikace vyniká grafickým zpracováním,

střední kontakt s exponáty posunuje bariéru mezi publi-

cenný je popis historie budování Vily Tugendhat, včetně

kem a sbírkovými předměty. Prostřednictvím mapování

popsání obnovy a restaurování této stavby z let 2010–2012.

židovského fenoménu a dalších lokálně významných témat

Oproti jiným monografiím, zabývajícím se pouze fenomé-

se aktivně podílí na budování turistické infrastruktury a po-

nem vily jako takové, je další předností publikace předsta-

siluje zpětnou vazbu na místo.

vení jednotlivých restaurátorských zásahů, a to v plném
spektru odvedených prací.
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III. místo
Západočeská galerie v Plzni za publikaci „Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění“ autorky Aleny Pomajzlové (ed.)
Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě Západočes-

Muzejní počin roku 2012:
Cena Gloria musaealis
Slezské zemské muzeum za projekt „Rekonstrukce Historické výstavní budovy a expozice Slezsko“

ké galerie v Plzni je prvním zpracováním ohlasu futurismu

Rekonstrukce historické výstavní budovy spolu s reali-

v českém umění. Objevné interdisciplinárně zaměřené

zací expozice Slezsko představují praktickou aplikaci zá-

studie postihují mnohostrannou tematiku uměleckého

kladních muzeologických postupů. Expozice klade důraz

ztvárnění pohybu, rytmu a rychlosti, a ukazují úzké propo-

na prezentaci autentických předmětů, kterým je zároveň

jení avantgardních uměleckých projektů s dynamismem

zajištěna maximální ochrana. Podařilo se vytvořit dynamic-

moderní doby. Naznačují, že myšlenka zachytit, evokovat,

ký systém s technickými řešeními vyvinutými na míru, kte-

předvést pohyb, se odvíjela několika směry: od symbolic-

ré umožňují bezproblémové změny v expozicích při stálém

kého abstraktního výrazu přes konceptuální přístupy až po

zabezpečení exponátů a s minimálními náklady.

zapojení reálného pohybu do výtvarného díla.

Zvláštní ocenění

II. místo
Západočeské muzeum v Plzni, p. o., za projekt „Revitali-

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi za publikaci

zace bývalého františkánského kláštera a zřízení Muzea

„Obrazy z dějin českého loutkářství“ kolektivu autorů

církevního umění plzeňské diecéze“

pod vedením Simony Chalupové

Muzeum církevního umění v Plzni je jedním z mála

Sličná publikace prezentuje oborové zaměření speciali-

specializovaných muzeí představujících křesťanství a křes-

zovaného muzea. Čtenáře populárně-naučnou formou se-

ťanské umění u nás. Důležitá je zejména didaktická funkce

znamuje s loutkářstvím jako významným fenoménem čes-

nové expozice, která se snaží přiblížit svět křesťanství ve-

ké kultury. Zabývá se vznikem loutkářské tradice v českých

řejnosti a umožňuje jí pochopení křesťanské liturgie i hlav-

zemích, životem kočovných lidových loutkářů, rodinným

ních světců. Vybudování muzea přispělo k záchraně areálu

a spolkovým loutkovým divadlem i výtvarnou podobou

františkánského kláštera v centru Plzně a ohrožených děl

loutek a dekorací. Dosud nepublikované historické obra-

církevního umění západních Čech.

zové materiály názorně ukazují, jak naši kulturu loutkářství
významně spoluutvářelo.
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III. místo
Muzeum Jindřichohradecka za projekt „Revitalizace Muzea Jindřichohradecka“
V dubnu roku 2012 byla zahájena návštěvnická sezona
v rekonstruovaných prostorách jezuitské koleje, semináře
a revitalizovaném zámeckém pivovaru. Osm nových tematických expozic s pomocí interaktivních prvků prezentuje
tradici vyspělé řemeslné výroby, vysokou kulturní úroveň
a významné osobnosti Jindřichohradecka od středověku
do současnosti. Součástí projektu bylo také vybudování
moderní výstavní síně, zázemí pro návštěvníky a nových
depozitářů.

Gloria musaealis 2012
Pořadí prvních deseti míst
Muzejní výstava roku

1. Vlastivědné muzeum v Olomouci;
Příroda Olomouckého kraje
2. Galerie výtvarného umění v Ostravě;
Jan Zrzavý: Božská hra
3. Prácheňské muzeum v Písku;
Protivín: město – krajina – lidé
4. Moravská galerie v Brně;
Tiché revoluce uvnitř ornamentu
5. Muzeum východních Čech v Hradci Králové;
Pravěk je kůůl!
6. Národní technické muzeum;
Technika v domácnosti
7. Národní zemědělské muzeum Praha;
Od věku sloužím člověku I. + II.
8. Západočeská galerie v Plzni;
Rytmy + pohyb + světlo
9. Vlastivědné muzeum v Olomouci;
Olomouc – Patnáct století města
10. Muzeum Boskovicka;
Boskovicko – Krajinou sedmizubého hřebene

Cena Českého výboru ICOM

Muzejní publikace roku

Památník Lidice za stálou expozici „Lidická sbírka“, zpří-

1. Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Západočes-

stupněnou dne 31. března 2012
Expozice Lidické sbírky je důstojnou připomínkou výjimečné mezinárodní akviziční akce k uctění památky obětí

ké muzeum v Plzni;
Z Nového světa do celého světa
2. Muzeum města Brna;

lidické tragédie. Jádrem sbírky je soubor děl nejvýznamněj-

Mies v Brně – Vila Tugendhat

ších německých umělců 60. let 20. století, vyrovnávajících

3. Západočeská galerie v Plzni;

se s tragickým osudem Lidic i s minulostí vlastního národa.

Rytmy + pohyb + světlo

Pro přiblížení okolností vzniku a historie sbírky byl natočen

4. Muzeum umění Olomouc;

dokumentární film. Nová expozice řeší původní nevyhovující podmínky pro vystavení cenných exponátů, které se
v Lidické sbírce nacházejí – poskytuje standardizované klima a částečně oddělený prostor s odpovídajícím světelným
režimem pro vystavení děl na papíře.

Muzeum umění Olomouc 1951–2011
5. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi;
Obrazy z dějin českého loutkářství
6. Galerie výtvarného umění v Ostravě;
Jan Zrzavý: Božská hra
7. Národní galerie v Praze;
Jan Křížek: „Mně z toho nesmí zmizet člověk“
8. Židovské muzeum v Praze;
Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě
9. Muzeum umění Olomouc;
Civilizované iluze – Fotografická sbírka
Muzea umění Olomouc
10. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou;
Ingrid – víc než jen značka
Kategorii Muzejní počin roku zde neuvádíme, protože se do ní
přihlásilo pouze 11 soutěžních projektů.
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Bezprostřední dojmy vítězů

Muzejní publikace roku 2012:
Z Nového světa do celého světa.

Vzápětí po skončení slavnostního ceremoniálu v Národ-

300 let harrachovského skla

ním muzeu – Českém muzeu hudby byli laureáti Ceny Gloria

PhDr. Jan Mergl

musaealis ve všech třech soutěžních kategoriích dotázáni na

editor publikace a náměstek ředi-

své pocity. Krátké rozhovory s garanty oceněných projektů tak

tele Západočeského muzea v Plzni

probíhaly pod dojmem čerstvých zážitků.
Co považujete osobně za největší úspěch?
Muzejní výstava roku 2012:

Že se to podařilo. Spojilo se na tom tolik lidí, a že to

Příroda Olomouckého kraje

všichni udělali…

Ing. Břetislav Holásek

Opravdu realizace publikace trvala 15 let?

ředitel Vlastivědného muzea
v Olomouci

Víceméně ano. Je to práce spousty lidí, nejenom těch,
co psali texty, ale i těch, kteří předměty fotografovali, a také
všech kolegů, od kterých se věci půjčovaly. Sjezdili jsme

Co pro Vás Cena Gloria musaealis znamená?

spousty muzeí, v publikaci jsou věci z celých Čech, a neje-

Za tři roky práce, kdy jsem ve funkci ředitele, je to pro

nom z Čech. Z toho všeho celý projekt vzešel, proto 15 let

Vlastivědné muzeum v Olomouci už páté významné oce-

přípravy. Člověka pak potěší, když to takhle vyjde, a ještě za

nění. Ceny Gloria musaealis si ale vážím nejvíce, protože

to dostaneme ocenění.

zařadila naše muzeum mezi špičková muzea v celé České
republice. Expozici hodnotí tým odborníků, kteří se na ni

Muzejní počin roku 2012:

dívají jak z pohledu odborného, tak z pohledu návštěvníka,

Rekonstrukce Historické výstavní

a jejich názor není ovlivněn žádným lobingem. Druhá věc

budovy a expozice Slezsko

je, že taková cena otevírá možnosti větší spolupráce, větší-

Mgr. Ivan Berger

ho vlivu na odborné pracovníky, protože pro ně je takovéto

náměstek pro muzeologii ze Slez-

ocenění jejich úsilí nesmírně důležité. To bylo vidět při slav-

ského zemského muzea

nostním ceremoniálu i na vystoupení spoluautora expozice
Mgr. Petera Adamíka, který jezdí přednášet po celém světě.

Co pro Vás Cena Gloria musaealis znamená?

Vytvořil se svými kolegy něco, co viděl v zahraničí, přenesl

Je to ocenění pro všechny, kteří se na projektu podíleli.

to na domácí půdu a je nadšený, že expozici Příroda Olo-

Samozřejmě nás těší i to, že máme ohlasy nejen od kolegů,

mouckého kraje vysoce ocenila i odborná veřejnost. Cenou

ale i od návštěvníků, kteří nemají s muzejnictvím nic spo-

Gloria musaealis jsou potěšeni všichni zaměstnanci, kteří

lečného. Cenu ale bereme zejména jako ocenění kolegů

se na vzniku expozice podíleli, nejenom ti odborní, a to je

z jiných institucí.

velmi důležité.
Co je pro Vás osobně největší úspěch z hlediska celého projektu?
Je nějaká konkrétní věc, která se v projektu obzvláště podařila,
na kterou jste pyšný?
My jsme otevřeli dvě nové velké expozice společně, jed-

Je těžké něco vypíchnout, je zde spousta zajímavých
věcí, které dohromady tvoří celek. Zdůrazňovat jednotlivosti asi nejde, ani by to nebylo dobré.

nou byla historie, druhou příroda. Ke každé jsme přistupovali trochu jiným způsobem, což je dáno i tématem – k his-

za redakci Věstníku AMG Jana Jebavá

torii se hůře vymýšlejí edukační prvky než k přírodě. Co je
v expozicích hodně zajímavé a atraktivní, jsou interaktivní
prvky, třeba rybník, kde děti loví ryby – což jsou věci, které
se ani ve světě moc nevidí. Tyto prvky nejsou založeny jen
na špičkové technice, to je samozřejmě nutná podmínka,
ale především na originálním nápadu. A nápady, pocházející především od pracovníků našeho Přírodovědného ústavu, jsou v této expozici skvělé. Některé ani nejsou spojeny
s technikou – je zde třeba jezevčí nora, kterou malé děti
prolézají a pozorují přitom zvířata. Je to úžasná záležitost.
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představujeme
Městské muzeum a galerie
v Holešově

sbírky byly včleněny do jeho sbírkových fondů. Na počátku
roku 1992 začalo osamostatňování muzea a převod sbírek
do vlastnictví Městského úřadu v Holešově. Fond se deli-

V prosinci 2012 na zasedání Senátu AMG bylo Městské

mitací a restitucemi ztenčil na současný stav. Od této doby

muzeum a galerie v Holešově přijato za řádného člena Aso-

je správcem sbírky Městské kulturní středisko v Holešově,

ciace muzeí a galerií ČR. Tento článek chce v krátkosti před-

které je příspěvkovou organizací města.

stavit naše muzeum, které prochází v posledních letech postupnou proměnou. Na jejím konci má být plnohodnotně
fungující muzejní instituce, která bude odpovídat významu
města, regionu a sbírce, kterou spravuje.
Městské muzeum a galerie v Holešově zaměřuje svoji
oblast působení na současný mikroregion Holešovska (19
obcí včetně Holešova). V minulosti byla ale působnost muzea mnohem širší. Odpovídala někdejšímu významu města
jako správního centra – sídla okresního hejtmanství a okresního soudu. Tento vývoj se pak odráží i ve sbírkách muzea.
V současnosti je sbírka rozdělena do sedmi oborových fondů: historie, etnografie, výtvarné umění, archeologie, která

V roce 2008 se muzeum přestěhovalo z prostor staré rad-

je nejpočetnější, numismatika a faleristika, militaria a nako-

nice na holešovský zámek. Bohužel při tom došlo ke zruše-

nec fond fotografií, filmů, videozáznamů. V programu Bach

ní stálé expozice, která podávala celkový obraz o dějinách

ProMuseum evidujeme přes 12 700 položek.

města. Vznik nové expozice je nyní přímo závislý na dalším

Zřízení samostatného muzea schválilo obecní zastupi-

postupu oprav zámku. V minulém roce se tuto ztrátu po-

telstvo města Holešova již 28. října 1907. Krajinská hanác-

dařilo částečně nahradit, když byla opravena a zpřístupně-

ko-valašská výstava připravovaná na rok 1914 umožnila

na Zámecká kovárna v Holešově s expozicí Malého muzea

sběr i krátké vystavení nově získaných sbírkových předmě-

kovářství. V této technické památce je nyní představena

tů. Snaha Rudolfa Janovského, zakladatele muzea, o jejich

historie kovářského řemesla, historie a vybavení kovárny

trvalou prezentaci však nebyla až do jeho smrti v roce

a technologické postupy používané v kovářství. Jsou zde

1935 naplněna. Nové muzeum pod názvem Krajinské ha-

také prezentovány předměty z fondu etnografie, z nichž

nácko-valašské museum v Holešově se otevřelo veřejnosti

byl vytvořen interiér jizby a obytné komory. Muzeum své

až 1. ledna 1941. Poválečná etapa za působení Bohumila

sbírkové předměty dále vystavuje na prohlídkovém okruhu

Struhaly byla charakteristická neutěšenými materiálními

holešovským zámkem a v Šachově synagoze v Holešově.

a prostorovými podmínkami muzea. Za působení druhého

Pracovníci muzea a galerie se každý rok podílejí i na velkých

ředitele Dr. Františka Domanského se situace stabilizovala

výstavách výtvarného umění konaných v holešovském

a sbírky byly v letech 1954–1955 přestěhovány do druhého

zámku (například výstava z děl Joži Úprky, Alfonse Muchy,

poschodí holešovského zámku.

Josefa Lady, Jana Saudka a dalších).

Převzetím do správy Okresního národního výboru se ná-

Muzeum v současnosti prochází systematickou transfor-

zev muzea změnil na Okresní muzeum (od 1. ledna 1955 do

mací, která spočívá především v dokončení inventarizace

roku 1960). Muzeum se tehdy krátce ujalo jako svých po-

všech fondů a přijetí řady opatření pro odbornou správu

boček i Krajinského muzea v Bystřici pod Hostýnem a dvou

sbírky. Po schválení koncepce sbírkotvorné činnosti byl za-

pamětních síní – v Podhradní Lhotě a na Rusavě. Dalším

veden i depozitární, návštěvní a badatelský řád. Nákupem

milníkem v dějinách muzea, vedle jeho přeměny na měst-

muzejního dokumentačního softwaru je konečně kvalitně

ské muzeum, bylo nastoupení historika PhDr. Josefa Svátka

zajištěna i evidence a správa sbírky. V současné době je

do funkce ředitele muzea. Dr. Svátek stál v jeho čele celých

podána přihláška do Centrální evidence sbírek. Členství

18 let. Za tuto dobu se mu povedlo práci v muzeu výrazně

v AMG je pro nás příležitostí, jak muzeum v Holešově opět

zprofesionalizovat. V souvislosti s reorganizací muzejní sítě

zapojit do velkého společenství muzeí a galerií České re-

se Městské muzeum v Holešově stalo od 1. ledna 1976 de-

publiky. Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

tašovaným pracovištěm Muzea Kroměřížska a holešovské

Ondřej Machálek
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Hornický skanzen Mayrau
ve Vinařicích
Město Kladno je v nejširší paměti spojováno s hornickou

těžní stroj Škoda z roku 1932 na jámě Robert. Dochovaný
soubor tří těžních strojů představuje ojedinělou ukázku
vývojové etapy těžních zařízení a demonstruje jak systém
třecího kotouče a bubnu, tak parní a elektrický pohon.

a hutnickou tradicí. Stále se o Kladnu mluví jako o městě

Důl Mayrau byl centrálním dolem Pražské železář-

uhlí a železa, i když uhelná těžba v kladenském revíru skon-

ské společnosti a největších těžeb dosáhl v rozmezí let

čila a hutní provozy světoznámé značky Poldi byly z velké

1905–1916, pracovalo tu přes 1300 dělníků a 70 techniků.

části zrušeny. Zkušenost s průmyslovou exploatací se vryla

Za celou existenci dolu zde bylo vytěženo přes 34 milionu

do paměti silněji než co jiného. Jedním z posledních míst,

tun kvalitního černého uhlí. V průběhu celé doby provozu

kde je možno se nadechnout atmosféry hornické minulosti

došlo na dole Mayrau pouze k několika málo stavebním

Kladenska, je Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, který

změnám. Kromě zvýšení ocelových konstrukcí těžních věží,

je od roku 2010 pobočkou Sládečkova vlastivědného mu-

vzhledem k výkonnějším těžním strojům, byla v roce 1936

zea v Kladně.

postavena nová kompresorovna a v poválečném období

Zánik hlubinného dobývání uhlí v ČR proběhl během

nové koupele, kotelna a ventilátorovna. Průběžná provozní

krátkých deseti let. Samozřejmě to nebyla záležitost výluč-

a technická modernizace byla prováděna bez podstatněj-

ně česká. Převratné změny provázené uzavíráním dolů a zá-

ších zásahů.

nikem dalších průmyslových a výrobních aktivit spojených

První myšlenka o zřízení hornického skanzenu na dole

s těžbou se týkaly Británie, Francie, Německa, Belgie o dva-

Mayrau vznikla v roce 1974. Cesta k jejímu uskutečnění

cet let dříve. Všechny tyto země se dodnes s tímto zánikem

nebyla vůbec jednoduchá a ne vše se z původních ideálů

vyrovnávají svým vlastním způsobem. Slavná éra průmyslu

podařilo naplnit. Hornický skanzen byl otevřen až 19. srpna

prošla a zmizela. Zanechala nám ale také působivý odkaz

v roce 1994. Tou dobou byl celý areál dolu stále ještě v pro-

jejího vlivu na společnost a na krajinu.

vozu a k ukončení těžby a následnému zasypání jam došlo

V kladenské průmyslové aglomeraci se dochovalo hned

o tři roky později. K původní návštěvnické trase skanzenu,

několik industriálních památek českého a nejspíš i evrop-

mezi úvodní expozicí a těžními stroji, přibyla v roce 1995

ského významu. Mezi ně patří zejména Důl Mayrau ve Vina-

budova dýmnice (cvičný prostor pro báňské záchranáře),

řicích, který je také znám z lyrické písně „Cestička k Mayrov-

byla otevřena expozice záchranářství, důlního měřičství

ce“. Pražská železářská společnost začala s hloubením jámy

a v roce 1996 simulované důlní pracoviště v kopci Homole.

Mayrau v roce 1874 a v říjnu 1877 byla v hloubce 515,2 m

Nový směr dostal Důl Mayrau v roce 2001, kdy ho pře-

nafárána uhelná sloj o mocnosti 9 metrů. Místo zarážky

vzala společnost OKD a. s. a Hornický skanzen spadal pod

určil sám vrchní báňský ředitel Pražské železářské společ-

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích. Celý historic-

nosti Gottfried Bacher. Jáma byla dohloubena do koneč-

ky vzácný areál byl na doporučení ředitele NPÚ v Ostravě

ných 525 m a pojmenována po JUDr. Kajetánu Mayerovi,

PhDr. Miloše Matěje zachován v modelu tzv. posledního

svobodnému pánu z Mayrau. Jáma byla hloubena v teh-

pracovního dne, kde vše zůstalo tak, jako by havíři odešli

dy netradičním kruhovém jámovém profilu. Tuto novinku

právě včera. Památková ochrana budov a činnost skanzenu

a řadu dalších zlepšovacích návrhů, má na svědomí závodní

před ukončením provozu uhelné těžby zachránila většinu

Dolu Mayrau Ing. Jan Karlík, který se proslavil zejména vy-

technického zařízení dílen a provozů a zachovala ji i se vše-

nálezem tachografu, zařízení schopného zapisovat rychlost

mi podstatnými stopami, které jsou s provozem uhelného

pohybu těžní klece. V roce 1884 byla dokončena podvojná

dolu spojeny.

jáma Robert, která byla hloubena ze dvou směrů, jak z povrchu, tak z podzemí a vyžadovala náročnou měřičskou práci.
V roce 1896 byla postavena moderní úpravna uhlí od firmy
Schüchtermann z Bochumi a už v roce 1901 měl důl vlastní
elektrickou centrálu.
Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží dochovaný
soubor tří těžních strojů. V roce 1905 byl na jámu Mayrau
instalován dvojčinný parní těžní stroj firmy Ringhoffer Smíchov. Tento stroj je dodnes návštěvníkům předváděn v provozu a v historii na něm nedošlo k vážné poruše. Druhý parní těžní stroj z roku 1905 je systému Köppe a pochází z dílny
pražské továrny MAG Ruston. Elektrifikaci dolů připomíná
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Prohlídka je postavena na pomyslné cestě havíře. Od
haly cechu, kde se provádělo tzv. cáchování, přechází návštěvník přes čisté a špinavé koupele na náraziště jam, kde
havíři sfárali do šachty. Následuje prohlídka simulovaného
důlního pracoviště v kopci Homole a báňské záchranné sta-

přeshraniční
spolupráce

nice – dýmnice. Odtud pokračuje prohlídka kolem důlních
lokomotiv do mechanických dílen a ke strojovnám. V současné době skanzen předvádí návštěvníkům na poměrně
malé ploše s minimálními docházkovými vzdálenostmi
komplexní činnost uhelného dolu. Dokonce právě bývalí havíři zde dnes provázejí a dál se zapojují do aktivit skanzenu.
V přípravě jsou nové expozice, které nahradí a doplní
stávající. Počítá se také s vybudováním hutnické expozice,
která se zaměří na propagaci a dokumentaci druhého nejsilnějšího regionálního oboru. Vytvoří se prostor, ve kterém
bude možné studovat, zkoumat a doslova prožívat průmyslové dějiny. Nová náplň je svázaná s rekonstrukcí objektů, či
konzervováním stavů a vyžaduje poměrně značné finanční
částky. Snad nejblíže k realizaci je vybudování nového depozitáře s konzervátorskou dílnou. Plánuje se také konzervování ocelové těžní věže Mayrau.

Z výstavy Cisterciáci, kartuziáni a kamaldulové na Spiši

Muzejní dialogy česko-slovenské
Nestává se běžně, že by spolupráce dvou institucí, založená na základě administrativního rozhodnutí „shora“,

Zcela specifickou hodnotou vázanou téměř výhradně na

přerostla v užší osobní vazby. V případě vlastivědných mu-

technické a průmyslové památky je funkční použitelnost,

zeí partnerských měst Vsetín (Zlínský kraj) a Stará Ľubovňa

respektive provozuschopný stav klíčových mechanismů.

(Prešovský kraj) přetrvaly tyto vazby změnu politického

Například možnost předvedení stroje ve skutečném provo-

režimu i rozdělení Československé republiky. Na základě

zu se všemi jeho atributy, jako je syčení, vůně oleje, sálající

dobrých vztahů a osobních kontaktů po dobu uplynulého

teplo, umocňuje zážitek z prezentace památky a zvyšuje její

čtvrtstoletí uskutečnili moravští a slovenští muzejníci celou

hodnotu. Ve skanzenu je předváděn v provozu parní těžní

řadu výměnných i společných výstav, vzájemně se zúčast-

stroj a pracuje se na oživení původní kovárny.

nili významných kulturních akcí ve svých regionech a spo-

Tradiční průmysl, který byl definován v 19. století, skončil. Zánik se udál nevídaně rychle a výsledkem je, že během

lečných zájezdů za poznáním historie a přírody Moravy,
Slovenska i Maďarska.

jedné generace už bude chybět bezprostřední povědomí

K významnějším příležitostem partnerské prezentace

o průmyslu a zkušenost s ním. Na společnost to má stej-

sbírek patřila instalace výstavy vsetínského muzea „Ohý-

ný dopad, jako měla industrializace při prvním dotyku na

baný nábytek – souhra technologie a designu“ v reprezen-

venkovská společenství. Vymizení průmyslu z povědomí

tačních prostorách hradu Ľubovňa v době letní turistické

veřejnosti znamená také pochybování o významu industri-

sezóny roku 2007. Od května do září 2007 navštívilo výsta-

alizace. První prioritou je tedy uchovat smysl a důležitost

vu čtyř desítek vzácných exponátů, doplněnou ukázkami

průmyslového dědictví veřejnosti na očích.

ručně tkaných historických gobelínů z Moravské gobelíno-

Vyvstává stále mnoho otázek, jak s průmyslovým dědic-

vé manufaktury ve Valašském Meziříčí, na 82 000 zájemců

tvím nakládat, čím naplnit prázdno po ztrátě původní funk-

z celé Evropy. Jak potvrdili naši slovenští kolegové i četné

ce. Má se stát industriální architektura a stará technologie

ohlasy v návštěvnických knihách, zaujala tato výstava svou

jen nostalgickou připomínkou? Pohledy se mění. V případě

originalitou všechny věkové kategorie návštěvníků hradu

Dolu Mayrau už nestojíme před hranicí zachování a likvi-

Ľubovňa.

dace. Jde spíš o hledání obsahu. Ačkoli se může zdát tato

Příprava, realizace a přijetí této výstavy nejenže prohlou-

otázka triviální, je právě obsah nejdůležitější částí záchrany

bily dosud výborné partnerské vztahy, ale daly vzniknout

industriální památky. Rozhoduje o tom, jak se bude s tak

novým plánům. Jejich realizací se nakonec stala česká re-

zvláštním specifikem, jako jsou technické památky, naklá-

príza mezinárodní slovensko-francouzské výstavy o histo-

dat a zda se podaří srozumitelný odkaz přenechat budouc-

rických mnišských řádech na Spiši s názvem „Dialógy – od

nosti.

opatství Escaladieu v Bigorre po Červený kláštor na Spiši“.
Tomáš Voldráb

Po úspěšném uvedení výstavy ve Francii, na Slovensku
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a v Polsku v letech 2008–2010, se dočkala své prezentace
i ve vsetínském zámku od 13. listopadu 2011 do 22. dubna
2012 s celkovou návštěvností 4 440 zájemců.
Výstava, jejímž autorem a koordinátorem byl Mgr. Miroslav Števík, dala ve třech vzájemně prostupujících tematických celcích přitažlivým způsobem nahlédnout do historie i současnosti klášterního života v klauzuře. První část
s názvem „Cisterciáci, kartuziáni a kamaldulové na Spiši“
přiblížila každodenní život v cisterciáckém, kartuziánském
a kamaldulském klášteře. K nejhodnotnějším exponátům se
řadily originální mnišské oděvy, liturgická kniha – antifonář

Mezinárodní šperkařské sympózium 2008 – Jacqueline I. Lillie

z roku 1612 a faximile prvního překladu Bible do slovenštiny

Formou zápůjček sbírek a odborných konzultací probíhá

z poloviny 18. století. Druhý oddíl výstavy s názvem “Tajem-

trvalá spolupráce s Krkonošským muzeem v polské Jeleniej

ný svět kamaldulů” představil fotografie světoznámého pol-

Góre nebo Muzeem turistiky v polském městečku Karpacz.

ského fotografa Adama Bujaka (osobního fotografa papeže

Právě v uvedeném muzeu byla v roce 2010 uvedena výsta-

Jana Pavla II.), který svým objektivem zachytil každoden-

va „Szklo turystyczne i uzdrowiskove“, doplněná katalogem

nost současného života kamaldulských mnichů v Bielanech

v polštině.

u Krakova. Třetí část výstavy obsahovala rozsáhlý soubor

Odborní pracovníci muzea dlouhodobě spolupracují

velkoplošných fotografií vynikajícího francouzského fo-

také se svými kolegy z dalších zahraničních muzeí a sbír-

tografa Pascala Le Doaré, který se zaměřil na uměleckou

kotvorných institucí, a to zejména z Německa, Rakouska,

prezentaci architektury cisterciáckého opatství Escaladieu

Polska a USA. Jedná se jak o kurátory institucí, tak o soukro-

v oblasti Horních Pyrenejí a Červeného kláštora na Spiši.

mé badatele a sběratele, jimž jsou poskytovány odborné

Výstavu ve Vsetíně pak vhodně doplnila nabídka interaktivní

výstupy a konzultace. Řada navázaných kontaktů vyústila

skládačky „Zvídálek“ se zajímavými úkoly pro dětské návštěv-

ve společné výstavní projekty. Jedním z nejvýznamnějších

níky a promítání filmu o historii i současnosti Červeného kláš-

v posledních letech byla v roce 2010 výstava bižuterie ro-

tora – Národní kulturní památky celoevropského významu.

dinné firmy PRADE působící od roku 1945 v Německu. Další

A tak se nakonec realizací úspěšného mezinárodního

aktivitou je právě v těchto dnech končící výstava reprezen-

projektu Ľubovnianského múzea v zámeckých prostorách

tativní kolekce umělecké krystalerie „Ingrid – víc než jen

Muzea regionu Valašska ve Vsetíně naplnilo i samotné heslo

značka“. Vznikla v úzké spolupráci s rakouským soukromým

kamaldulů: „Ego vobis, vos mihi“ – „Já vám, vy mně“.

sběratelem a projevila o ni zájem i rakouská strana.

Hana Jabůrková

Bohatým zastoupením zahraničních partnerů se vyznačovalo Mezinárodní trienále „Jablonec 2008 – Oděv a jeho

Z Jablonce do Ameriky
a ještě dál?

Přeshraniční spolupráce Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou

doplněk“. Jednou ze součástí projektu bylo Mezinárodní
šperkařské sympozium zakončené výstavou jeho výsledků (zastoupeny Německo, Rakousko) a výstava „Šperk ze
skleněných perlí“ (zastoupeny Německo, USA), s katalogem
v češtině a angličtině. Výstava jablonecké bižuterie připravená v rámci trienále pak byla o rok později úspěšně reprí-

Sídlo našeho muzea na území tzv. trojzemí přímo vybí-

zována v centru kultury v polské Legnici a Národním mu-

zí k mezinárodní spolupráci, zejména s našimi nejbližšími

zeu v Bratislavě. V současné době jsme ve fázi intenzivního

partnery z Polska a Německa. S ohledem na historické okol-

vyhledávání vhodných partnerů pro trienále 2014, zatím

nosti (vystěhování německých obyvatel Jablonce do oblasti

„pošilháváme“ po skandinávských zemích, kde se nám již

německého města Kaufbeuren, kde vytvořili vlastní měst-

podařilo nějaké kontakty navázat.

skou část Neu Gablonz) udržujeme dlouhodobé pracovní

Naše muzeum se zařadilo mezi instituce s celostátní pů-

kontakty s místním Isergebirgs-Museum. V roce 2008 jsme

sobností až v roce 2003. Máme tedy před sebou stále ještě

společně uspořádali výstavu černé bižuterie nazvanou

dlouhou cestu k tomu, abychom si svou prací získali jméno

„Schwarz wie Glas“. V letních měsících se do stálé expozice

vzbuzující zájem i respekt skutečně renomovaných evrop-

muzea, po nucené přestávce způsobené dočasným záka-

ských či zámořských institucí. Tyto kontakty se budují řadu

zem vývozu sbírkových předmětů, mohly k radosti obou

let, o to jsou však poté pevnější a pro muzeum přínosnější.

stran vrátit vybrané artefakty z naší sbírky skla.
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příběh muzejního předmětu
K dosud neznámé korespondenci
Karla Maye
Od 25. října 2012 probíhá v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur výstava
„Po stopě Karla Maye“, kterou ve spolupráci s Památníkem
národního písemnictví připravilo Národní muzeum. V rámci
přípravných prací k výstavě provedli zaměstnanci Literárního archivu PNP (LA PNP) průzkum archivních souborů,

Detail z první stránky dopisu Karla Maye šéfredaktorovi časopisu Wächter z 3. února 1910, LA PNP, fond Miloslav Nedoma

o nichž se vědělo, že obsahují Mayovy originály, a doplnili

Díky nedávno vydané knize Jaroslava Moravce Pražský

jej i podrobným přehlédnutím veškerých archivních pomů-

případ doktora Maye (Praha 2006) si mohli také čeští čtenáři

cek. Výsledky těchto rešerší potvrdily dosud známá fakta, při-

udělat o obsahu korespondence s Vilímkovým nakladatel-

nesly však i některá příjemná překvapení – jak ukázaly teprve

stvím přesný obraz. Kniha zároveň přibližuje i další Mayovy

následné konzultace s odborníky, zejména s PhDr. Janem

písemnosti zachované v PNP a v redakčním archivu firmy

Kotenem z Archivu Karla Maye z Velkého Meziřící.

Toužimský & Moravec. Ani tato zatím poslední zásadní pu-

Mezi odbornými zájemci o dílo Karla Maye u nás i v za-

blikace k tématu však nezaznamenala existenci další „vilím-

hraničí se již delší dobu ví, že fond Lešehradeum tvořící

kovské“ korespondenční jednotky ze sbírek LA PNP, s níž

součást sbírek LA PNP obsahuje soubor Mayových pohled-

mohla být i odborná veřejnost seznámena až díky přípravám

nic adresovaných Prager Tagblattu. Pocházejí z října 1899

úvodem zmíněné výstavy. Jedná se o pohlednici Karla Maye

a obsahují popis spisovatelovy cesty Orientem a dále přes

z roku 1899, na jejíž obrazové části je zachycen spisovatel

Súdán, Karáčí a Bombaj na Cejlon, odkud byly odeslány.

jako Kara ben Nemsí. Pohlednice obsahuje poslední krátké

Přinejmenším od 60. let 20. století je pak i širší veřejnosti

sdělení spisovatele českému nakladateli před zahájením

známo, že nejrozsáhlejší celek Mayových originálních ruko-

zmíněné cesty po Orientu a je v současnosti uložena v po-

pisů – soubor 14 korespondenčních jednotek – je uložen ve

zůstalosti spisovatele a redaktora Františka Serafinského

fondu Josef Richard Vilímek. Jedná se o korespondenci z let

Procházky (1861–1939). Do tohoto celku se dostala s nej-

1898–1908, týkající se vydávání a autorizace českojazyč-

větší pravděpodobností v souvislosti s Procházkovým dlou-

ných překladů Mayových knih ve Vilímkově nakladatelství.

holetým působením u Vilímků, snad v souvislosti s jeho

Tento celek vzácných dokumentů již byl v relativní úplnosti

redigováním časopisu Malý čtenář. Zcela bez souvislosti

publikován, zatím ovšem pouze německy (v ročence Karl-

s českým prostředím je pak další Mayův dopis ze sbírek

-May-Gesellschaft roku 1977). Komplementární doplněk

Literárního archivu PNP, s nímž se odborná veřejnost nyní

souboru pak tvoří dva dopisy z let 1898 a 1904, uložené ve

seznamuje rovněž poprvé. Byl adresován šéfredaktorovi

fondu Leopolda Katze (1854–1927), advokáta, mecenáše

časopisu Wächter (3. února 1910) a reaguje na napjatou at-

a přítele řady českých umělců, který pracoval pro Vilímkovo

mosféru soudních procesů a publicistických útoků na Kar-

nakladatelství jako právní zástupce.

la Maye, jež provázely poslední léta autorova života. Tento
dokument tvoří součást osobního fondu sběratele a znalce
výtvarného umění Miloslava Nedomy (1875–1954).
Výběr ze zmíněných originálních Mayových písemností
byl veřejnosti zpřístupněn v rámci výstavy „Po stopách Karla
Maye“ v březnu 2013. K této příležitosti pak byla ve spolupráci Národního muzea a Památníku národního písemnictví vydána rovněž publikace Karl May – Josef Richard Vilímek. Šest feniků za exemplář / Sechs Pfennige pro Exemplar,
obsahující faksimile veškeré dosud známé Mayovy korespondence Vilímkovu nakladatelství s jejím překladem do

Pohlednice Karla Maye Josefu Richardu Vilímkovi z 21. března
1899 s portrétem Karla Maye jako Kary ben Nemsího, LA PNP,
fond František Serafinský Procházka

češtiny, podrobným edičním aparátem a průvodními texty
v české a německé verzi.
Tomáš Pavlíček, Kateřina Verčimáková
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rozhovor
Rozhovor

Nejen splnila, myslím, že mě čím dál více naplňuje. Je to

s ředitelem Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm

pro mě jednoznačně krok vpřed. Jsem přesvědčen, že se mi

Jindřichem Ondrušem

rodních komisích na poli kultury nebo cestovního ruchu.

bude hodit vše, co jsem poznal v každé své práci – ať už projektanta, starosty, náměstka hejtmana, nebo činnost v ná-

Ještě než jste nastoupil do funkce ředitele muzea, působil jste na onom druhém břehu, na straně zřizovatele
regionálních muzeí. Dnes je Vaším zřizovatelem MK ČR,
řídíte tedy státní muzeum. Můžete nám ze svých zkušeností říci, zdali a jak se liší zřizovatelská pozice regionální a státní?
Ve svém základu je to dost podobné. Ten pomyslný
druhý břeh je v mém případě spíše o tom přechodu ze
strany zástupce zřizovatele na stranu ředitele příspěvkové organizace. Donedávna jsem naslouchal steskům nebo
stížnostem na to, jak se ředitelům stále zužuje prostor pro
samostatné rozhodování, jak se jim jeví, že má přednost
ekonomika před odbornou činností, jak roste množství
papírů, rostou náklady a ubývá peněz, jak jsou nízké platy
a nejsou peníze na nákup sbírek, jak jsou požadavky a pravidla mnohdy protichůdné. Snažil jsem se s tím něco dělat,
s většími či menšími úspěchy. Teď v pozici ředitele mám více
povinností a mnohem větší zodpovědnost. To je asi největší
rozdíl.
Rožnovský skanzen je muzeum v přírodě, s dlouholetou
S panem ředitelem jsem se na rozhovor měla původně se-

a bohatou historií, je také respektovaným odborným

jít v Praze. Slíbili jsme si, že si v klidu popovídáme o muzejní

pracovištěm v oblasti národopisu a jeho metodiky. K ta-

práci a při té příležitosti položím panu řediteli několik otázek

kové funkci a postavení by měl člověk vždy přistupovat

pro Věstník AMG. Do funkce nastoupil počátkem září loňského

s pokorou a úctou k tomu, co předcházející generace

roku, od té doby jsme však nenašli vhodnou společnou chvíli.

vybudovaly. Vnímáte to také tak, nebo to vidím příliš

Pan ředitel se do práce zakousl tak vehementně, že jsme nako-

emotivně a nostalgicky?

nec náš dialog vedli korespondenčně.

Vystihla jste to velmi dobře. Ano, je zde velké dědictví

Ing. Jindřich Ondruš do funkce ředitele Valašského muzea

po desetiletí promyšleně budovaného muzea, je zde veli-

v přírodě přišel z pozice regionálního politika, kde působil jako

ké bohatství, hodně vynaloženého úsilí a hodně skvělých

náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast kultury, pa-

myšlenek. A čeho si nejvíce vážím, popíšu takto: Dřevěné

mátkové péče a cestovního ruchu a pro komunikaci s církve-

domy a chalupy, hospodářství a jeho vybavení, způsob

mi. A nejen to, od roku 1994 do roku 2004 starostoval, nyní od

obživy, způsob života byly z určitého pohledu ve své době

roku 2004 je radním v Novém Hrozenkově, kde také žije. Vystu-

spíše známkou chudoby, chudoby okrajového regionu.

doval VUT v Brně, obor elektrotechnický, a posléze absolvoval

Muzeum, myšlenka vložená do základu muzea, přetvořily

i bakalářské studium práv.

tyto příznaky chudoby ve velké bohatství, v něco, co přináší
lidem obohacení, na co můžeme být právem hrdí. Ano, ke

Pane řediteli, máte za sebou již víc než 7 měsíců ve

své práci přistupuji s úctou a pokorou.

funkci významné národní paměťové instituce. Splni-

Kromě toho jsem zde také našel tým, tým lidí odborně

la se Vaše představa o pozici ředitele tohoto známého

zdatných, profesionálních a pracovitých, a z toho všeho

muzea v přírodě?

mám radost.
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Jaké byly Vaše první kroky v muzeu?

střednědobý plán dílčích cílů a opatření na pět let. Dále

Do muzea jsem vstupoval s projektem, který jsem si sám

budou zpracovávány a vyhodnocovány akční plány na

pro sebe nazval 5P. Zkráceně: plánování, propagace, part-

jednotlivé roky. Při zpracování této strategie jdeme cestou

nerství, peníze a pracovníci (spolupracovníci).

externího zpracovatele, se kterým bude spolupracovat ko-

První kroky byly určitě seznamovací a předpokládám,

ordinační skupina uvnitř muzea. Právě v těchto dnech jsme

že minimálně než projdu celým cyklem valašského roku,

dokončili soutěž, podepsali smlouvu s tímto zpracovatelem

budu se seznamovat a učit stále – a určitě i potom. Co chci

a zahájili práce. Výsledek bychom měli mít za půl roku.

zmínit hned vzápětí, bylo sestavování nové vědecké rady.

Zatím mohu ke druhé části otázky říci pouze svůj ná-

Chtěl jsem vědeckou radu posílit co do počtu členů i co do

zor. Na první místo kladu autenticitu, původnost, pravost,

škály zastoupení různých institucí, názorů a třeba i věku tak,

pravdivost. To je to nejcennější, co tu máme, co musíme

aby to přinášelo prospěch muzeu a abych se i já mohl opřít

uchovat. To je ten důvod, proč by k nám měli lidé přicházet,

o dobře prodiskutovaný odborný názor. Musím říci, že jsem

a to, co chceme lidem zprostředkovávat. Chceme to zpro-

moc rád, že mnou oslovení odborníci se zapojili do spolu-

středkovávat co největšímu množství návštěvníků a zde je

práce.

důležitý marketing. Marketing ve smyslu nástroje pro na-

Další věc, kterou bylo třeba dělat okamžitě, bylo sestave-

plňování poslání a cílů muzea vůči veřejnosti, nástroje pro

ní programu Valašského roku. A když hovořím o plánování,

trvalé vytváření pozitivního obrazu muzea a jeho udržování

tak také sestavení plánu činnosti na letošní rok a jeho na-

v povědomí, patří do mých priorit. Poskytování takových in-

vázání na rozpočet a marketingový plán, a dále celá řada

formací, aby se návštěvník dobře orientoval, aby to přispělo

praktických kroků.

k jeho lepšímu zážitku, abychom se k lidem dostali po těch
komunikačních linkách, po kterých se k nim dá dostat nej-

Četla jsem několik otázek, které Vám kladli návštěvní-

lépe a nejefektivněji. Síla marketingu je veliká a je třeba ho

ci během Vašeho on-line rozhovoru – několik z nich se

správně používat.

ptalo, zda chystáte doplnění či obměnu akcí, které se
v muzeu doposud pořádají. Tyto akce jsou dlouhodobě

Jistě jste již navštívil nějaká zahraniční muzea v příro-

spjaty se zvykloslovnými obyčeji a zdejšími tradicemi,

dě. Je naše rožnovské muzeum s nimi souměřitelné? Jak

ale přeci jen, pravidelný návštěvník je již má asi „okou-

si vlastně vedeme ve srovnání s evropskými skanzeny?

kané“. Uvažovali jste o nějakých „novinkách“?

Jaká je tedy vaše – osobní i ředitelská – vize v horizontu

Život na Valašsku byl samozřejmě úzce spjat s hospo-

příštích let?

dářským cyklem, s ročními obdobími a církevními svátky.

Naše muzeum považuji za nejkrásnější, a když ho před-

Naším úkolem je ukázat tento život, zvyky a tradice s ním

stavuji, rád používám i další „nej“ jako největší a nejstarší,

spojené. Toto bude pravděpodobně vždy jedním ze základ-

což platí minimálně pro střední Evropu. Můžu to říci i přes-

ních prvků našich akcí valašského roku. Dalším základním

to, že dosud jsem viděl jenom některé muzea v přírodě

prvkem jsou čtyři nejvýznamnější festivaly. Jsem si vědom

u nás v Česku a na Slovensku. V nejbližší době mám v plá-

potřebnosti obměny a doplnění a doufám, že nám v tom

nu navštívit další. Vloni jsem byl v Norsku v kraji Hedmark

pomůže práce na nové strategii rozvoje muzea a rozvoje

a tam jsem viděl větší muzeum co do rozlohy i počtu sta-

marketingu.

veb. Zhlédl jsem tam věci inspirativní, ale zase tam nebyla
tak široká programová nabídka. Určitě máme co zlepšovat,

Určitě jste si po nástupu provedl analýzu všech činností,

ale nevedeme si nijak špatně.

které muzeum plní a které má zakotveny ve své zřizo-

A moje vize. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod

vací listině. Jak jsem Vás poznala, Vaší ambicí je a bude

Radhoštěm bude nejvýznamnější kulturní instituce v regio-

muzeum dál rozvíjet. Jak jste dnes daleko s koncepcí

nu, jednička muzeí v přírodě, a to nejen v České republice.

rozvoje a marketingu? Jakým směrem by se mělo ta-

Instituce na vysoké odborné úrovni a zároveň organizace

kové muzeum v přírodě dnes, ve světě plném techno-

přátelská, vstřícná, komunikující, spolupracující. Instituce,

logií, dále vyvíjet, čím lákat návštěvníky? Nebo naopak

kam lidé – ať odborná veřejnost nebo návštěvníci – rádi

upřednostňovat autenticitu prostředí a předmětů? Či

chodí a rádi se sem vracejí. Chceme zvyšovat návštěvnost,

obojí?

jednak proto, abychom zprostředkovali kulturní bohatství

Vypracování strategie rozvoje muzea, jejíž součástí bude

co největšímu množství lidí, a také abychom navyšovali

i strategie rozvoje marketingu, považuji za jeden z hlavních

příjmy a přispívali k růstu atraktivity a tím i ekonomickému

úkolů. Tato strategie by měla stanovit hlavní cíle a smě-

rozvoji celého regionu

ry do roku 2023, tedy na deset let. Bude obsahovat také

za rozhovor děkuje Eva Dittertová
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pozvánka na výstavu
Příběhy míst. Topografie soudobé
paměti národa
Muzeum města Ústí nad Labem
2. dubna – 11. srpna 2013
Téma výstavy je zaměřeno na studium vytváření a uchování veřejně sdílené kultury vzpomínání v České republice
v období po roce 1989, a to na období soudobých českých
dějin let 1948 až 1989. Kulturu paměti a s ní spojenou kolektivní paměť reprezentují pamětní místa ve veřejném
prostoru, která svým způsobem komunikují s osobní pamětí. Kolektivní paměť se ale také v řadě případů chová jako
paměť individuální. Má snahu uchovávat a hlásit se k obecně uznávaným jevům, které jsou hodnoceny pozitivně, po-

Stejně tak je do prostoru zapomínání zařazena řada

tlačuje a zapomíná to, co bylo nebo je v systému sdílených

událostí z konce let šedesátých. Vedle Jana Palacha a někte-

hodnot zařazeno mezi negativní historické zkušenosti.

rých událostí spojených s okupací Československa není už

Proces osobního a kolektivního vzpomínání se musí

více témat, která by se ve veřejném prostoru připomínala,

stále vyrovnávat s radikální změnou hodnotících soudů

přitom například zrušení cenzury, ke kterému došlo v roce

soudobých českých dějin, ke které došlo po roce 1989.

1968 vůbec poprvé v našich dějinách, by si to určitě něja-

Je možná charakteristické, že v této oblasti se společnost

kým způsobem zasloužilo. Ostatně také rok 1989 je společ-

v řadě případů chová tak, jak se vytvořila historická paměť

ností připomínán ve veřejném prostoru především v sou-

v letech 1948–1989. V řadě případů je současné vzpomí-

vislosti se studentským hnutím, ale žádným způsobem není

nání a hodnocení tohoto období českých dějin stále pod

připomínaná generální stávka z 27. listopadu 1989, které se

hegemonním vlivem tehdejší režimní ideologie, se kterou

účastnily tři čtvrtiny obyvatel republiky a která teprve sku-

se jednotlivci i veřejnost vyrovnávají často pouze jakýmsi

tečně zvrátila mocenské poměry v zemi.

přepólováním negativních a pozitivních soudů.

To, aby se návštěvník výstavy zamyslel a pokusil se zod-

Jako doklad můžeme uvést příklad sdíleného zapomíná-

povědět si otázky, proč se něco z nedávné minulosti připo-

ní společnosti na levicový a dělnický odpor proti vládě ko-

míná a proč se něco jiného zase zapomíná, proč veřejná pa-

munistické strany. Ta se jinak zájmy dělnické třídy rituálně

měť dnes vypadá tak, jak vypadá, jsou základní cíle výstavy.

zaštiťovala při každé vhodné i nevhodné příležitosti. Přitom

Měly by být výzvou také k osobnímu zamyšlení nad sebou

nejmasovější veřejné projevy odporu proti vládě v padesá-

samým, nad motivy svého vzpomínání a zapomínání, stej-

tých letech 20. století, v období nejtužšího stalinismu a ma-

ně jako cestou ke kritickému pohledu na dnešní společnost

sových politických procesů, vycházely právě zřad dělnictva.

a její dominantní ideologie. Nástrojem pro pochopení mi-

Už v roce 1951 se musel režim vyrovnat se stávkami v Brně,

nulosti a současnosti je archeologie paměti, kterou repre-

v Ostravě a ve Zlíně, stávky propukaly také mezi horníky

zentují na výstavě předměty každodennosti života i sym-

v severozápadních Čechách. Vrcholem odporu bylo maso-

boly vládnoucí ideologie let 1948–1989, stejně jako dveře

vé stávkové hnutí na protest proti měnové reformě v roce

od vyšetřovací kobky Státní bezpečnosti. Ta se nacházela

1953, která měla svůj symbolický vrchol v událostech v Plz-

v samotném centru města Ústí nad Labem, v budově dneš-

ni, kde nespokojení dělníci zaútočili na budovy radnice

ní České spořitelny na Mírovém náměstí. Dnes toto místo

a soudu a na krátkou dobu skutečně ovládli střed města.

nic veřejně nepřipomíná, stalo se spíše místem zapomnění.

Dnes je známo, že v padesátých letech se uskutečnilo nej-

Náročné téma výstavy o paměti vyřešili autoři a reali-

méně 260 stávkových akcí. O těchto odpůrcích režimu do-

zátoři výstavy důrazem na neotřelé architektonické řeše-

bová propaganda vůbec nehovořila, tabuizovaná byla sa-

ní, které by mělo výrazně doplňovat celkový návštěvnický

mozřejmě ve všech médiích. Byla určena k zapomnění a ani

prožitek. Jak řekla jedna ze spoluautorek konceptu Kristina

dnes, snad kromě Plzně, nikde nikdo tyto události a osudy

Magasaniková: „Výstava se pokouší o sdělení, že individuální

lidí s nimi spojených ve veřejném prostoru nepřipomíná.

i kolektivní paměť je třeba stále znovu objevovat, a k tomu
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výstava přispívá spíše kladením otázek, než pouhou prezentací historických údajů.“ Další z autorů výstavního konceptu Richard Loskot uvedl, že z jeho pohledu je výstava „souborem
prostorových mikrosvětů – různých forem paměti, kterými návštěvník prochází a konfrontuje s nimi své vlastní vzpomínky.“

publikace
Kamzíci v Jeseníkách 1913–2013

Zároveň si výstava klade za cíl prezentovat výzkum

V únoru 2013 uplyne 100 let od

a dokumentaci pamětních míst komunistického režimu

chvíle, kdy bylo do Jeseníků z Alp

v České republice, dosud realizovaný Ústavem pro soudo-

poprvé přivezeno pět kamzíků,

bé dějiny Akademie věd ČR, a postihnout historické a kul-

kteří se stali základem celého

turní aspekty vytváření soudobé paměti národa z hlediska

pozdějšího chovu. Kniha provází

společenské reflexe života v období komunismu. Z více než

historií chovu kamzičí zvěře od

čtyř stovek pamětních míst v České republice na období let

roku 1913 až do současnosti. Má-

1948–1989 jsme pro výstavu vybrali přes čtyřicet příkladů,

lokdo asi ví, že osud tohoto v Je-

které by měly reprezentovat jak všechny významné regiony

seníkách nepůvodního druhu byl

republiky, tak základní typologické okruhy projevů součas-

často v ohrožení, dokonce se spekulovalo i o jeho vyhube-

né kolektivní paměti ve veřejném prostoru. Tyto vybrané

ní. První část publikace popisuje mezníky v historii kamzíků

příběhy paměti jsou ve zkratce uvedeny i v katalogu.

v Jeseníkách. Novější údaje z období 2000–2012 jsou vý-

Z probíhajícího výzkumu a dokumentace se pořizují

sledkem činnosti Petičního výboru pro záchranu kamzíka

databáze a sbírky jako podkladové materiály pro odborné

horského v Hrubém Jeseníku a Občanského sdružení Jese-

a vědecké a popularizační výstupy projektu, jako je napří-

nický kamzík. V druhé části publikace, kromě informací čer-

klad databáze pamětních míst s příslušnými archivními

pajících z knihy Kamzíci a zvěř a z údajů získaných z dalších

materiály, fotodokumentace, sbírka pořízených rozhovorů

výzkumů, byla použita také autorova vlastní pozorování.

s pamětníky historických událostí, jež se bude orientovat

Smyslem vydání této knihy je vzbudit větší zájem o kamzičí

jednak na získání osobních svědectví a zároveň na jejich

zvěř mezi mysliveckou veřejností, ochránci přírody a také

reflexi v povědomí současníků. Databáze bude po skončení

návštěvníky Jeseníků. Grafické zpracování v pojetí Micha-

projektu dále přístupna na pracovišti Ústavu pro soudobé

ely Stuchlé je originální a kniha rovněž upoutá množstvím

dějiny AV ČR jako pramen pro další badatele.

a kvalitou snímků kamzíků i jesenických hor. Dále nabízí reprodukce historických listin, dokumentů, grafických náčrtů
a dalších zajímavých materiálů.
Autorem textu je Ing. Jiří Pecháček, vedoucí redakční
přípravy PhDr. Magda Zmrhalová. Téměř 100 stránkovou
publikaci vydalo na podzim roku 2012 Vlastivědné muzeum v Šumperku, jako 32. svazek edice Knihovnička Severní Moravy. V muzeu ji lze koupit za 90 Kč, stejně tak v pobočkách v Mohelnici, Zábřehu, Památníku Adolfa Kašpara
vLošticích a od dubna 2013 na zámku v Úsově. Pro milovníky jesenické přírody může být kniha milým a hodnotným

Výsledky výzkumu a dokumentace jsou a dále budou

dárkem.

publikovány také knižně, v odborných časopisech a v podobě specializované mapy zachycující faktografickou, typologickou a reflexivní rovinu zkoumaného tématu. Stěžejním

– dle zaslaných materiálů

Příběhy domů a vil

výstupem, zasazujícím topografii míst paměti na komuni-

Publikace autorek Blanky Petráko-

stický režim do širšího kontextu českých soudobých dějin,

vé (etnografky) a Ladislavy Hor-

bude ilustrovaný slovník českých dějin let 1948–1989 jako

ňákové (architektky) v sobě spo-

všeobecná historická příručka pro širokou veřejnost. Sou-

juje jak architekturu sledovaných

částí projektu je také vzdělávací program pro školy. Výstava

domů, vil, penzionů, tak zajímavé

a katalog jsou financovány v rámci projektu NAKI č. 34: Pří-

osudy jejich obyvatel, návštěvníků

běhy míst. Topografie soudobé paměti národa. Poskytovate-

i příležitostných hostů. Tuto skuteč-

lem dotace je Ministerstvo kultury ČR.

nost dokládá i podnázev publikaVáclav Houfek

ce – O stavbách, jejich architektech,
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stavitelích, obyvatelích a návštěvnících v Luhačovicích. Svým

výzbrojí a výstrojí. Tradice lovu a výroby loveckých zbraní

způsobem tato publikace navazuje na ediční počin obou

na Karlovarsku je sice známá, dosud však nebyla podrob-

autorek z roku 2007: Jurkovičovy Luhačovice. Sny a skuteč-

ně zpracována v širších časových a geografických souvis-

nost. Osobnost architekta Dušana S. Jurkoviče se přiroze-

lostech. Čtenáři se tedy mohou seznámit se způsoby lovu

ně v hojné míře objevuje i v tomto recenzovaném počinu,

v jednotlivých obdobích, s pestrým souborem loveckých

neboť je v Luhačovicích autorem mnohých vil a penzionů.

zbraní a s příslušnou výstrojí.

Autorky využily nejen titulů k problematice dějin a umění

Publikace má bohatý obrazový materiál, obsahuje zda-

v Luhačovicích (bibliografie je připojena na konci publi-

řilé kresebné rekonstrukce lovu v pravěku od Michala Bed-

kace), ale i řadu pramenů z fondů státních archivů, muzeí

náře, dále reprinty středověkých iluminací z uměleckého

a dalších institucí i jednotlivců. V knize se tak objevuje mno-

nakladatelství Adeva Graz a dále řadu fotografií loveckých

ho zajímavých a dokumentárně cenných, starých i součas-

zbraní a předmětů spojených s lovem, k nimž poskytly své

ných fotografií (jak objektů a interiérů vil, tak i portrétů

sbírkové předměty i další muzea.

různých osobností), dále reprodukce plánů i skic, které do-

Kniha má rozsah 88 stran a je trojjazyčná, v české, ně-

kládají stavební a umělecký vývoj Luhačovic, a zároveň také

mecké a anglické mutaci. Autoři Lukáš Svoboda a Jan Tajer

místní společenský a kulturní život.

jsou pracovníky Muzea Karlovy Vary. Kniha svým obsahem

Publikace je rozdělena, kromě úvodních kapitol, do čtyř

a originální grafickou úpravou jistě osloví mnohé čtenáře.

částí – první dvě jsou věnovány historizujícím a funkcionali-

Lze ji zakoupit v pokladně karlovarského muzea za přízni-

stickým vilám v městské části (zde autorky po právu věnují

vých 125 Kč, nebo objednat zasláním na dobírku na e-mai-

pozornost brněnskému architektovi Bohuslavu Fuchso-

lové adrese: sekretariat@kvmuz.cz.

vi), další dvě kapitoly pak pojednávají o vilách v lázeňské
a pražské čtvrti. Po krátkém úvodu ke každé z kapitol následuje stať o jednotlivých vilách. Úvodní kapitoly se týkají problematiky vily v prostředí lázeňského města (ta by

Lenka Zubačová

Václav Krolmus

Život a dílo archeologa romantika

možná mohla být i delší) a stručně také stavebního vývo-

Na přelomu roku 2012 a 2013 vy-

je samotných Luhačovic, který vrcholí obdobím od konce

dalo Muzeum Mladoboleslavska

19. století do prvního desetiletí 20. století, kdy se Luhačo-

monografickou publikaci před-

vice stávají „módním letoviskem“. Kromě architektů přináší

ního českého archeologa Karla

kniha i méně známé informace o místních stavitelích a zed-

Sklenáře, která je věnována životu

nických mistrech a také o osobách stavebníků, kteří pod-

a dílu Václava Krolmuse, vlastenec-

nikali v širším regionu a přispívali k bohatému veřejnému

kého kněze a příslušníka zaklada-

životu a společenskému dění v Luhačovicích (zvláště lá-

telské generace české archeologie

zeňští lékaři). Publikace vyniká nápaditou grafickou úpra-

a etnologie. Karel Sklenář ve své

vou. Svým odborným zpracováním i spojením více témat

monografii přibližuje nejen peripetie osobního života to-

v jeden celek představuje přínosný ediční počin a výsledek

hoto významného rodáka z Březinky, ale svoji pozornost

cíleného badatelského úsilí. Vydal MěDK Elektra v edici Pra-

zaměřuje především na roli, kterou hrál Václav Krolmus

meny, Luhačovice 2012, 110 stran.

v počátcích českých humanitních věd. Představuje nám na
Lubomír Procházka

Umění lovu

pozadí Krolmusova života a díla zákulisí počátků vědeckých
zájmů o českou minulost, které je plné romantických ana-

Od obživy ke kratochvíli

lýz, osobních antipatií či naopak blízkých přátelských vztahů. Autor tak jedinečným způsobem představuje dobu, kdy

Muzeum Karlovy Vary vydalo v říj-

byly učiněny první významné archeologické objevy či byla

nu tohoto roku původní publikaci

prvně systematicky sbírána lidová slovesnost a kdy byly za-

ke stejnojmenné výstavě. Kniha

kládány první sbírky dokladů o naší národní minulosti.

se chronologicky zabývá historií

Kniha byla veřejnosti slavnostně představena ve čtvr-

lovu od paleolitu přes středověk

tek 21. února 2013 v Muzeu v Bělé pod Bezdězem. Zájemci

až ke konci 19. století. Čtenář v ní

o tuto publikaci si ji mohou objednat v Muzeu Mladobo-

nalezne přehledné informace

leslavska u pí. Miluše Laurýnové, tel.: +420 326 325 616,

o vývoji lovu, používaných zbraních, světském významu

e-mail: miluse.laurynova@muzeum-mb.cz. Cena publikace

lovu, jeho odrazu v umění. Kniha přibližuje technologický

je 250 Kč + balné a poštovné.

vývoj, způsoby lovu, jakož i umělecké zpracování loveckých

33

– dle zaslaných materiálů

Výstava JEŠTĚ JSME VE VÁLCE
Třináct špičkových výtvarníků.
Třináct komiksů podle vyprávění
třinácti skutečných lidí.
Třináct strhujících příběhů
z válečné fronty, koncentračních
táborů, komunistických kriminálů
i prostředí Státní bezpečnosti.
rozsah: 31 rámů velikosti B1

Výstava ATENTÁT NA HEYDRICHA — 70
Výstava připomíná sedmdesáté výročí atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha a vypráví symbolicky sedmdesát
příběhů z doby 2. světové války.
rozsah: 3 hlavní historické panely (3mx1,5m)
70 panelů s medailonky pamětníků

Další informace o zapůjčení výstav Post Bellum o. s. do vašeho muzea naleznete na www.postbellum.cz/vystavy

Mezinárodní muzeologická konference
na téma

dokumentace současnosti
ve všech oblastech a aspektech
muzejní práce

12.–14. 11. 2013
Praha, Nová budova Národního muzea

... a prezentace nových a nejnovějších
dějin i každodennosti dvacátého,
resp. jedenadvacátého století
Přihlášky a další informace na webu AMG pod záložkou
Muzeum a změna:
http://www.cz-museums.cz/web/muzea_zmeny
První cirkulář přihlášek trvá do 15. července 2013, druhý
od vyhlášení do 30. září 2013.
Pro členy AMG, ČV ICOM, zaměstnance pořadatelů, členy
Zväzu múzeí na Slovensku a Slovenského komitétu ICOM
přihlášené v rámci I. cirkuláře
je registrační poplatek snížen z 900 Kč na 700 Kč.
Pro studenty prezenčního studia na vysokých a vyšších
odborných školách je poplatek stanoven na 300 Kč.

Ceremoniál vyhlášení Cen Gloria musaealis 2012
se odehrál v Českém muzeu hudby

Ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková
při úvodním projevu

Cena Českého výboru ICOM
Památník Lidice

Zvláštní ocenění na návrh čestného výboru soutěže
Muzeum Boskovicka

Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní výstava roku
Moravská galerie v Brně

Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní publikace roku
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

František Uhlíř Team

Porota soutěže

