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Moderní komunikace

s návštěvníky muzeí, galerií, památek...
Průvodce pro muzea, galerie, památkové objekty
Audio průvodce doplněný videem, foto, obrázky
(možnost netradičních prohlídek ve sluchátkách např.
pro handicapované - ve znakovém jazyku pro neslyšící aj.)

Moderní komunikace s návštěvníky muzeí, galerií aj. – pomocí
speciálních audio / multimediálních průvodců a mobilních internetových aplikací přenesených do „chytrých mobilů“ a tabletů – pomocí
QR kódů nebo WiFi. Tyto aplikace jsou řešeními, která návštěvníkům
expozic a výstav přenášejí obsah týkajících se prohlídkových okruhů
poutavou formou. Jedná se jak o zvukové nahrávky v několika jazykových
mutacích, jednotlivé obrázky nebo mapy expozic, ale také například videa,
která mohou velice dobře posloužit pro výklad např. ve znakové řeči pro
neslyšící, pro děti atd.
V jednotlivých projektech v oblasti kultury tak propojujeme dva dosud
samostatně se vyvíjející systémy, a to SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ MULTI/AUDIO PRŮVODCŮ
a SYSTÉMY MOBILNÍCH TELEFONŮ. Takové řešení následně funguje tak, že vytvoříte-li
prohlídkový okruh v jednom z těchto systémů, dovedeme jeho obsah převést
i do druhého systému. Tím se zaměříte na širší skupinu návštěvníků kulturních institucí
- u mobilních telefonů na mladší generaci, u audio / multimediálních průvodců na střední
a starší generaci.
Vyzkoušejte aplikaci virtuální kiosek
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou:

Výběr z našich realizovaných projektů:
V ČR: Národní muzeum Praha, Nár. galerie Praha, Židovské muzeum Praha, Biskupství Brněnské - Petrov, Arcidiecézní muzeum Olomouc, Památník Velké
Moravy St. Město u Uh. Hradiště, Hrad Karlštejn, Státní zámek Čes.Krumlov a Kozel u Plzně, Zámek Děčín, Zámek Mikulov, Dolní Věstonice - Archeologická
expozice, Prohlídky měst Olomouc, Kutná Hora, Opava, Pardubice, Jihlava, Pelhřimov, Čes. Krumlov, Cheb, Praha, Ústí n. L., Telč, N. Město na M., Památník
Josefa Lady Hrusice, Husitské muzeum Tábor, Putovní výstava malíře Františka Kupky, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. Nisou. Na Slovensku:
Bratislavský Hrad - expozice SNM, Archeologické muzeum Bratislava, Východoslovenské muzeum Košice, Muzeum mincí a medailí Kremnica,
Prohlídka města Spišská Belá a expozice Slovenské národní galerie Strážky, Muzeum Spišská Nová Ves. V Německu: Husův dům Kostnice (Konstanz).

www.audioguide.cz , www.deepvision.cz
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úvodník

si z toho vzít poučení. Nová bezpečnostní rizika, která nám
aktuálně hrozí, totiž v mnohém směru nabízejí řadu analogií s minulostí. Je třeba na ně reagovat včas a rázně. Dlužíme
to nejen padlým z obou světových válek – ale především
a hlavně svým potomkům, kteří si nezaslouží prožít cokoliv
špatného jen pro neschopnost předchozích generací poučit se včas z historie. Právě takové poučení dnes díky práci
našich muzejních pracovníků nabízí projekt Velká válka.
Vážení čtenáři a návštěvníci výstav, přeji Vám mnoho poučných, podnětných, ale i zábavných okamžiků při návštěvě tohoto přínosného projektu.
Martin Stropnický
Ministr obrany České republiky

Vážení čtenáři,
v letošním roce uplynulo rovných sto let od vypuknutí
první světové války. Tento milník moderních dějin jsme si
připomněli nejen prostřednictvím řady novinových článků, odborných publikací či konferencí, ale především díky
dosud největšímu společnému projektu českých a moravských muzeí a galerií nazvanému příznačně Velká válka. Jde
o společný projekt devíti institucí České republiky, které se
zabývají udržováním a rozvojem historického odkazu. Jeho
prvotními iniciátory byly Technické muzeum v Brně a Vojenský historický ústav Praha. Projekt dává našim i zahraničním návštěvníkům dosud nebývalou možnost nahlédnout
do zákulisí událostí, které probíhaly nejen na válečných
bojištích, ale i hluboko v zázemí. Můžeme tak sledovat osudy vojáků pocházejících z českých zemí doslova na všech
válečných frontách, stejně tak ale i nelehký život civilního
obyvatelstva. V jednotlivých expozicích se před námi odehrávají dramatické příběhy jednotlivců i bezejmenných
mas, do jejichž osudů tragicky zasáhl do té doby nejrozsáhlejší konflikt lidských dějin.
Státy se dostávaly do vleku války, která se z fronty přelila do zázemí. V jejím ničivém objetí se ocitly takřka celé
společnosti. Válka zasáhla všechny vrstvy obyvatelstva bez
sociálních či národnostních rozdílů. Původně evropský kon-
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Kalendárium kulturních událostí naleznete
uprostřed Věstníku AMG na str. I – VIII

flikt se krok za krokem stal válkou světovou. Ta změnila svět
a společnost tak zásadně, že překreslila geopolitické mapy
celého evropského kontinentu. Je proto naší povinností
ji studovat a připomínat si ji, nejen v roce kulatého výročí
vypuknutí tohoto konfliktu. Díky cyklu muzejních výstav si
na této strašné totální válce můžeme uvědomit řadu závažných souvislostí, které i po dlouhé řadě let tvoří stálé pouto

Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea
v Kalendáriu zasílejte přehled výstav vždy na
tři následující měsíce na e-mailovou adresu
vestnik@cz-museums.cz do 20. dne v lichém
měsíci daného roku (nyní do 20. listopadu 2014).

s naší přítomností. První světová válka bohužel také zplodila zrodem sovětského bolševismu a frustrací poraženého
pangermánského nacionalismu podhoubí pro novou světovou válku.
Tou největší chybou dneška by byla nechuť se zajímat

Tématem příštího čísla 6/2014 Věstníku AMG je

Kolokvium 2014.

o naši, mám na mysli celoevropskou, minulost a neumět

3
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Zápis ze zasedání Senátu AMG

oficiální části vyhlášení a bude výhodnější i pro mimo-

dne 30. září 2014
v Nové budově Národního muzea

pražské účastníky.

Přítomni: 45 z 57 s hlasem rozhodovacím a 3 z 21 s hlasem poradním

PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., za účasti PhDr. Magdy

Dne 11. srpna 2014 jednal předseda AMG PhDr. Luděk Beneš s generálním ředitelem Národního muzea
Junkové o možnosti spojit připravovanou návštěvnickou

Jednání Senátu AMG zahájila předsedkyně Revizní ko-

cenu v rámci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se

mise AMG PhDr. Zita Suchánková, která přivítala všechny

společným projektem Národního muzea a AMG „DoMu-

přítomné. Senát hlasováním schválil návrhovou komisi ve

zea.cz". Na zasedání Exekutivy AMG dne 26. srpna 2014

složení: PhDr. Romana Habartová, Mgr. Lukáš Krinke a PhDr.

pak projekt, resp. možnost jejího spojení s návštěvnic-

Štěpánka Běhalová a mandátovou komisi ve složení: Mgr.

kou soutěží, prezentovaly dr. Junková a Mgr. Ing. Ivana

Kateřina Tomešková, Ph.D., PhDr. Pavel Ciprian a Mgr. Jana

Kocichová. Exekutiva po diskusi schválila spojení obou

Bukačová.

projektů a obě strany se dohodly na tom, že společně

Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš nejprve informoval

připraví do konce října 2015 pravidla návštěvnické sou-

o činnosti Exekutivy AMG, která se v období mezi koná-

těže včetně způsobu jejího vyhlášení a hodnocení.

ním Senátu AMG sešla celkem čtyřikrát, a to 24. června, ve

Dne 30. září 2014 od 15 hodin se bude v prostorách his-

dnech 22.–23. července, 26. srpna a 25. září 2014. Exekutiva

torické Cukrárny Obecního domu konat setkání Exekuti-

se na svých jednáních zabývala těmito body:

vy AMG s členy čestného výboru soutěže a s odbornou

1. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis:

porotou. Novými členy čestného výboru se stali: doc.

Iniciativa AMG byla nasměrována zejména na přípravu

PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity;

nové podoby slavnostního vyhlášení výsledků soutě-

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, děkan Fakulty umění a ar-

že včetně případné realizace televizního přenosu. Dne

chitektury Technické univerzity v Liberci; prof. JUDr. Vla-

17. června 2014 proběhla schůzka zástupců AMG s vý-

dimír Franz, hudební skladatel, výtvarník, pedagog,

konným producentem České televize Petrem Kubicou

dramatik, poradce ministra kultury ČR; prof. Jiří Hlaváč,

ohledně možnosti navázání spolupráce na tomto pro-

klarinetista, hudební skladatel, pedagog, předseda Aso-

jektu. Dne 30. července 2014 se pak na Sekretariátu AMG

ciace hudebních umělců a vědců; Mgr. Vlastimil Ježek,

uskutečnila další schůzka za účasti Ing. Viktora Krištofa

předseda představenstva a ředitel Obecního domu, a. s.;

ze společnosti Three Brothers, s. r. o. Dne 24. června 2014

JUDr. Pavel Kosatík, právník specializovaný na autorské

se konalo jednání zástupců AMG s ředitelem OMG MK

právo, spisovatel, literární historik a scénárista; ak. mal.

ČR Mgr. Pavlem Hlubučkem k návrhu materiálu slou-

Vladimír Suchánek, grafik, předseda Sdružení českých

žícího nejen jako podklad pro změnu Nařízení vlády

umělců grafiků HOLLAR; Ing. et Bc. Milan Šimáček, pu-

č. 98/2006 Sb., která je nutná pro realizaci nové mediální

blicista, pedagog, moderátor a herec; Václav Žmolík,

koncepce soutěže (zejména v oblasti financování). Mgr.

publicista, scenárista a rozhlasový a televizní moderátor.

Pavel Hlubuček potvrdil poskytnutí mimořádné dotace

Do letošního ročníku soutěže je ke dni zasedání Senátu

pro AMG v roce 2014 určené k výrobě upoutávkového

přihlášeno celkem 15 projektů (z toho 11 výstav, 3 pub-

spotu o soutěži pro ČT a k výrobě nové formy pro odlévání trofeje Ceny Gloria musaealis. Ing. Viktor Kryštof,

4

likace a 1 počin).
2. Festival muzejních nocí:

který se podílí na přípravě nové koncepce medializace

Jubilejního X. ročníku festivalu, který probíhal od

soutěže, zároveň sestavuje nabídkový materiál pro po-

16. května do 14. června 2014, se zúčastnilo celkem 421

tenciální sponzory a partnery projektu, neboť vzhledem

institucí. Jeho slavnostní zahájení proběhlo 16. května

k nákladům akce ji již nelze bez silného finančního part-

2014 ve Zlíně, o čemž byli členové senátu informováni

nera uskutečnit. Proběhlo rovněž jednání s vedením

již na minulém zasedání. Festival byl tradičně zakončen

Obecního domu ohledně termínu vyhlášení výsledků

14. června 2014 Pražskou muzejní nocí. AMG byla na

soutěže v roce 2015 tak, aby nedošlo ke kolizi s jiným

tuto akci přidělena za strany Magistrátu hlavního měs-

programem, zejména s koncerty v rámci Pražského jara.

ta Prahy dotace ve výši 100 000 Kč jako partnerovi při

Z nabízených možností se exekutiva rozhodla na zákla-

pořádání PMN 2014. Zároveň byla již podána žádost

dě zkušeností z letošního vyhlášení pro dodržení původ-

o jednoletý grant v oblasti kultury a umění pro Pražskou

ně plánovaného termínu, tj. ve čtvrtek 14. května 2015,

muzejní noc 2015, která se bude konat 13. června 2015.

a zároveň pro posunutí začátku akce na 15 hodin, což

Zájem o uspořádání slavnostního zahájení FMN 2015

poskytne více času na společenské setkání po ukončení

projevil Liberecký kraj. Dne 17. září 2014 proběhlo na
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Krajském úřadě v Liberci jednání, jehož se za Liberec-

účastníků. Bohužel se do této chvíle nepodařilo dva pří-

ký kraj zúčastnila náměstkyně hejtmana PhDr. Hana

spěvky od jejich autorů získat. Sborník však v každém

Maierová a vedoucí odboru kultury a památkové péče

případě vyjde ještě v roce 2014.

Mgr. Martin Nechvíle, za AMG předseda PhDr. Luděk Be-

Ve dnech 21.–23. září 2014 se ve městě Ried im Innkreis

neš a výkonná ředitelka Anna Komárková, BBus (Hons),

v Horním Rakousku uskutečnilo již 23. čtyřstranné se-

a dále ředitel Severočeského muzea Mgr. Jiří Křížek a ředi-

tkání, tentokrát na téma Město a jeho identita. Za AMG

tel Oblastní galerie Mgr. Jan Randáček jako představitelé

přednesl na jednání úvodní referát předseda PhDr. Lu-

institucí, které budou hlavními pořadateli akce. Všichni

děk Beneš, s prezentací svých muzeí a jejich úlohy v mís-

zúčastnění se dohodli na termínu konání akce v pátek

tě svého působení vystoupili představitelé Muzea města

15. května 2015 a dále na tom, že oficiální část proběhne

Brna (PhDr. Pavel Ciprian), Regionálního muzea K. A. Po-

v prostorách Severočeského muzea a účastníci budou

lánka v Žatci (PhDr. Radka Holodňáková) a Městského

mít poté možnost prohlédnout si nově rekonstruované

muzea v Čáslavi (Mgr. Jiří Žaloudek). Posterové diskuse

prostory Oblastní galerie v bývalých Městských lázních.

se pak zúčastnili zástupci Muzea města Ústí nad Labem

Na dalších jednáních bude dohodnut konkrétní průběh

(Mgr. Miroslav Král a Mgr. Václav Houfek), Muzea Bosko-

slavnostního zahájení a další detaily včetně financování

vicka (Mgr. Dagmar Hamalová) a Muzea Bojkovska (Mgr.

akce.

Tomáš Hamrlík). Zástupci čtyř partnerských organizací

3. Kampaň Muzea a 20. století – Muzea a Velká válka

se dohodli, že příští setkání se bude konat v bavorském

aneb 100 let od vypuknutí 1. světové války:

Bayreuthu ve dnech 20.–22. září 2015 na téma Muzea –

Do kampaně AMG se zatím zapojilo 196 akcí. Stejnému

památníky významných osobností.

tématu a prezentaci muzejních knihoven je věnován

5. Digitalizace:

i letošní Týden knihoven 2014, připravovaný SKIP ve spo-

Na Ministerstvo kultury ČR byl odeslán dopis, sestavený

lupráci s Komisí knihovníků AMG – vedení Komise sbírá

po obsáhlé diskusi členkou Exekutivy AMG Mgr. Jitkou

podkladové materiály pro virtuální výstavu na téma „Co

Rychlíkovou a shrnující veškeré požadavky muzejnické

se vydávalo a četlo na bojištích 1. světové války“, kte-

obce v oblasti digitalizace sbírek a jejich evidence, na

rá bude od 6. října 2014 prezentována v rámci portálu

něž již AMG dlouho upozorňuje (mj. absence národ-

eSbirky.cz, resp. Europeana. PhDr. Štěpánka Běhalová,

ních standardů digitalizace kulturního obsahu, chybějí-

Ph.D., senátory informovala, že akce se účastní na 30

cí systém a kapacity, problém bezpečnosti uložení dat

muzejních knihoven. Všechny přihlášené akce jsou na

atd.). Dne 26. června 2014 mj. o této záležitosti jednali

stránkách kampaně na webu AMG.

s ředitelem OMG MK ČR Mgr. Pavlem Hlubučkem před-

Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš se zúčastnil zasedání

seda AMG. PhDr. Luděk Beneš a výkonná ředitelka AMG

Komise pro realizaci oslav výročí 1. světové války, která

Anna Komárková, BBus (Hons). Mgr. Pavel Hlubuček na

jednala na Ministerstvu obrany ČR dne 27. srpna 2014.

této schůzce uvedl, že ze strany MK ČR je v tuto chvíli

Účastníci jednání se dohodli na dalším postupu při pří-

připravována aktualizace Strategie digitalizace kulturního

pravě oslav a zejména na umístění veškerých aktivit pořá-

obsahu, i když tato informace zatím nebyla zveřejněna,

daných k uvedenému výročí na portálu http://100.army.

neboť se jedná o pracovní materiál, jenž bude ještě ši-

cz, zřízeném Vojenským historickým ústavem Praha.

roce diskutován a bude rovněž poskytnut AMG k připo-

4. Čtyřstranné setkání muzejníků:

mínkování. Mgr. Hlubuček se poté zúčastnil zasedání

Dne 8. července 2014 proběhlo na Sekretariátu AMG

Exekutivy AMG dne 26. srpna 2014 a upřesnil informace

jednání mezi představiteli AMG (dr. Beneš, A. Komár-

z předchozího jednání. Z pověření MK ČR připravuje CI-

ková) a vedením Muzea města Ústí nad Labem (ředitel

TeM upgrade programu DEMUS a AMG byla požádána o

Mgr. Miroslav Král a Mgr. Václav Houfek) o spolupráci při

spolupráci při přípravě a realizaci projektu, mj. vysláním

vydání sborníku ze setkání muzejníků z České republiky,

zástupce do pracovní skupiny. AMG poslala na žádost

Bavorska, Saska a Horního Rakouska v Ústí nad Labem

Mgr. Hlubučka na OMG dopis se stanoviskem AMG k sys-

v roce 2012. Obě strany se dohodly na dalším postupu

tému DEMUS a s návrhy k jeho dalšímu vývoji, přičemž

a na společném financování, tak aby sborník mohl být

existenci a rozvoj programu výrazně podpořila. Součástí

vydán do konce roku 2014.

dopisu byla i SWOT analýza současné podoby a fungo-

Edice sborníku ze setkání ve Zwickau v roce 2013 je v ru-

vání systému.

kou pracovníků Saského zemského ústředí pro muzej-

Za Exekutivu AMG se zúčastní Mgr. Jitka Rychlíková

nictví. Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš s nimi vydatně

schůzky na OMG MK ČR dne 15. října 2014, která se

spolupracoval zejména při zajištění příspěvků českých

bude zabývat upgradem CES. Ing. Ivo Rožnovský k tomu

5
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senátorům podal další informace: na MK ČR běží pro-

Dne 18. září 2014 se PhDr. Luděk Beneš a PhDr. Zdeněk

jekt CES online, financovaný z IOP, který má být ukon-

Kuchyňka zúčastnili slyšení a diskuse v Podvýboru pro

čen do 30. srpna 2015 – následující měsíce tedy budou

kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k zákonu

obdobím intenzivní práce na modernizaci CES. Ing. Rož-

o památkovém fondu, kde přednesli připomínky a sta-

novský seznámil Senát AMG též s dalším projektem Le-

noviska AMG. Veřejného slyšení k témuž zákonu ve Vý-

gislativní mapa vývozů, což by měl být portál sdružu-

boru pro vzdělávání, kulturu, vědu, lidská práva a peti-

jící informace k mobilitě sbírek. Do konce roku má být

ce Senátu Parlamentu ČR se dne 23. září 2014 zúčastnil

projekt hotov, pak zřejmě bude nějakou dobu běžet

PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Na zasedání Senátu AMG infor-

v testovacím režimu, než bude představen veřejnosti.

moval, že na slyšení zaznělo k návrhu mnoho kritických

K otázce evidenčních systémů Ing. Rožnovský uvedl, že

hlasů. Připomínky AMG se týkají především oblasti ar-

je zpracován investiční záměr na DEMUS online, novou

cheologie – zákon například umožňuje krajům defino-

podobu programu splňující všechny současné požadav-

vat území s vyloučením možnosti archeologických nále-

ky na evidenční systém, a po schválení tedy může začít

zů, což je vzhledem k navržené definici archeologického

jeho vývoj. V Plzni byl již spuštěn v testovacím režimu

nálezu („zachoval se mimo prostředí současného života,

DEMUS fungující na bázi MySQL, testování má být uza-

aniž je tento termín specifikován) velmi snadno zneuži-

vřeno do konce roku 2014. Obsluha programu se pořád

telné. Dalším sporným bodem je oprávnění vykonávat

děje v Accessu, uživatelsky se tedy nic nezmění.

ze zákona archeologické výzkumy, které má mít pouze

6. Legislativa:
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Archeologický ústav AK ČR a NPÚ. Zákon navíc příliš ne-

Jedním ze stěžejních témat jednání a aktivit Exekutivy

mluví o nehmotném kulturním dědictví, což by podle

AMG zůstává v této oblasti problematika darů do mu-

mnohých vrátilo legislativní podmínky v této oblasti

zejních sbírek a jejich zdanění. Člen exekutivy PhDr. Zde-

o několik desetiletí zpět. Zápis z veřejného slyšení má

něk Kuchyňka připravil příspěvek o dané problematice

být publikován na stránkách Senátu PČR.

pro seminář v Židovském muzeu v Praze, kde jej dne

V odpověď na žádost AMG o stanovení postupu při

20. června 2014 přednesl Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.

vydávání sbírek, zejména v souvislosti se zákonem

Proběhlo také několik setkání členů Exekutivy AMG

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církve-

s poslanci Parlamentu ČR. Exekutiva AMG ve spoluprá-

mi a náboženskými společnostmi, popř. se zákonem

ci s AK ČR podala návrh na úpravu určitých paragrafů,

č. 298/1990 Sb., o úpravě majetkových vztahů řeholních

jež by umožnily ustanovení ohledně zdanění darů od-

řádů a kongregací, odeslal ředitel OMG MK ČR na Sekre-

stranit. Návrh nakonec v plném znění podpořilo MK ČR.

tariát AMG Mgr. Pavel Hlubuček dopis, v němž vytýčil

Novela zákona byla předána na MF ČR, zatím prošla dru-

hlavní zásady vydávání. Po prokázání ztráty vlastnického

hým čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

práva na předmět je možné jej ze sbírky vyřadit pro pře-

Velmi široce se Exekutiva AMG zabývala přípravou nové-

bytečnost. Před vydáním předmětu novému vlastníkovi

ho zákona o památkovém fondu a zejména připomínka-

je však původní vlastník povinen požádat Ministerstvo

mi k jednotlivým podobám jeho paragrafovaného znění

kultury o vyřazení evidenčního čísla předmětu CES, na-

publikovaných na portálu Ministerstva kultury ČR. První

čež MK ČR posoudí, zda je žádost opodstatněná, a tepr-

stanovisko bylo na MK ČR odesláno na začátku červen-

ve pak může dojít k vydání předmětu. Podobným způ-

ce 2014, přičemž bylo poskytnuto také představitelům

sobem probíhá vydání předmětu na základě ustanovení

Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a vedení České-

§ 2068 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (odvo-

ho komitétu ICOMOS. V červenci 2014 požádal o uvolně-

lání daru pro nouzi). I v tomto případě je důvodem vyřa-

ní z funkce zástupce AMG v Poradním orgánu MK ČR pro

zení sbírkového předmětu ze sbírky změna vlastnictví,

tvorbu zákona o památkovém fondu PhDr. František Frý-

čímž se předmět stává pro sbírku přebytečným. Plný text

da. Za jeho nástupce Exekutiva AMG navrhla PhDr. Zdeň-

doporučení OMG k vydávání sbírek je obsažen ve Věstní-

ka Kuchyňku, jehož jmenování Ministerstvo kultury

ku AMG č. 5/2014.

v září 2014 potvrdilo. Na zasedání Komise Rady Asociace

Na základě žádosti ředitele odboru umění, literatury

krajů ČR pro kulturu a památkovou péči, které se konalo

a knihoven MK ČR Mgr. Milana Němečka byli do Rady

dne 4. září 2014 a zabývalo se mj. i přípravou uvedené-

Státního fondu kultury ČR pro léta 2015–2018 nomino-

ho zákona, byl přizván za AMG PhDr. Zdeněk Kuchyň-

váni PhDr. Luděk Beneš a Mgr. Irena Chovančíková. První

ka, který zde přednesl základní body stanoviska AMG

schůze nové rady se uskuteční 8. října 2014.

k návrhu zákona. Další jednání proběhlo na Středočes-

Do hodnotitelské komise dotačního řízení pro program

kém kraji dne 11. září 2014, opět za účasti dr. Kuchyňky.

ISO-A: Zabezpeční objektů... byli za AMG nominováni
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Ing. Pavel Jirásek (Bezpečnostní komise AMG) a Ing. Ivo

ale také organizačními otázkami z hlediska ubytování,

Štěpánek (Komise konzervátorů-restaurátorů AMG).

stravování, přípravy společenského večera atd. V rámci

Do výběrové komise programu CZ 06 – Kulturní dědictví

kolokvia proběhne také setkání zástupců AMG, ČV ICOM

a současné umění pak byli na žádost vedoucího oddělení

a Rady galerií ČR se slovenskými partnery tak, aby byl

fondů EHP MK ČR Ing. Vladimíra Študenta jmenováni za

naplněn jeden z bodů Memoranda o vzájemné spolupráci

AMG PhDr. Luděk Beneš a jako náhradník Mgr. Ondřej

podepsaného v dubnu 2014 v Banské Bystrici. První cir-

Dostál, Ph.D.

kulář s pozvánkami na kolokvium byl rozeslán na konci

Na základě žádosti ředitele OMG byly dne 20. červ-

června 2014. Termín pro přihlášení byl prodloužen do

na 2014 na MK ČR odeslány připomínky AMG k plnění

30. září 2014. Zatím je přihlášeno cca 100 účastníků, za-

Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013
a návrhy tezí ke koncepci obdobného materiálu na léta

čátkem října bude rozeslán II. cirkulář.
9. XI. Sněm AMG a výroční zasedaní NEMO:

2015–2020.

Jak již byla členská základna AMG informována, XI. Sněm

JUDr. Libor Vašíček zpracoval pro AMG podklady pro

AMG se uskuteční ve dnech 4. a 5. listopadu 2015 v Plzni.

návrh změny Stanov AMG na základě novely Občanské-

Úkolem sněmu bude mimo jiné schválit Stanovy AMG,

ho zákoníku. Exekutiva AMG návrh projednala na vý-

upravené v souladu s novým občanským zákoníkem. Na

jezdním zasedání v Chebu ve dnech 22. a 23. července

úpravě Stanov v současné době pracuje advokátní kan-

2014 a sestavila vyjádření k jednotlivým bodům návrhu.

celář JUDr. Libora Vašíčka podle pokynů Exekutivy AMG.

Stanovisko exekutivy bylo projednáno s JUDr. Vašíčkem

Nové znění stanov bude v novém roce poskytnuto člen-

znovu dne 25. září 2014 výkonnou ředitelkou AMG An-

ské základně k vyjádření.

nou Komárkovou, která bude o průběhu a výsledcích

Pověřená členka Exekutivy AMG Mgr. Markéta Forma-

jednání informovat na zasedání Senátu AMG.

nová projednala podmínky konání sněmu v prostorách

Další legislativní oblastí, kterou se Exekutiva AMG zabý-

Plzeňského Prazdroje, a. s., a stejně tak i možnosti ubyto-

vá, je novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-

vání účastníků sněmu. Totéž se týká také přípravy výroč-

stupu k informacím. Na neblahý dopad některých pasáží

ního zasedání NEMO, které proběhne ve dnech 6.–8. lis-

novely na muzea a galerie upozornila Exekutivu AMG

topadu 2015, z toho první den ve stejných prostorách

PhDr. Milada Kervitcerová z OMG MK ČR, i když novela

v návaznosti na Sněm AMG (sál Secese plzeňského pi-

byla již ve fázi vypořádání připomínek. Exekutiva AMG

vovaru) a druhý den v Západočeském muzeu v Plzni. Na

v čele s PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou uplatnila námitky ze-

letošním výročním zasedání NEMO, které se bude konat

jména proti nesmyslnému zařazení muzeí a galerií mezi

ve dnech 7.–8. listopadu 2014 v Bologni, budou AMG

instituce státní správy s vyplývající povinností zveřejňování informačních databází, včetně sbírkové evidence,
a informací chráněných autorským právem.
7. Český komitét Modrého štítu:

reprezentovat Markéta Formanová a Anna Komárková.
10. Různé:
Člen Exekutivy AMG Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., jednal
s vedením Musea Kampa ohledně aplikace Museums

Několik posledních jednání komitétu se zabývalo zejmé-

CZ. Poté připravil návrh smlouvy, jíž by aplikace byla

na Kolečkem první pomoci a záchranných prací, k jehož

zdarma poskytnuta AMG k provozování až do roku 2020.

původní podobě byla vznesena řada připomínek, zejmé-

Ke smlouvě proběhla v exekutivě široká diskuse a poslé-

na ze strany Komise konzervátorů-restaurátorů AMG.

ze bylo její znění schváleno. O aplikaci již byli členové

Kolečko bylo připraveno v rámci komitétu nově, s texty

Senátu AMG informováni.

lépe odpovídajícími situaci v ČR a bude představeno na

Při již výše zmíněném jednání předsedy AMG PhDr. Luď-

konferenci v Národním archivu. Dalším tématem jednání

ka Beneše s generálním ředitelem Národního muzea

byla právě příprava konference ČKMŠ „Paměťové insti-

PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., byl ze strany NM anon-

tuce a legislativa", která se bude konat v Národním ar-

cován zájem o spolupráci s AMG při přípravě nových stá-

chivu ČR na Chodovci v úterý 14. října 2014. Za AMG na

lých expozic, zejména při jejich prezentaci v jednotlivých

konferenci vystoupí s příspěvkem k muzejní legislativě

krajích a regionech. Nové expozice by měly mít skutečně

PhDr. Luděk Beneš a PhDr. Zdeněk Kuchyňka.

celonárodní charakter a měly by být výrazně obohaceny

8. VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma

exponáty z mnoha muzeí, galerií a dalších institucí z celé

českého muzejnictví Muzeum a proměny společnosti:

České republiky. Prezentace bude realizována formou

Exekutiva se široce zabývala přípravou kolokvia, které

seminářů v jednotlivých krajích, jichž by se měli zúčast-

proběhne ve dnech 4.–5. listopadu 2014 v Univerzitním

nit také zástupci AMG. Ze strany NM bude včas poskyt-

kině Scala v Brně, a to zejména sestavením programu,

nut itinerář s daty a místy konání jednotlivých seminářů.
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Jednání pokračovalo Plánem činnosti AMG na rok 2015,
který členové Senátu dostali s předstihem elektronicky a na

Usnesení Senátu AMG ze dne 30. září 2014

zasedání jej představila PhDr. Jana Hutníková. Součástí Roz-

Senát bere na vědomí:

počtu AMG byly také projekty Komisí AMG. Předsedové ko-

1. Zprávu Luďka Beneše o činnosti Exekutivy AMG za

misí byli včas vyzváni, aby své návrhy na projekty plánova-

uplynulé období od minulého zasedání Senátu AMG;

né na rok 2015 předložili do 12. září 2014. Na svém zasedání

2. Zprávu o vývoji oborové legislativy;

dne 25. září 2014 exekutiva projekty posoudila a až na malé

3. Zprávu o přípravě VIII. celorepublikového kolokvia;

výjimky schválila. Konečná podoba Plánu činnosti i rozpočtu

4. Zprávu o Národní soutěži muzeí Gloria musaealis

AMG bude vypracována až poté, co bude známa výše pří-

a Festivalu muzejních nocí;

spěvku od Ministerstva kultury ČR, tedy na jaře roku 2015.

5. Zprávu o stavu muzejní statistiky;

Senát AMG oba dokumenty jednohlasně schválil.

6. Zprávu o vývoji v oblasti digitalizace a evidence mu-

O muzejní statistice referovala přítomným Anna Komárková. Projekt Benchmarking muzeí pokračuje, data za
rok 2013 jsou zpracovávány a MK ČR i ČSÚ schválily podobu

zejních sbírek;
7. Zprávu o přípravě XI. Sněmu AMG a navazujícího mezinárodního setkání NEMO;

dotazníku pro roky 2014–2015. Pracovní skupina pro statis-

8. Zprávu o přípravě Týdne knihoven 2014;

tiku při AMG k dotazníku připraví metodický pokyn, který

9. Informaci o konferenci ICOM na Slovensku.

bude opět ke konci roku publikován na stránkách AMG.
Skrze NIPOS se také AMG vyjádřila k přípravě normy ISO/

Senát schvaluje:

/NP 18461, kterou koordinuje Evropská skupina pro muzej-

1. Návrhovou komisi ve složení: Romana Habartová,

ní statistiku EGMUS.
Dalším bodem zasedání byly změny členské základny
AMG. Senát odhlasoval přijetí Městského muzea Velvary,

Štěpánka Běhalová, Lukáš Krinke;
2. Mandátovou komisi ve složení: Jana Bukačová,
Kateřina Tomešková, Pavel Ciprian;

Muzea Karla Zemana, z. ú., a Muzea historických nočníků

3. Program zasedání Senátu AMG v předloženém znění;

a toalet, o. p. s., za řádné členy AMG, dále odhlasoval ne-

4. Návrh plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2015;

přijetí Muzea vltavínů, o. s., za řádného člena, a odložil při-

5. Přijetí Městského muzea Velvary, Muzea historických

hlášku Ústavu archeologické památkové péče středních

nočníků a toalet, o. p. s., a Muzea Karla Zemana, z. ú.,

Čech, p. o. Za individuální členy AMG byli přijati Ing. Dušan

za řádné členy AMG;

Perlík a PhDr. Jan Dolák, Ph.D. Odloženo bylo projednání

6. Nepřijetí Muzea vltavínů, o. s., za řádného člena AMG;

přihlášek Jiřího Holcnera, Oldřicha Mikšíka, Mgr. Radmily

7. Přijetí PhDr. Jana Doláka a Ing. Dušana Perlíka

a Mgr. Martina Buchlovských a MgA. Elišky Furčákové.

za individuální členy AMG.

V závěru zasedání Senátu AMG byla možnost otevřít dal-

Zapsal: Lukáš Krinke

ší témata. PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., informovala přítomné o vývoji v katalogizaci dat v knihovnách, a sice nutnosti přejít z formátu UNIMARC na formát MARC 21, protože
od dubna 2015 budou platit nová katalogizační pravidla
RDA, které formát UNIMARC nepodporuje. Do 10. prosince
2014 je možné zažádat v této souvislosti o grant, Komise
knihovníků AMG může být zájemcům s podáním žádosti

Povinnosti správců sbírek
muzejní povahy
Upozornění OMG MK ČR
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí

nápomocna.
PhDr. Helena Koenigsmarková upozornila přítomné na

a galerií Ministerstva kultury ČR upozorňuje, v souvis-

konferenci „Originál a kopie v muzeu – opomíjený fenomén

losti s naplňováním povinností správců sbírek muzej-

současného muzejnictví“, pořádanou Slovenským komi-

ní povahy, podle § 7 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb.,

tétem ICOM ve dnech 26.–28. listopadu v Žilině. Zároveň

týkajících se výčtu evidenčních čísel (přidávání, rušení

připomněla blížící se rekonstrukci Uměleckoprůmyslového

a vyřazování) v Centrální evidenci sbírek, že termíny

musea v Praze a s tím související útlum provozu knihovny,

15. května a 15. listopadu 2014, týkající se tzv. katalo-

která bude po dobu rekonstrukce fungovat v provizorním

gizace a uvedené ve formulářích žádostí, jsou pouze

režimu.

pořádkové. Správci sbírek mohou žádosti o změnu

Jednání Senátu AMG bylo v odpoledních hodinách zakončeno přijetím usnesení.
Zapsaly: Jana Jebavá, Anna Komárková
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v CES posílat v průběhu celého roku, podle aktuální situace a potřeby.
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Zprávy, aktuality, informace
Výstava Adolfa Borna aneb
Jak vzniká poštovní známka
Nezaměnitelný výtvarný rukopis a inteligentní humor

poštovních cenin, v podobě originálních ryteckých a tiskových desek nebo tzv. tiskových postupů. Samozřejmě nechyběly ani výsledné produkty, tedy poštovní známky nebo
obálky prvního dne vydání.

v díle Adolfa Borna má řadu příznivců a obdivovatelů. Znají

Výstavu výtečně rozšířily ojedinělé fotografie Martin

jej milovníci výtvarného umění, grafiky, krásných knih, ale

Říhy dokumentující tvůrčí úsilí Mistra v prostředí vlastního

i sběratelé poštovních známek. Jeho tvorba oslovuje lidi

ateliéru nebo litografické dílny Tomáše Svobody v Praze.

napříč generacemi i kontinenty. Nesmírně populární jsou
i Bornovy večerníčky a animované filmy.

Volná tvorba Adolfa Borna byla zastoupena čtyřmi grafickými listy (litografie), které tematicky volně navazují na

Krátký pohled do známkové tvorby nás ujistí, že Adolf

známkovou tvorbu. Třešničkou byla figurína postilióna ra-

Born se na poli nejmenší užité grafiky, jíž nepochybně jsou

kouského mocnářství, oděná v původní slavnostní unifor-

poštovní známky, pohybuje s noblesou a nadhledem. Origi-

mě z roku 1838. Originální hlavu posla vytvořil sám Adolf

nální zpracování a jednoznačná linka jeho kresby dává vy-

Born, velký milovník Rakousko-Uherska.

niknout celkovému vyznění námětu. Řečeno slovy Adolfa

Expozice v různých obměnách postupně putovala po

Hoffmeistra: poštovní známky se stávají malými umělecký-

České republice od února do konce května 2014, od roku

mi díly, s nimiž se setkává velké množství lidí.

2015 bude k dispozici pro prezentaci v muzeích a galeriích

Poštovní muzeum, Era a Poštovní spořitelna iniciovaly

ČR. Technickou specifikaci naleznete na webu AMG http://

a vytvořily na základě rozrůstající se spolupráce unikátní

www.cz-museums.cz pod záložkou Dění v oboru – Burza

putovní výstavu věnovanou našemu přednímu grafikovi

výstav.

a populárnímu ilustrátorovi Adolfu Bornovi, jejímž cílem

Poštovní muzeum uvítá možnost zápůjčky, případní zá-

bylo představit především jeho známkovou tvorbu z boha-

jemci se mohou hlásit o výpůjčku na adrese: reichova.ale-

tých fondů Poštovního muzea.

na@cpost.cz.

Adolf Born je autorem mnoha poštovních známek,

Alena Reichová, Martin Říha

z nichž na výstavě byly k vidění například příležitostný aršík

Poštovní muzeum

k 500. výročí objevení Ameriky (1992), návrhy obou známek,
které vznikly k 740. výročí narození cestovatele Marca Pola,
populární vánoční známky v nominální hodnotě 2 Kč z roku
1993, originální výtvarné předlohy pro známky z cyklu Europa – s tématem Pověsti a legendy, návrh známky Dětem
z roku 2003 (Mach a Šebestová), Mikuláš nebo Velikonoce.

Jak posuzovat hospodaření
muzeí umění?
Mnozí lidé se zajímají nejen o kvalitu práce muzeí umění, ale také o hospodárnost jejich činnosti. Zatímco kvalitě
mohou rozumět mnozí, hodnocení hospodárnosti je zcela závislé na dostatečné znalosti sociálních vazeb muzeí
a společnosti, což je velmi málo rozšířená kvalifikace. Proto
se stává, že ekonomika muzeí není buď hodnocena vůbec,
nebo zcela chybným, zavádějícím způsobem. Nejde přitom
o nedůležité téma, neboť muzea umění soutěží ve veřejných rozpočtech s dalšími subjekty a tehdy je třeba jejich
efekty seriózně porovnávat, mj. i proto, že různými publicisty bývají prezentovány vědomě či nevědomě zavádějící
informace, které (někdy i účelově) klamou a neeticky tak
manipulují veřejným míněním.
Pro charakter hospodaření muzeí umění je příznačné,
že pracují s veřejnými zdroji a jejich společenský efekt je

Návštěvníci měli možnost prohlédnout si nejen ori-

převážně nepřímý a má časovou prodlevu. Proto jen úpl-

ginální návrhy známek a tzv. obálek prvního dne vydání

ní laici by mohli žádat hodnocení spočívající v porovnání

(FDC) či razítek, ale vystavovatelé rovněž připravili detailní

finančních výdajů a příjmů během jednoho kalendářní-

vhled do samotné technologicky nesmírně náročné výroby

ho roku. Některá muzea takovému přístupu však chybně

9

5[14
nahrávají, když položku výroční zprávy zabývající se roz-

3–4 hlavní propagační hesla. To, že tomu tak není v Praze,

počtem, nazývají pomocí slova „hospodaření“. Namísto

či Brně, je jen nešikovnost nás Čechů, nikoliv důkaz ne-

toho je nezbytné používat v jejím názvu jen slovo „finan-

pravdivosti výše uvedeného tvrzení. Turistická atraktivnost

ce“. Veřejné zdroje muzejní činnosti jsou jednak finanční

přímo souvisí s reprezentací, proto se muzea umění stavěla

(případně další materiální, jako jsou užívané nemovitosti,

a stále staví v ukázkových budovách na významných mís-

jejich vybavení a věcné dary veřejnosti), jednak sociálně-

tech měst. Ekonomický efekt turistického ruchu lze snáze

-kulturní. Kvalita a zejména kvantita návštěvníků je totiž

vyčíslovat, protože je okamžitý a materiální. Reprezentační

podle odborných odhadů závislá nejméně ze tří čtvrtin na

přínos už musí posuzovat specializovaní znalci.

úrovni školství i rodinné výchovy a jen z malého procenta

Vedle celkových odborných propočtů existují i mno-

na kvalitě práce (a v tom především propagace) muzea.

hé dílčí ukazatele, které mohou sloužit užitečné orientaci

„Kvalita výstav i expozic“ je pak komplexním pojmem, ke

v hospodaření muzea. Obecně, jako u všech subjektů, jde

kterému lze za specifických okolností (zejména u muzeí

vždy také o kvalitu investic. U muzeí patří k rozhodujícím in-

umění) přiřadit i pravidlo „čím kvalitnější výstava, tím niž-

vestice do sbírek, které se pro vzdělávací funkci zhodnocují

ší návštěvnost“. Nízká návštěvnost muzea by pak měla být

dlouhodobě, resp. trvale, z hlediska finančního pak s ply-

podnětem zřizovateli pro zvýšení jeho rozpočtu, aby mohlo

noucím časem patří i v komerční sféře k nejvýnosnějším.

posílit propagaci nebo také kvalitu edukativní činnosti. Ale

Pokud muzeum má kvalitní a dostatečně aktivní odborníky,

to jen jako podnět k zamyšlení.

kteří dokážou získat nové sbírkové předměty včas, v době

Výsledný efekt muzejní činnosti pak není povětšinou

jejich nízké ceny, nebo dokonce bezplatně, jde o jeden

realizován v §§unitě obce či regionu. Vezmeme-li základní

z nejvýznamnějších faktorů hodnocení muzejní ekonomiky.

funkční muzejní rovinu – vzdělávací – potom lze přínosy

Dary od umělců a sběratelů získávají pouze ta muzea, která

očekávat (a v případě nutnosti finančně propočítávat) v ko-

prokážou dlouhodobě kvalitu své práce, což je pro dárce

merčních firmách, zdravotnických službách či úřadech včet-

zárukou využití jejich nabídky. Benešovské muzeum umění

ně samosprávy, kde se zvyšuje kultivovanost i tvořivost pří-

získalo za léta existence velké množství darů v hodnotě ně-

stupu k zákazníkovi, společnosti jako celku i k přírodě, což

kolika milionů korun. Pro zajímavost je dobré uvést, že např.

se odráží ve zvýšené kvalitě hmotných produktů i služeb.

také investice do muzejních knihoven jsou ekonomičtější

Zatímco běžné školy určené stejné věkové kategorii na

než do veřejné sítě knihoven, neboť knihy se v muzeích po

sebe navzájem nemívají přímý vliv, doplňková vzdělávací

několika letech nevyřazují, ale slouží trvale a s přibývajícími

zařízení jako muzea, knihovny, vědecko-technické parky

lety jejich hodnota často také stoupá.

(včetně např. hvězdáren, botanických a zoologických za-

K faktorům hospodárnosti patří i přitažlivost a rozsah

hrad atd.) činnost škol posilují a vytvářejí mnohde jediné

prezentace sbírky – jde o využití zdrojů. K zásadnímu fak-

dostupné možnosti celoživotního vzdělávání pro starší

toru ekonomiky muzeí patří i využití lidských zdrojů. Jde

generace. Podpůrný efekt pro školy je okamžitý (proto je

zejména o to, aby se kvalitní muzejní specialisté věnovali

snadněji finančně vyjádřitelný), efekt pro další společen-

odborné práci a nezdržovali pomocnou činností. K hos-

ské subjekty může mít časovou prodlevu i několika gene-

podárnosti práce s lidskými zdroji může zásadně přispět

rací, proto se hůře číselně vyjadřuje a u lidí stavějících na

i zřizovatel, když využívá odborný potenciál jednotlivých

rychlém povrchním efektu nemá podporu. Pro zajímavost

zaměstnanců nebo celého ústavu při své práci. Namátkou

uvedu, že tento typ náročnějšího ekonomického propočtu

můžeme uvést např. posuzování kvalit architektury, desig-

dokážou zpracovat např. v Národním památkovém ústavu.

nu a urbanismu v obci, práci s volným uměním ve veřejném

Významným faktorem dotýkajícím se sociální funkce

prostoru apod.

muzeí je vzdělávání a další podpora elit, které zásadně

Důležitým ukazatelem hospodárnosti v každodenní

ovlivňují celkový rozvoj daného města či regionu. Tento

běžné praxi muzea schopnost kontrolovat i ovlivňovat ceny

faktor mezi odborníky velmi zajímavě zpochybňuje mecha-

a kvalitu práce dodavatelů služeb a zboží. V postkomuni-

nický požadavek na kvantitu návštěvnosti.

stických zemích existuje typický kontrast v odběratelsko-

Druhou významnou funkcí muzeí umění je podpora

-dodavatelských vztazích. I v naší zemi se lze velmi často

turistického ruchu a reprezentace obce či regionu. I když

setkat s nabídkou zásadní slevy (až 40 %) běžné ceny od do-

na to někteří Češi zatím nejsou zvyklí, muzea umění patří

davatele, ale současně existuje známý zvyk nekomerční or-

v rozvinutém světě k hlavním turistickým magnetům měst.

ganizace včetně obcí šidit, jak to jde, neboť se předpokládá,

V Paříži, Bilbau, Londýně, New Yorku, Leningradě (a dnes už

že nesoukromé peníze nikdo příliš nehlídá. Muzeum umění

i v Číně), stejně tak v adekvátním procentu v malých měs-

Benešov považuje požadavek slevy z běžné ceny za samo-

tech, patří názvy muzeí umění (nikoli jiných muzeí) mezi

zřejmost při každém jednání s výrobcem, obchodníkem
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či dodavatelem služby. Výsledky se dostavují poměrně čas-

kultúrneho dedičstva na Filozofické fakultě Prešovské uni-

to. Dalších faktorů by se dala uvést celá řada.

verzity a o jejich obsahu a zaměření.

Z uvedeného vyplývá, že zatímco plnění předpisů včet-

O neustále rostoucí (s)potřebě obrazových reprodukcí

ně finančních posuzuje přímo zřizovatel muzea prostřed-

uměleckých děl a jejich vlivu na svět umění pojednává Sil-

nictvím specializovaných úředníků, hospodaření musí

via Rajčanová ve svém textu Osvetová funkcia reprodukcie:

posuzovat odborníci jiného typu. Většinou jsou k tomu

Vnímanie originálu a jeho podmienenosť reprodukciou ume-

využívány různé druhy muzejních rad, které posuzují hos-

leckého diela.

podaření jako jeden z aspektů výroční zprávy, nebo mohou

Podobně jako Silvia Rajčanová (v souvislosti s reproduk-

být zřizovatelem požádány o různá další, třeba i detailní vy-

cemi) nás upozorňuje další autorka, Katarína Sokolová, že

jádření. V Benešově za tím účelem Městská rada jmenuje

se zapomíná na primární funkci návštěvy muzea a galerie

členy veřejné a vědecké rady Muzea umění a designu. Exis-

– a tou je „pozeranie sa na umelecké diela“. Článek nese

tence těchto rad je mj. důležitou demokratickou pojistkou

název Téma výchovy umením k umeniu ako neexistujúci

politické nezávislosti muzeí. Tam, kde zatím chybí, bývají

problém a týká se nejenom tématu výchovy uměním, ale

někdy účelová zavádějící hodnocení zneužita k různým ty-

i dalším dílčím aspektům problému, jako je role galerijní

pům nátlaků na muzea a jejich management. V Benešově

pedagogiky, problém cílů galerijní edukace („budovanie

díky prozíravosti zřizovatele (radnice) od počátku 90. let

recepčnej kompetencie jedinca, jeho schopností vedúcich

20. století k žádnému nátlaku s negativním efektem proto

k samostatnej interpretácii umeleckých diel“), otázka defi-

nedošlo.

nování uměleckého pole atp.
Tomáš Fassati

Také další text pojednává o muzejní edukaci. Jde o vý-

Muzeum umění a designu v Benešově

sledek týmové práce Miriam Uhrinové a Kataríny Hláčikové
a tématem článku je Spolupráca školy a múzea z pohľadu
učiteľov primárneho vzdelávania. Autorky hovoří o rozvoji
kulturní gramotnosti a vzdělávacích aktivitách slovenských
muzeí a galerií. V tomto článku najdeme jak úvahy na toto

Časopis Kultura, umění a výchova

téma, tak i konkrétní výsledky průzkumu zaměřeného na

Před rokem jsme na stránkách Žurnálu Online infor-

Řadu textů věnovaných kulturnímu dědictví a muzejní

movali o vzniku nového recenzovaného časopisu Kultura,

pedagogice uzavírá Tomáš Drobný svým článkem Kulturní

umění a výchova, který od roku 2013 vychází na Katedře

dědictví a paměťové instituce z pohledu muzejní pedagogi-

výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Od

ky. Ve svém textu se autor zabývá mezioborovými vztahy

té doby vyšla postupně tři čísla tohoto on-line periodika

muzejní pedagogiky a dalšími oblastmi ochrany kulturního

zaměřeného na mezioborovou komunikaci a výměnu po-

dědictví. Vyslovuje obavy o úroveň školní výuky dějin a její

znatků v rozmanitých oblastech společenských věd, které

obsahové zaměření.

spolupráci škol s muzeem a galerií v Ružomberku.

spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál.

Jinou oblastí kulturního dědictví se tvůrčím i výzkum-

Poslední číslo časopisu uvádějí jeho editorky Petra Šo-

ným způsobem zabývá další ze slovenských autorek, Pat-

báňová a Gabriela Piáčková heslem „péče o paměť“. V čísle

ricia Biarincová, s textem nazvaným Aktuálne hodnoty ľudo-

lze totiž najít hned několik textů, zabývajících se důležitostí

vej kultúry vo vzdelávaní.

tradice a potřebou kontinuity, péčí o společenskou paměť

A poslední z textů zve čtenáře k tématu architektury a je-

a odpovědností za odkaz našich předků. Autoři dílčích stu-

jích specifických vlastností, které ji spojují se světem umění

dií nabízejí čtenářům také zamyšlení nad ambivalentní rolí

a výtvarné kultury. Toto téma připravil Jiří Hanuš a rozvíjí je

obrazové reprodukce a tématy z oboru muzejní a galerijní

ve své studii Výtvarné aspekty detailu v architektuře.

pedagogiky nebo ochrany kulturního dědictví a paměti

Na závěr dodejme, že časopis Kultura, umění a výchova

uchovávané v hmotných předmětech minulosti. Se kterými

je odborným recenzovaným periodikem, je vydáván dva-

autory a tématy se v tomto čísle setkáte?

krát ročně a čtenářům je volně k dispozici na adrese http://

K tématu kulturního dědictví a výchovy zaměřené na

www.kuv.upol.cz. Časopis má svůj profil také na Facebooku

jeho ochranu se vyslovují Slávka Kopčáková a Eva Kušníro-

a je otevřen diskusím čtenářů. Vznik časopisu i jeho vydá-

vá se společným příspěvkem Ochrana kultúrneho dedičstva

vání financuje projekt „Vizuální komunikace – otevřený

a kokurikulárny problém študijnej disciplíny a školského pred-

prostor k výchově a vzdělávání“ podpořený Evropskou unií

metu umenie a kultúra. Autorky mimo jiné čtenáře informují

a státním rozpočtem České republiky.

o existenci studijních disciplín Muzeoedukológia a Ochrana

Jolana Lažová
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Lovcem i sběračem na vlastní kůži

mozkového potenciálu skýtaly dětem jednak mnohé vědou

Během posledních dvou měsíců již skončeného školní-

vání pravidel života v prehistorickém světě, jež se osobním

ho roku realizovalo Regionální muzeum Mělník v rámci vý-

zcela ještě nepotvrzené teorie, a především vlastní objevopřičiněním více upevňuje.

stavy „Doba kamenná“ zážitkový program Doba kamenná

Nezapomenutelnou atmosféru pravěkého světa vnímali

je doba kamenná. Jeho prostřednictvím se žáci mateřských

mladí návštěvníci prostřednictvím smyslů. Například zra-

a základních škol ocitli v nejstarším období lidské existence

kem při hře světel a tmy evokující pobyt v jeskyni, sluchem

v kontextu Mělnicka a Středočeského kraje. Program nás

a tedy zvukem kamene jako prostředkem komunikačním

vpravil nás do paleolitu, a přes mezolit nás dovedl před

i hudebním nebo třeba čichem při vnímání živé přírody ko-

počátek neolitu a dobu prvních zemědělců u nás. Náročné

lem sebe. Starší žáci pak absolvovali setkání s archeoložkou

téma, které již bylo mnohokráte v nejrůznějších podobách

muzea, kdy společně „přicestovali“ časem, aby se seznámi-

představeno návštěvnické veřejnosti.

li s tehdejším člověkem jako rozumně myslícím jedincem,

V mělnickém muzeu jsme tentokráte vsadili na několik
klíčových principů zážitkové pedagogiky, audiovizuální

s možná pro někoho překvapivým potenciálem, v novém,
vědecky podloženém světle.

podporu, prvky dramatické výchovy a náznaky artefiletiky.

Výpravy do časů lovců a sběračů prostřednictvím zážit-

Cílem programu se stalo propojení archeologických reálií

kové pedagogiky se setkaly s ohlasem u více než třinácti set

s jedinečnou možností poznání způsobu života, schop-

žáků i jejich pedagogů, ale také rodičů a dětí, pro něž byla

ností a možností prehistorického člověka všemi smysly

připravena speciální podoba programu v rámci muzejní

s ohledem na věkové a individuální potřeby každého dítě-

noci. Dynamická vitalita realizátorů programu, kombinace

te. Snažili jsme se přiblížit aktérům setkání základní znaky

osvědčených přístupů s inovativními a především výrazná

a zákonitosti rodící se lidské společnosti. Program podpořil

dávka entuziasmu byly klíčovými nosníky celého projektu

zájem o kulturní bohatství našeho regionu a byl v souladu

a nezbývá než si přát, aby tyto a mnohé další podnětné

s rámcovými vzdělávacími programy pro základní a před-

i objevné opěrné body provázely autorský tým programů

školní vzdělávání.

i v následujících obdobích.

V úvodní části se přenesli účastníci pravěké výpravy do

Jitka Králová

sledovaného období audiovizuálním stínovým exkurzem
z časů lovců mamutů v pojetí s našimi končinami spjatého
Eduarda Štorcha, který vznikl pod taktovkou muzejní pedagožky, pracovnice propagace a především dvou již osvědčených partnerů, kteří jsou v regionu známí svým hlasem
– Marka Holého, lídra kapely Navostro a moderátora rádia
Signál a Václava Tichého, tiskového mluvčího Policie ČR
Mělník.
V průběhu vizuálu byli účastníci výpravy symbolicky přijati svou co nejautentičtěji vypadající průvodkyní jménem
Nezi do rodu, zažili přijímací rituál prostřednictvím kožešin,
šperků a další výbavy a následně si vyzkoušeli vybrané aktivity každodenního boje o život. Seznámili se se způsoby
lovu, sběru, ohmatali si kamennou industrii a další artefakty. Otestovali si možné, některými vědeckými proudy prosazované způsoby „prařeči“.
V dotykových zónách si vyzkoušeli simulovaný přechod
mezolitickou vodní krajinou, poznávali zvířecí stopy, pravěká

Retrogaming

Nabídka výstavy k zapůjčení
Regionální muzeum v Litomyšli (www.rml.cz) nabízí

zvířata ztvárňovali na kameny, zkusili si drásadlem opraco-

interaktivní putovní výstavu historických počítačů, kte-

vat dřevo, rozpoznávali tehdejší zástupce flory a fauny nebo

rá zachycuje historii výpočetní techniky od počátků po

například vyhledávali zlomky kamenných industrií. Zažili fy-

polovinu 90. let 20. století. Největší pozornost je věno-

zicky náročnější přesun před domnělým nepřítelem i zkou-

vána počítačovým hrám a domácím počítačům a kon-

mání trojrozměrného modelu obydlí tehdejších lidí a úkoly

zolím z 80. let – československým i zahraničním. Jednot-

s ním spojené. Soužití i zápolení s přírodou, oporu v histo-

livé exponáty jsou představovány přístupnou formou,

ricky podložených faktech, ale i prostor pro nastartování

nezbytné technické informace doplňují různé zajímavosti.
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Návštěvník se seznámí také s herními hity, s dobovými

předmět trvale do zahraničí, darovat či prodat jej třetí oso-

herními časopisy, s problematikou pirátství apod. Sou-

bě, zastavit jej...). Takový předmět pak neodpovídá charak-

částí výstavy je „pařanské doupě“ – herna s historickými

teru sbírky spravované podle zákona č. 122/2000 Sb. a ne-

počítači, herním automatem i s moderními PC s emu-

zhodnocuje ji a je tedy pro sbírku přebytečný.

látory. Více informací naleznete na webu AMG http://

Pokud tato situace nastane, je vlastník či správce sbírky

www.cz-museums.cz pod záložkou Dění v oboru – Burza

povinen, dříve než předmět vydá vlastníkovi, v rámci ak-

výstav.

tualizace zápisu sbírky v CES podle ustanovení § 7 odst. 2
– ze zaslaných materiálů

zákona č. 122/2000 Sb., požádat Ministerstvo kultury, jako
správce CES, o vyřazení evidenčního čísla předmětu v CES.

Postup při vydávání sbírkových
předmětů původním vlastníkům
Na základě žádosti o metodické doporučení/pokyn Minis-

V žádosti uvede důvod vyřazení evidenčního čísla, v tomto případě vyřazení ze sbírky pro přebytečnost a uvede, na
základě jakých skutečností či jakého zjištění přebytečnost
nastala (v tomto případě důvod změny vlastnického práva

terstva kultury ve věci

ke sbírkovému předmětu „ze zákona“ – zákony č. 428/2012

1. postupu při vydávání sbírkových předmětů podle záko-

Sb. a č. 298/1990 Sb.). Ministerstvo kultury, podle ustanove-

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

ní § 7 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., posuzuje opodstatně-

a náboženskými společnostmi, případně podle zákona

nost vyřazení sbírkového předmětu ze sbírky, z čehož plyne,

č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů

že může dospět k názoru, že vyřazení není opodstatněné.

řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého,

K tomu dojde tehdy, když přebytečnost není jednoznačně

2. postupu podle ustanovení § 2068 zákona č. 89/2012 Sb.,

zdůvodněna, v tomto případě když nejsou dostatečně do-

Občanský zákoník (odvolání daru pro nouzi)

loženy důvody pro změnu vlastnického práva. Pak předmět

obdržela exekutiva Asociace muzeí a galerií ČR toto vyjádření:

nelze ze sbírky vyřadit. Teprve po oznámení ministerstva

Ministerstvo kultury není oprávněno vykládat zákony, toto

žadateli, že evidenční číslo sbírkového předmětu bylo z CES

oprávnění má pouze soud. Ministerstvo kultury není ani

vyřazeno, je možné předmět ze sbírky vyřadit (podle usta-

oprávněno vydávat metodické pokyny či metodické texty

novení § 4 vyhlášky č. 275/2000 Sb., ve znění pozdějších

k provádění mimoresortních zákonů. K oběma výše uvede-

předpisů) a předmět vydat podle příslušných ustanovení

ným bodům se proto můžeme vyjádřit pouze z hlediska po-

zákona č. 428/2012 Sb. novému vlastníkovi.

stupu podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek mu-

Vydávání sbírkových předmětů
podle občanského zákoníku

zejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Vydávání sbírkových předmětů
podle zákona o církevních restitucích

Postup může být obdobný jako v předchozím bodě.
I v tomto případě je důvodem vyřazení sbírkového předmětu ze sbírky změna vlastnictví, která nastane na základě

Sbírkový předmět může být ze sbírky vyřazen pouze

ustanovení § 2068 zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko-

z důvodů neupotřebitelnosti, přebytečnosti, ztráty a výmě-

ník (odvolání daru pro nouzi) a podle povahy případu po

ny (ustanovení § 9 odst. 1 písmo j) zákona č. 122/2000 Sb.).

souhlasu vlastníka sbírky muzejní povahy, čímž se sbírkový

Neupotřebitelnost a přebytečnost jsou definovány v usta-

předmět stane pro sbírku přebytečným, resp. lze ho z dů-

novení § 9 odst. 5 citovaného zákona. Podle tohoto usta-

vodu vlastnického práva jako práva regulujícího veškeré

novení je přebytečným sbírkový předmět, neodpovídá-li

vlastnické vztahy v ekonomickém pojetí za přebytečný pro

charakteru sbírky a nezhodnocuje-li ji. V případě, že u sbír-

vlastnictví sbírky muzejní povahy považovat. Změna vlast-

kového předmětu dojde ke změně vlastnictví, tj. není (pře-

nictví pak musí být v žádosti o vyřazení evidenčního čísla

stane být) majetkem vlastníka sbírky a vlastník sbírky či jím

sbírkového předmětu z CES doložena, tj. musí být dolože-

ustavený správce sbírky (muzeum či galerie) pozbude tudíž

no, že vlastníku a správci sbírky byly předloženy doklady

možnost s ním volně nakládat, nelze na takový předmět

svědčící pro oprávněnost postupu podle § 2068 zákona

nahlížet z důvodu právního pojetí vlastnictví jako na sou-

č. 89/2012 Sb. (např. doklady ze sociálního odboru přísluš-

část sbírky, přestává být sbírkovým předmětem. Na sprá-

ného úřadu, z České správy sociálního zabezpečení...), aby

vu takového předmětu proto již nelze uplatňovat zákon

ministerstvo mohlo posoudit opodstatněnost vyřazení.

č. 122/2000 Sb. (nový vlastník, byt' by i souhlasil s tím, že

Poznámka:

předmět na základě smlouvy ponechá v užívání vlastníka,

Není vhodné reagovat na dílčí ustanovení zákona

potažmo správce sbírky muzejní povahy, může např. vyvézt

č. 89/2012 Sb. vytržená ze souvislostí. Tak např. interpretace
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předmětného ustanovení § 2068 zákona má zřejmě souvis-

usnadnění celého procesu správy sbírek. Portál slouží k pu-

lost s ustanovením § 20 odst. 2 tohoto zákona, že „Právnické

blikování metodických pokynů, metodických textů, vy-

osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly

braných odpovědí na písemné dotazy správců sbírek (bez

zřízeny; ustanovení tohoto zákona [zákon č. 89/2012 Sb. –

identifikace tazatele), komentovaných poznatků z kontrol

pozn. Kervitcerová] se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s práv-

dodržování zákona č. 122/2000 Sb., včetně tzv. příkladů

ní povahou těchto osob.“ Z tohoto ustanovení by bylo možné

dobré praxe a dalších zajímavých informací souvisejících

dovodit, že vrácení daru podle § 2068 zákona č. 89/2012 Sb.

se správou sbírek. Portál je obsahově plněn přímo metodic-

se netýká příspěvkových organizací. Na to můžeme ovšem

kým pracovištěm pro správu sbírek muzejní povahy, kterým

pouze upozornit, podávat závazný výklad těchto ustanove-

je oddělení muzeí a galerií OMG MK ČR.

ní Ministerstvu kultury nepřísluší.

Web Správa sbírek nabízí informace členěné do osmi
Pavel Hlubuček

hlavních sekcí: Desatero správce sbírky, Centrální evidence

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví,

sbírek (CES), Uchování sbírkových předmětů, Evidence sbírko-

muzeí a galerií MK ČR

vých předmětů, Inventarizace sbírkových předmětů, Vyřazování předmětů ze sbírky, Vývoz sbírkových předmětů do zahra-

metodická centra

ničí a Specifické otázky správy sbírek. Jednotlivé sekce jsou
pak za účelem větší přehlednosti dále členěny do podsekcí.
Pro usnadnění orientace v relevantních právních normách a metodických pokynech připravil odbor ochrany

Správa sbírek

movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva

Rozšíření informačního portálu eMuzeum

kultury dokument pro správce sbírek Desatero pro správce
sbírky (dále jen Desatero). Tento soubor instrukcí přináší

Oborový informační portál eMuzeum (http://www.

správcům sbírky základní přehled požadavků a povinnos-

emuzeum.cz/) přináší již od roku 2006 českým muzejníkům

tí při nakládání se sbírkou, která byla zapsána do centrální

a zájemcům o obor pravidelné aktuální informace z ob-

evidence sbírek (CES). Doplňující informace k jednotlivým

lasti dění v domácím, evropském i světovém muzejnictví.

kapitolám Desatera uživatelé dohledají v rámci dalších sekcí

Správu a provoz portálu zajišťuje Centrum pro prezentaci

webu Správa sbírek. Některé sekce webu obsahují Vybrané

kulturního dědictví, jedno z metodických center zřízených

odpovědi na dotazy správců sbírek, jejichž prostřednictvím

Ministerstvem kultury České republiky, působící při Národ-

je problematika správy sbírek doplněna o praktický rozměr.

ním muzeu. Ačkoliv je portál určen především odborné ve-

I jednotlivé podsekce v návaznosti na Desatero poskytují

řejnosti, jeho návštěvnost dosahuje 40 tis. návštěv ročně.

správcům sbírky vysvětlení muzejní legislativy, převedené

Kromě zveřejňování aktualit, metodických materiálů

do uživatelsky srozumitelného jazyka, sestávající z četných

a informací o trendech v oboru je prostřednictvím portá-

praktických návodů, doplňující obrazové dokumentace,

lu představen i zcela unikátní fond oborové muzeologické

potřebných formulářů či odkazů na odpovídající informač-

knihovny Centra, který v současnosti čítá přes 1 100 převáž-

ní zdroje. Důležité informace obsahuje též sekce Evidence

ně anglofonních publikací. Na portálu eMuzeum jsou také

sbírkových předmětů, kde najdou správci sbírek celou řadu

uveřejněny odborné výstupy z oblasti muzejní a muzeolo-

užitečných informací, včetně poznatků získaných při kon-

gické tématiky, včetně například jednotlivých čísel časopi-

trolách dodržování zákona 122/2000 Sb., týkající se právě

su Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Portál je spoluvy-

evidence sbírkových předmětů. Portál Správa sbírek podá-

tvářen odbornou veřejností, která sama aktivně přispívá

vá komplexní přehled o problematice uchovávání sbírek

k aktuálnosti prezentovaných informací. Portál eMuzeum

a pomáhá správcům zorientovat se v této mnohdy kompli-

je jedinečnou platformou pro prezentaci a výměnu znalostí

kované činnosti.

a zkušeností z oboru.

Portál eMuzeum je živým prostorem, který reaguje na
Nově, od tohoto roku, je

aktuální dění. Máte-li zájem propagovat konferenci, semi-

v rámci portálu eMuzeum

nář či zajímavý projekt z oblasti digitalizace či například

zpřístupněn

veřejnosti

muzejní edukace prostřednictvím našeho portálu, napište

web Správa sbírek (http://

na emailovou adresu: centrum@nm.cz. Můžete se též re-

www.emuzeum.cz/spra-

gistrovat k odebírání pravidelného měsíčního newsletteru

va-sbirek/), realizovaný ve spolupráci s odborem ochrany

portálu eMuzeum.

movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

kultury ČR. Cílem portálu je přispět ke zkvalitnění a zároveň

Národní muzeum
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sekce, komise, kolegia
Botanické dny na Malé Fatře
Přelom května a června patří tradičně terénním seminářům Botanické komise AMG. Letošní seminář uspořádalo ve
Varíně u Žiliny Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš ve spolupráci s Asociací muzeí
a galerií ČR, Správou NP Malá Fatra a Botanickou záhradou Univerzity Komenského. Setkání proběhlo ve dnech
2.–6. června 2014 a zúčastnilo se jej 35 botaniků, z toho 22
z České republiky a 13 ze Slovenska.
První den programu nabídl odborné referáty, zaměřené

Seminář knihovníků muzeí
a galerií v Muzeu Beskyd

na botanické zvláštnosti regionu i obecně. V dalších dnech

Letošní 38. seminář knihovníků muzeí a galerii AMG se

se uskutečnily celodenní exkurze do oblasti Malé Fatry a Ži-

konal v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku, ve dnech 2.–4. září

linské kotliny, proběhlo též plenární zasedání Botanické

2014. Semináře se zúčastnilo 93 knihovníků muzeí a galerií,

komise Asociace muzeí a galerií ČR. Z důvodu neustáva-

odborníků z dalších typů knihoven a jejich příznivců z cel-

jícího deště byly za cíl první exkurze zvoleny údolní louky

kem 53 institucí. K milým oficiálním hostům patřila vedoucí

a slatiniště Rajeckej doliny v okolí obce Šuja jihozápadně od

samostatného oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR

Žiliny. Následující dny se botanici vypravili nad horní hrani-

Mgr. Blanka Skučková, předseda AMG PhDr. Luděk Beneš,

ci lesa do oblasti Veľkého Rozsutce, po hřebeni přes Veľký

předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., a předseda Kni-

a Malý Kriváň k Chatě pod Suchým a konečně do okolí obce

hovnického institutu Národní knihovny ČR PhDr. Vít Richter.

Zázrivá – osady Biela na přírodní památku Bôrická mláka.

Připravený odborný i doprovodný program semináře

Čeští účastníci vyjádřili poděkování ředitelce muzea

byl časově náročný a tematicky bohatý. Po úvodních slo-

doc. RNDr. Daně Šubové, CSc., a kolektivu pracovníků mu-

vech přednesli členové výboru zprávy o činnosti muzejních

zea v čele s Ing. Jankou Padyšákovou, kteří se podíleli na

knihoven ve svých regionech a předsedkyně komise podala

skvělé organizaci semináře. Za odborné vedení exkurzí je

zprávu o činnosti komise v uplynulém období. Následoval

třeba poděkovat RNDr. Anně Dobošové, botaničce Správy

blok odborných referátu Historické knižní fondy a poté spo-

Národního parku Malá Fatra, a RNDr. Daně Bernátové z Bo-

lečenský večer, který se uskutečnil v Rytířském sále, a pro-

tanické zahrady Univerzity Komenského, která účastníky

hlídka stálé expozice muzea „Beskydy, příroda a lidé“.

bez ohledu na obutí pouze do topánků, v nichž by si větši-

Druhý den byl po prezentacích sponzorů semináře na

na (pochopitelně kromě Jardy Rydla) netroufla ani na pláž,

programu blok Katalogizace a předmětové zpracování. Od-

ochotně provázela i v těch nejnáročnějších terénech svým

polední program byl věnován bloku Marketing v knihov-

nanejvýš fundovaným výkladem.

nách a jejich služby a prohlídce zámeckého okruhu Muzea

Kompletní zprávu Lukáše Zelí Krinkeho a Janky Padyšákové si můžete přečíst na stránkách Botanické komise AMG

Beskyd. Ve večerních hodinách zavítali účastníci do místecké pobočky Městské knihovny.
Odborná exkurze připravená na poslední den semináře

na webu http://cz-museums.cz.
– ze zaslaného zápisu

vedla do Hukvald, kde knihovníci absolvovali komentovanou prohlídku Památníku Leoše Janáčka a krásnou, už podzimně zbarvenou krajinou dorazili na druhý největší hradní
komplex v České republice – hrad Hukvaldy.
Účastníci vyslovili dík za bezchybný průběh semináře
a jeho organizaci vedení muzea i všem jeho pracovníkům.
Příští, 39. seminář knihovníků muzeí a galerií se bude konat
v Moravské galerii v Brně.
Kompletní zprávu Štěpánky Běhalové a Kateřiny Janásové naleznete na stránkách Knihovnické komise AMG na
webu http://cz-museums.cz.

Botanici a len rakouský na loukách v Šuji

– ze zaslaného zápisu
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Zdař bůh!

Muzejně-pedagogické objevování
ostravského génia loci
Ve dnech 15. a 16. září 2014 se v Ostravě uskutečnil seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
při AMG, nazvaný Muzejní edukace v přírodovědných expozicích a na industriálních památkách. Seminář uspořádala
komise ve spolupráci s Ostravským muzeem a zúčastnilo se

muzeologie
a muzejnictví
Výroční obyčeje a slavnosti
v muzeích
Úvaha o muzejní prezentaci

V celoročních programech muzejních aktivit téměř nikde

jej přes padesát pedagogů.
Ve fázi příprav výbor komise vybral a oslovil 11 před-

nechybí výstavy, besedy, přednášky věnované nejdůležitěj-

nášejících, aby na akci představili výstupy ze své praxe,

ším a nejoblíbenějším svátkům, jimiž jsou Vánoce a Veliko-

charakteristické inovativními muzejně-pedagogickými po-

noce. Muzea věnují pozornost i dalším výročním obyčejům,

stupy, vedoucími ke zvýšení zážitku návštěvníků. Řeč přišla

svátkům a tradičním slavnostem. Koncepce výstav a dalších

i na vize, konkrétně na budoucí přírodovědnou expozici

akcí provázejících roční cyklus se místo od místa liší. Někde

Národního muzea. Řadu přednesených příspěvků oboha-

přinášejí obecné poučení o vývoji a významu lidových

tila vystoupení v posterové sekci, v níž byla prezentována

tradic, jinde převažuje zájem o výtvarné a další estetické

zajímavá témata přivezená z Kladna, Opavy a Mělníka.

hodnoty, především vždy přispívají k obohacení sváteční

Při diskusi nad názornými prezentacemi došlo i na při-

atmosféry. Spíše výjimečně předkládají doklady o současné

pomenutí pedagogického odkazu Járy Cimrmana. Kromě

podobě tradičních událostí v místě a okolí. Zamysleme se

plenárního zasedání komise se pak v duchu humorně la-

nad několika muzejními výstavami a akcemi, které se ode-

děných vědeckých myšlenek plynoucích z tohoto odbor-

hrály v průběhu posledních let ve středočeských muzeích.

ného pojednání odvíjely všechny pracovní bloky prvního

„Výroční obyčeje a slavnosti ve středních Čechách“, pu-

dne, které s přibývajícím večerem uzavřela komentovaná

tovní výstava, kterou připravilo Odborné pracoviště pro li-

prohlídka nových expozic Ostravského muzea a společná

dovou kulturu středočeského kraje (oddělení Regionálního

„afterparty pro otrlé“ na Stodolní ulici.

muzea Kolín), byla zahájena před pěti lety v rakovnickém

Druhý den byl ve znamení exkurze – happeningu, kte-

muzeu. Vernisáž v lednu roku 2009 byla nezapomenutel-

rý spočíval ve společném putování po oblasti haldy Emy,

ná. Skupina masopustních maškar z nedaleké obce Čistá

NKP Dolu Michal a NKP Dolní oblasti Vítkovic v opravené

procházela s muzikou náměstím, hrálo a tančilo se před

soupravě autobusu Škoda 706, dokumentujícím ostravskou

muzeem i na výstavě. „Principál“, hlavní postava zdejšího

hromadnou dopravu sedmdesátých let.

masopustu, vypadal téměř stejně jako figurína, která ho

Podrobné a zcela odlišně stylově laděné ohlédnutí Ka-

představovala na výstavě. Po rakovnické premiéře výsta-

teřiny Tomeškové za seminářem, jakož i obsah jednotlivých

va putovala po několika dalších muzeích (Čáslav, Kouřim,

prezentací a posterů, lze dohledat na stránkách Komise

Příbram, Kutná Hora, Kladno, Jílové, Český Brod). Putova-

pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku na webu AMG

ly panely s fotografiemi a odbornými texty, trojrozměrné

http://cz-museums.cz.

exponáty podle možností doplňovali na jednotlivých pra– ze zaslaného zápisu

covištích. Výstava navázala na výsledky dotazníkové akce
připravené Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici.
Představila pro mnohé překvapivé bohatství dodnes živých
nebo znovu ožívajících tradic lidové kultury ve středních
Čechách. S odstupem je zřejmé, že výsledkem výstavního
ztvárnění celého cyklu výročních obyčejů byl sice zajímavý,
ale jen velmi zkratkovitý obraz. Tematicky užší záměr vždy
umožňuje detailnější a odborně hlubší zpracování a prezentaci bohatších dokladů k vybranému tradičnímu projevu.
Svědčí o tom několik dalších středočeských výstav.

Tři králové
Kolední obchůzka chlapců v bílých košilích a s papíVstup do kompresorovny. Foto: Viera Gřondělová
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rovými korunami na hlavě v den svátku Tří králů byla po
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dlouhou dobu na mnoha místech pokládána za téměř za-

věnovali delšímu období, aby měli možnost uplatnit do-

pomenutou tradici (i v řadě odborných studií významných

klady o obyčejích závěru zimy a následujícího jarního času.

etnografů, např. ve studii Václava Frolce, se hovořilo o zani-

Průmyslové Kladensko se při povrchním pohledu může

kající tendenci obyčeje).

jevit jako oblast s velmi skromným dědictvím lidové kultu-

V roce 2012 připravilo Muzeum T. G. M. v Rakovníku

ry, také úvodní text podobný názor vyjadřoval slovy: „Kla-

výstavu „My tři králové jdeme k vám“, která seznámila ná-

densko je oblast, kde se dochovalo jen málo zvyků spojených

vštěvníky s historií tradiční tříkrálové koledy a s její součas-

v minulosti především s venkovským prostředím“. Současnou

nou podobou zaznamenanou v regionu. Mezi několika vy-

situaci to vystihuje jen částečně. Na Kladensku dnes na

stavenými betlémy s postavami tří králů přinášejících dary

mnoha místech obnovují řadu lidových obyčejů, i když ne-

novorozenému Ježíši představoval nejzajímavější exponát

jsou spojeny se zemědělským hospodařením. Ostatně ma-

betlém z nedalekého Oráčova. Jádrem děje Rakovnické vá-

sopust má dávnou tradici nejen na venkově, ale právě tak

noční hry je spor prostých pastýřů s urozenými třemi králi

ve městech. Masopustu byla věnována první část výstavy.

o to, komu bude patřit božské dítě. Na výstavě byl jedineč-

Fotografie dokumentovaly podobu masopustu v Buštěhra-

ný rukopis této barokní hry středem obdivu. Tříkrálová ob-

dě a Horním Bezděkově. Trojrozměrné exponáty – figuríny

chůzka se stává živou součástí současné tradice, dokládaly

koně, čápa, smrti vytvořili žáci ZUŠ na Kladně. Masopustem

to vystavené fotografie z Křivoklátu a především z Čisté

ožívají některé další vesnice na Kladensku, např. Brandýsek,

u Rakovníka, kde každoročně procházejí obcí tříkrálové

Čelechovice, město Stochov a další. Postupné doplňování

průvody. Okázalé kostýmy tří králů zapůjčené z Čisté insta-

dokumentace přinese jistě další cenný materiál. Následující

lované na figurínách tvořily působivý střed výstavy.

témata, Velikonoce a pálení čarodějnic, prezentovala vý-

V roce 2014 se tři králové vydali na cestu do dalšího

stava podobně, několika příklady. Také k těmto obyčejům,

muzea na Rakovnicku. Úspěšná výstava byla instalována

v současné době živým a každoročně provozovaným, bude

v muzeu v Novém Strašecí, nepochybně i zde návštěvníky

možno získat v terénu další bohatou dokumentaci. Zajíma-

poučila, potěšila a inspirovala.

vé informace a doklady uváděly obyčej pálení čarodějnic

Masopust

do souvislosti s historií čarodějnických procesů.

Masopustní obchůzky a průvody oživují v posledních
letech stále více vesnic i měst. Odehrávají se nejen v regionech pokládaných za „národopisně živé“, ale i tam, kde byla
většina tradic lidové kultury téměř zapomenuta. Místo od
místa se masopustní radovánky liší obsahově i formálně.
Rozdílná je především míra kontinuity. Jen málokde představuje masopust tradici udržovanou bez přerušení nebo
jen s krátkodobou pauzou. Mnohem častěji znamenají současné masopusty návrat k tradici před delší či kratší dobou
opuštěné. Někde se navracejí k tradici místní, jinde se jedná
spíše o nápodobu forem známých z jiných míst nebo jen
z literatury, televize, výstav a jiných zdrojů. Nejen to, součas-

Muzejní masopust v Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
roku 2009. Foto: Josef Jiřikovský

né masopusty jsou také projevem fantazie a všemožných

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy nabízelo v roce

tvůrčích nápadů. Významově rozdílný bývá masopust na

2014 výstavu „Masopust a Velikonoce“. Ve městě Jílovém

vsi a ve městě, zcela jinou hodnotu představuje masopust

se masopusty přestaly slavit počátkem padesátých let dva-

v provedení folklorních souborů předváděný na podiu, na

cátého století. Jejich znovuzrození můžeme pokládat za

divadelní scéně, často také v muzeích v přírodě.

tvůrčí čin pracovníků muzea, v roce 2008 se ve městě usku-

Není náhodné, že dokumentaci rozmanitých forem

tečnil první „Muzejní masopust“. Během let se spolupořada-

současného masopustu věnují zaslouženou pozornost

teli masopustů stali hasiči, Město Jílové, Mateřské centrum

pracovníci řady muzeí. Prezentace obyčeje na výstavách

Permoníček a do pestrých, stále početnějších průvodů se

je návštěvnicky přitažlivou součástí muzejních programů.

přidávali další občané, jednotlivci i celé rodiny. Snímky ve

Ohlédněme se za několika výstavami a muzejními akcemi

fotogalerii na webových stránkách města dokládají, že ne-

s masopustní tematikou v muzeích středních Čech.

chybí vedle nových masek postavy tradiční: medvěd, kůň,

Sládečkovo muzeum v Kladně připravilo v roce 2014 vý-

ženich s nevěstou, šašek, bába s dědkem v nůši, kat a další.

stavu „Od masopustu do čarodějnic“. Pořadatelé se záměrně

Z muzea vzešel impulz a masopust v Jílovém žije, dalo by
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se říci „druhým životem“. Muzejní pracovníci vývoj obyče-

Předvádění zaniklé formy obyčejů by ovšem mělo usilovat

je sledují, dokumentují a podílejí se na jeho průběhu. Na

o věruhodnost, mělo by být, řečeno slovy etnografa Jiřího

nevelké výstavě v letošním roce byly vystaveny především

Langera „historickoetnografickou rekonstrukcí“ jevu. Pro

fotografie z masopustu 2013. Škoda, že se autoři výstavy

předvádění současné podoby obyčejů bývá zajímavou

nerozhlédli více po okolí, za zájem jistě stojí masopusty po-

možností pozvání aktérů z terénu. Do Kouřimi přijížděla

řádané každoročně např. v nedalekém Kamenném Přívoze.

např. po řadu let skupina masopustních masek z Bohutí-

Průvod masek z Jílového zpestřil program vernisáže výstavy

na. Masopustní průvod z Jílového provázel letos zahájení

„Venkov“ instalované v letohrádku Kinských na Smíchově.

výstavy v Kinského paláci. V Přerově nad Labem se v areá-

Vývoj obnoveného masopustu v Jílovém by mohl být v bu-

lu muzea slaví dožínky. V programu se prolínají momenty

doucnu zajímavým námětem samostatné výstavy.

divadelního předvádění a vystoupení folklorního souboru

Obyčejová tradice má už řadu let důležité místo v pro-

s improvizovanými aktivitami obyvatel obce. Prezentaci fo-

gramech muzea na Mělníce. Odborní pracovníci muzea

kloru, obyčejů a nehmotných jevů lidové kultury v muze-

spolupracují se školami, mateřskými školkami, v roce 2014

ích v přírodě byla věnována odborná konference „Museum

připravili akci „Masopust je tu“ pro mělnické centrum se-

vivum“ v Rožnově pod Radhoštěm již v roce 1987, nověji

niorů. Medvěd s šaškem tancovali, cigánka hádala z ruky,

pak rovněž v Rožnově v roce 2005. Obě konference přinesly

žid prodával a Mgr. Naďa Černá vyprávěla, pořad sledovali

mnoho zajímavých informací a podnětů, ale v žádném pří-

účastníci se zájmem a potěšením.

padě obecně platný návod k prezentaci obyčejů všude a za

„Masopust, masopust, do kola mě holka pusť…“ zněl

každých podmínek.

název výstavy, kterou si mohli prohlédnout návštěvníci

V některých muzeích si pracovníci jsou vědomi význa-

mělnické muzejní kavárny. Byla to první výstava z připravo-

mu prezentace projevů tradiční lidové kultury, ale situaci

vaného cyklu „Obyčejová tradice na Mělnicku.“ O masopus-

si zjednodušují. Nepřipravují vlastní akci, ale dohodnou se

tu na Mělnicku informovaly stručné úvodní texty, fotogra-

s profesionály. Agentura uzavře smlouvy se školami, přijíž-

fie černobílé i barevné ve dvou vitrínách nebo jednoduše

dějí autobusy plné dětí, které radostně absolvují nastudo-

zavěšené na šňůrách nad kavárenskými stolky. Některým

vaný vánoční, velikonoční či jiný program. Bývá připraven

snímkům z muzejního archivu chybělo přesné časové ur-

pečlivě, vynalézavě, zajímavě, často po poradě s odborníky.

čení (např. fotografiím masopustu v Chlumíně a Všetatech),

Děti i dospělí návštěvníci se poutavou, živou formou dozvě-

novější byly datované a se jmény fotografů. Výstava ná-

dí mnoho o významu a historii lidových obyčejů. Bývají to

vštěvníkům nabízela nahlédnutí do několika míst, kde byly

však až na výjimky obecné informace, jaké dnes nabízí také

masopustní radovánky dokumentovány. Vesnice Kanina,

televizní pořady, tisk, populární i odborná literatura. Někdy

Ledčice, Lhotka, Chodeč, pravděpodobně i některé další

jsou zpestřeny zábavnými výmysly, což jim není třeba vy-

slaví masopust se vším, co k němu patří, s muzikou, pohoš-

týkat. S činností určitého muzea nemívají nic společného.

těním tradičním i novodobým, průvodem maškar. Nechybí

Samozřejmě zvyšují návštěvnost a obvykle znamenají také

tradiční postavy, např. ženich s nevěstou, šaškové, kominík,

finanční přínos. Ale je to to pravé?

zvířecí masky, pohádkové postavy a další masky dokláda-

Muzea mají možnost a měla by pokládat za svůj úkol

jící různou úroveň vynalézavosti i výtvarných schopností.

ukázat obyčejové události zcela konkrétní, živé, obohatit

Prezentaci masopustu v muzeu připravili mělničtí jedno-

obecný obraz o záznam a zobrazení specificky místních či

duchými prostředky, bez výstavnických efektů, dalo by se

regionálních kulturních projevů. Předpokladem je inten-

říci, že byla instalována „na koleně“. I tak se dají dělat zají-

zívnější práce v terénu, doplňování fotografické dokumen-

mavé a přitažlivé výstavy. Oslovila a potěšila široký okruh

tace, obohacování muzejních sbírek hmotnými exponáty

návštěvníků muzejní kavárny, možná širší, než výstavy ná-

(jako jsou nejrůznější kostýmy, nejen masopustní, ale také

ročnější. Podobným způsobem hodlají na Mělníce připravit

např. tříkrálové, masky, masopustní právo, kroje oblékané

další výstavy tematicky zaměřené na lidové obyčeje a slav-

k Májům a jiné rekvizity a výtvarné doplňky). Dokumento-

nosti, např. na slavnost Májů.

vat a prezentovat současnou podobu obyčejů se muzeím

Prezentace obyčejové tradice v muzeích se neomezuje

daří v různé míře, k danému tématu přistupují odlišným

jen na vytváření tematických výstav. Oblíbenou formou

způsobem, což je jistě žádoucí. Každá z výstav a dalších akcí

se stává živé předvádění. Ideální prostředí nabízí muzeum

by však podle mého názoru měla být nejen lákadlem pro

v přírodě (hovorově a dnes často již téměř běžně označova-

návštěvníky, ale také příspěvkem k poznání vývoje sledo-

né jako „skanzen“). Obyčeje dávno zapomenuté někdy peč-

vaného obyčeje, jeho významu a místa v současném spo-

livě nacvičí a předvedou jako divadlo děti (např. Řehořskou

lečenském životě.

koledu v Kouřimi). „Živé“ pořady jsou návštěvnicky vděčné.
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Vanda Jiřikovská

Kalendárium kulturních událostí
Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou
Psací stroje
Mechanické hračky

1. 10. – 31. 10. 2014
27. 11. 2014 – 9. 1. 2015

Benešov

Muzeum Podblanicka
Podblanický Josef Suk

18. 9. – 1. 11. 2014

Beroun

Muzeum Českého krasu, p. o.

Naši motýli
4. 6 – 9. 11. 2014
Svět mechanické hudby aneb
Zlaté časy automatofonů
27. 8. 2014 – 9. 3. 2015
Berounští hrnčíři z pohledu archeologie
10. 9. – 16. 11. 2014
Barrandien očima Oldřicha Hamery
24. 9. – 2. 11. 2014

Blovice

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Nová stálá expozice: Z tvorby Milana Knížáka od 28. 10. 2014
Za císaře pána a jeho rodinu
7. 6. – 31. 10. 2014
Automatická kresba
19. 6. – 31. 10. 2014
Vzpomínka na Jiřího Sýkoru (1924–2004) 19. 6. – 31. 10. 2014
Připijme si vesele aneb
K počátkům slavností
17. 11. 2014 – 6. 4. 2015

Bojkovice

15. 10. 2014 – srpen 2015

Technika v míru, technika ve válce
Babička Zetka. 90. výročí prvního
automobilu ze Zbrojovky Brno

28. 6. 2014 – 28. 6. 2015
29. 9. 2014 – 29. 3. 2015

Bruntál

Muzeum v Bruntále, p. o.
Petr Nikl: Tváře z New Yorku

28. 10. – 17. 12. 2014

Břeclav

Městské muzeum a galerie Břeclav
Božena Uhrová: Hry
Synagoga
Vojtěch Kalužík: Retrospektiva

3. 10. – 9. 11. 2014

Muzeum Bučovice

Síla medu – tajemství medu
Autíčka, radost pro malé i velké

16. 9. – 2. 11. 2014
3. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Čáslav

Městské muzeum a knihovna Čáslav

22. 5. – 31. 10. 2014

Modely ze sbírek NZM
17. 10. – 5. 12. 2014

Boskovice

Muzeum Boskovicka
Fenomén Igráček

18. 9. 2014 – 6. 1. 2015

Brandýs nad Labem

Oblastní muzeum Praha-východ
Zlomená křídla
Chvála mezí. Fotografie Lukáše
Legáta a Jiřího Žalmana

26. 9. – 16. 11. 2014
od 30. 10. 2014

Brno

Moravská galerie

Místodržitelský palác
Kupezky. Mistr a jeho okruh		
14. 11. 2014 – 17. 5. 2015
Poděbradský mýtus. Jiří z Kunštátu a Poděbrad
v českém umění 19. století
4. 11. 2014 – 22. 2. 2015
Pražákův palác
Nejkrásnější české knihy roku 2013
3. 10. 2014 – 18. 1. 2015
Jurkovičova vila
Krajinou Koncernovaného designu
25. 4. 2014 – 29. 3. 2015

Muzeum města Brna, p. o.

Robert Hliněnský, František Šenk:
Daliborovi Chatrnému
29. 5. – 31. 12. 2014
Velká válka aneb Začalo to v Sarajevu
28. 6. – 31. 12. 2014
Karel Franta: Kam i čert může!
13. 11. 2014 – 25. 1. 2015

Muzeum romské kultury, s. p. o.

23. 10. 2014 – 20. 3. 2015

Dietrichsteinský palác
Domov za Velké války
18. 6. – 31. 12. 2014
Boskovický poklad
19. 9. 2014 – 19. 1. 2015
Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Ustrňte se nad osudem
válečných vdov a sirotků
25. 6. – 31. 12. 2014
Muzeum Photo 2014
24. 9. – 30. 11. 2014

26. 9. – 9. 11. 2014

Bučovice

Muzeum zemědělské techniky

Ateliér Žampach: Sklo –
Stanislav Žampach: Obrazy

Moravské zemské muzeum

Technické muzeum v Brně

26. 9. – 9. 11. 2014

Čáslav za 1. světové války

Muzeum Bojkovska

Století pohrom – století
zázraků Rudolfa Dzurka

Památník Leoše Janáčka
Ivan Kafka: 7x v řadě
Pavilon Anthropos
Mykény a střední Evropa

1. 4. – 31. 10. 2014

Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích
Zvedám oči k Tobě. Církevní umění
ze sbírek muzea

27. 9. – 16. 11. 2014

Česká Lípa

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Česká Lípa 1989–1993. Probouzející se
město
Neduha, Třešňák a Jirous

25. 9. – 17. 11. 2014
15. 11. – 31. 12. 2014

Česká Třebová

Městské muzeum
Putování za předky

1. 10. – 9. 11. 2014

České Budějovice

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Dimitrij Kadrnožka: Pod tropickou oblohou 26. 9. – 15. 11. 2014
František Ferdinand d‘Este
27. 9. – 30. 11. 2014
Příběhy míst. Topografie soudobé
paměti národa
5. 10. – 15. 11. 2014
Pošta jednou stopou
7. 10. 2014 – 31. 1. 2015
Jihočeská vědecká knihovna
Vzpomínky na první světovou válku
1. 10. – 2. 11. 2014

Wortnerův dům AJG

Obrazy osvícení. Tibetské umění
v českých sbírkách
Michal Singer – Utajená hvězda
undergroundu

Český Brod

16. 10. – 23. 11. 2014
27. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Moderní umění Českobrodska

Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice
Lydie Šloufová: Toulky Vysočinou

Děčín

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Gotické umění na Děčínsku

5. 9. 2014 – 5. 1. 2015
18. 10. – 23. 11. 2014
24. 4. – 31. 10. 2014

I

Kalendárium kulturních událostí
Hustopeče

Dobrovice

Dobrovická muzea

Tajemství školních kabinetů
Cukr, káva, čokoláda

22. 8. – 30. 12. 2014
15. 9. – 30. 11. 2014

Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Oči nevidomých, uši neslyšících
Sametová revoluce

Františkovy Lázně

13. 10. – 23. 11. 2014
14. 11. – 7. 12. 2014

Městské muzeum Františkovy Lázně

Lenka a Břetislav Charwotovi: Z ateliéru 19. 9. 2014 – 17. 2. 2015

Frenštát pod Radhoštěm

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Peníze a platidla napříč staletími

18. 9. – 16. 11. 2014

Frýdek-Místek

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Vzpomínky na 1. světovou válku

18. 9. – 6. 12. 2014

Fulnek

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Karel Švach: Viacrucis

2. 10. – 9. 11. 2014

Havířov

Výstavní síň Musaion
Poutní místa na Těšínsku

12. 6. – 9. 11. 2014

Havlíčkův Brod

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Venda Truhlářová: Vzpomínky z cest
Tajuplný svět Pavla Čecha

2. 10. – 30. 11. 2014
17. 10. – 30. 11. 2014

Městské muzeum a galerie

Výtvarná skupina Hustopeče Alfons

2. 11. – 23. 11. 2014

Cheb

GAVU – Galerie výtvarného umění v Chebu
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko
ze sbírek GAVU Cheb		
Vladimír Skrepl: Lež a lži
Petr Dub: Další ze způsobů, jak
nevytvářet obrazy

8. 10. 2014 – 4. 1. 2015
9. 10. – 23. 11. 2014
9. 10. 2014 – 4. 1. 2015

Muzeum Cheb, p. o.

Řemeslo má zlaté dno. Cechy a cechovní
výroba v Chebu
26. 6. – 2. 11. 2014
Proměny. Retrospektiva
Františka Vančury
13. 11. – 31. 12. 2014

Chomutov

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.

Nová stálá expozice: Pohledy do pravěku
od 21. 6. 2014
Krajkářství Sasko – Čechy. K 500. výročí
Barbary Uthmann
4. 10. – 8. 11. 2014
Vánoce v muzeu
6. 12. 2014 – 14. 2. 2015
EFA Erlangen: Efekty
9. 8. – 31. 10. 2014
Dům Jiřího Popela
Zničené židovské památky
25. 9. – 22. 11. 2014

Chrast u Chrudimě

Městské muzeum Chrast

140 let muzejnictví v Havlíčkově Brodě 26. 9. 2014 – 30. 1. 2015

Poznáte se? Fotografie z 60.–90. let z Chrastu 7. 8. – 31. 10. 2014
Muzejní sbírkové aktuality
7. 8. – 31. 10. 2014
Pod hladinou – nad hladinou
4. 9. – 31. 10. 2014

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.

Městské muzeum a galerie v Chrastavě

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

Hlinsko v Čechách

Chrastava

Václav Mach-Koláčný: Ozvěny
post-atomové renesance

27. 9. – 2. 11. 2014

Stará Chrastava
Denisa Kratochvílová: Fotografie

Poslyšte zas něco nového

12. 9. – 2. 11. 2014

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém

Hlučín

Hodonín

16. 6. – 16. 11. 2014
1. 10. – 30. 11. 2014

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

Kdo mě volá? Minulost, přítomnost a budoucnost
amatérského vysílání
18. 9. – 30. 11. 2014

Holešov

Městské muzeum a galerie Holešov
Lidé na pouti. Fotografie Dalibora Bednáře

Hradec Králové

Hranice

1. 4. – 31. 10. 2014
9. 5. – 16. 11. 2014

20. 6. – 16. 11. 2014
3. 10. – 6. 12. 2014

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.

Synagoga
Zbyněk Janáček: Boxy – Tisky 2. Demonstrace
v prostoru 2
25. 9. – 30. 11. 2014

II

Divadlo Karla Pippicha
XIV. Trienále českého ex libris Chrudim 2014

Regionální muzeum v Chrudimi
150 let Spolku včelařů v Chrudimi		
Ruda mezi ptáky. Autorské fotografie
Rudolfa Vařejky

Ivančice

Muzeum v Ivančicích

Zapomenutí svědkové dávné slávy

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zámečnická škola. Řemeslo je umění
Mým národům! První světová válka
na frontách i v zázemí
Lidé Hradce Králové. Portrét jako
brána do duše

28. 7. 2014 – 11. 1. 2015

Památník národního písemnictví – Kabinet ex libris

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Mladé setkání

Chrudim

Loutky na frontě

Muzeum Hlučínska, p. o.

Když jsem já sloužil… aneb Co se kdysi
chovalo na dvoře

1. 10. – 30. 10. 2014
2. 11. – 27. 11. 2014

Jablonec nad Nisou

3. 10. – 2. 11. 2014
9. 9. – 16. 11. 2014

10. 10. – 31. 12. 2014
18. 9. – 30. 11. 2014

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Galerie Belveder
Glass X Mass

Jablunkov

Muzeum v Jablunkově

Léčivé rostliny a jejich dvojníci

Jaroměř

Městské muzeum v Jaroměři
Jaroměřská fotoimaginace
Zmizelá Jaroměř

Jesenice

Vlastivědné muzeum Jesenice
Kalíšky na vajíčka

27. 11. 2014 – 29. 3. 2015
25. 9. 2014 – 1. 2. 2015
2. 11. – 23. 11. 2014
2. 11. 2014 – 31. 1. 2015
4. 11. – 30. 11. 2014

Kalendárium kulturních událostí
Jeseník

Kladno

Nová stálá expozice: Spirála času země
od 7. 7. 2014
Rozkvět Jesenicka v letech 1848–1918
16. 9. – 15. 11. 2014
Dana Akritidu
7. 10. – 19. 11. 2014
Robert Vano: Fotografie
18. 11. 2014 – 31. 1. 2015
Kouzlo loutkového divadla
25. 11. 2014 – 29. 3. 2015

Kde se pivo vaří… Kladenský sládek a alchymista
Otakar Zachar
12. 9. – 9. 11. 2014
Kladenský led – 90 let
14. 11. 2014 – 8. 2. 2015

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.

Jičín

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
První světová válka v Jičíně
Eva Kubínová: Řeč dřeva

19. 9. – 2. 11. 2014
11. 10. – 16. 11. 2014

Jihlava

Dům Gustava Mahlera
Mahlerovi současníci

1. 10. – 15. 11. 2014

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Pohřbívání a hřbitovy v historii Jihlavy
18. 9. – 17. 11. 2014
Tajuplné krajiny
25. 9. – 30. 11. 2014
S mečem a štítem. Vojenství středověku na
Českomoravské vrchovině
25. 9. – 17. 11. 2014
Kouzlo vánočních ozdob
28. 11. 2014 – 11. 1. 2015
Kresby arménských dětí
1. 12. 2014 – 18. 1. 2015
Photographia natura 2014		
5. 12. 2014 – 25. 1. 2015
Kavárna Muzeum
Pamírská zastavení
21. 10. – 30. 11. 2014

Jilemnice

Krkonošské muzeum Jilemnice

Jan Kavan: Grafická a známková tvorba

Jílové u Prahy

1. 10. – 30. 11. 2014

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Včely
5. 7. – 23. 11. 2014
Aleš Krejča: Pozdní sběr
6. 9. – 16. 11. 2014
Dekorační kameny
20. 9. 2014 – 29. 3. 2015
Keramika od srdce. 150. výročí založení
štěchovické dílny
18. 10. 2014 – 26. 4. 2015

Jindřichův Hradec

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Klatovy

Galerie Klatovy / Klenová

Galerie U Bílého jednorožce
Richard Konvička
Milan Perič: Luther‘s Army
Kostel sv. Vavřince
Zuzana Čížková: C‘est moi – Moje cesty
Smutek+radost=naše tvořivost
U Huberta

17. 9. – 21. 11. 2014
2. 10. – 21. 11. 2014

Klenová

Galerie Klatovy / Klenová

Frank Domin: Fotografie
24. 8. – 31. 10. 2014
Roman Franta: Jenom láska
7. 9. – 31. 10. 2014
Meziprostory. 1. mezinárodní sympozium absolventů
vysokých uměleckých škol
5. 10. – 31. 10. 2014

Kolín

Regionální muzeum v Kolíně

Červinkovský dům
Ideální chrám
4. 9. – 30. 11. 2014
Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Poklady starého Egypta. Sbírka arcivévody
Josefa Ferdinanda Toskánského
12. 9. 2014 – 5. 7. 2015

Kopřivnice

Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.
Lašské muzeum
Josef Sudek: Z Beskyd

18. 9. – 30. 11. 2014

Kouřim

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

4. 4. – 31. 10. 2014

Fauna bájná i skutečná
v mědirytinách Antonia Tempesty
2. 10. – 2. 11. 2014
Hanuš Gantner – malíř z Alp
6. 11. 2014 – 6. 1. 2015
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Stavebnice Merkur
24. 4. – 30. 12. 2014
Pozdrav z cirku
30. 5. – 30. 12. 2014
Betlémy a plastiky Vladimíra Doubala
8. 11. – 30. 12. 2014

Králíky

Petr Velkoborský: Fotografie
12. 4. – 31. 12. 2014
Císařské manévry. Fotografie do roku 1914 12. 4. – 31. 12. 2014

MIKS – Městské muzeum Krnov

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

Městské muzeum Králíky

Marie Karenová: Obrazy z plenérů
Co dělá vlk v noci?

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Kralupy v době 1. světové války

Karlovy Vary

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Galerie umění Karlovy Vary
Antonín Slavíček a Kameničky
Becherova vila
Známé i neznámé podoby
Radka Pilaře

Muzeum Karlovy Vary, p. o.
40 let CHKO Slavkovský les

Karviná-Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná
Šaty dělaj pračlověka

30. 10. – 2. 12. 2014
11. 9. – 9. 11. 2014

16. 10. 2014 – 25. 1. 2015

11. 9. – 2. 11. 2014

Krnov

Galerie Josefa Lieslera a Informační centrum
Jindra Viková a Pavel Baňka

4. 9. – 31. 10. 2014
1. 10. – 31. 10. 2014

Kralupy nad Vltavou

Flemmichova vila
Lukáš Nosek: Život nevidomého
Transformace. Výstava fotografií

Kadaň

27. 7. – 31. 10. 2014

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Dobrodružství cyklistiky. Éra vysokého
kola v Čechách

Muzeum Jindřichohradecka

27. 7. – 31. 10. 2014
7. 9. – 2. 11. 2014

24. 10. – 23. 11. 2014
24. 10. – 23. 11. 2014

Kroměříž

Střípky z dějin módy
Egypt – Dar Nilu

Kunovice

10. 10. 2014 – 1. 2. 2015
24. 10. 2014 – 18. 1. 2015

Letecké muzeum Kunovice

Spadly z nebe. Fragmenty letounů sestřelených
nad Slováckem v roce 1944
18. 5. – 31. 10. 2014

1. 10. – 30. 11. 2014

Kutná Hora

16. 9. – 31. 12. 2014

Lukáš Junek: Víc než polovina srdce
Co nového v muzeu

České muzeum stříbra – Hrádek

17. 10. – 30. 11. 2014
28. 10. – 30. 11. 2014

III

Kalendárium kulturních událostí
Kamenný dům
Ševcovské řemeslo
Tylův dům
Za kutnohorskými výtečníky

1. 4. – 30. 11. 2014

Nová stálá expozice: Stavy mysli / Za obrazem od 25. 5. 2014
Pavel Kopřiva: Přímý přenos
14. 9. – 31. 12. 2014
Jan Steklík: Práce na papíře
14. 9. 2014 – 25. 1. 2015
Antonín Mužík: Obrazy a kresby
12. 10. 2014 – 25. 1. 2015
Michal Krejčík: Do Nebe skrze Kámen 12. 10. 2014 – 25. 1. 2015
Vojtěch Kovářík: Práce z posledních let 12. 10. 2014 – 22. 2. 2015
Radek Jandera: Fototerapie
12. 10. 2014 – 25. 1. 2015
Petr Stibral: Fotoretrospektiva
12. 10. 2014 – 25. 1. 2015

Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov

Lanškroun

24. 8. – 2. 11. 2014
18. 11. 2014 – 25. 1. 2015

Městské muzeum Lanškroun
Umění stát se knihařem
Arabela se vrací

6. 9. – 30. 10. 2014
6. 9. – 30. 10. 2014

Lány

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Móda a významné dámy minulých staletí
předváděné na panenkách typu Barbie

Lešná

18. 9. – 16. 11. 2014

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Vánoce na zámku

15. 11. – 16. 12. 2014

Letohrad

Městské muzeum Letohrad
Pod stromečkem samé hračky

30. 11. – 18. 12. 2014

Lety

Kulturní památka Lety

3L. Práce studentů SOŠ Teplice

2. 9. – 31. 10. 2014

Ležáky – Miřetice u Hlinska

1. 9. – 31. 10. 2014

Liberec

Erwin Müller (1893–1978)

11. 9. – 16. 11. 2014

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Velká válka 1914–1918
Fotograf Rudolf Ginzel
Půvab květů historie

Lidice

25. 6. – 9. 11. 2014
8. 10. 2014 – 1. 3. 2015
26. 11. 2014 – 3. 5. 2015

Památník Lidice, n. k. p.

Výstavní síň In memoriam
Lidičtí muži v boji za svobodu
Výstavní síň Pod tribunou
Lidice (v) minulosti

Litomyšl

Městská galerie Litomyšl
Josef Pleskot: Cesta II

Regionální muzeum v Litomyšli

Nová stálá expozice:
Litomyšl – město kultury a vzdělanosti
Tapisérie z Bayeux
Josef Pleskot: Cesta II

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.

Lounské muzeum v proměnách času
26. 8. – 9. 11. 2014
S vůní medu
11. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Malenovice

Hrad Malenovice
Kouzlo dřevořezby

10. 8. – 31. 10. 2014

Mělník

Regionální muzeum Mělník

Stopa… Vyřeš zločin
Mělník v době národního obrození
Od posvícení až do sv. Ondřeje

10. 10. – 16. 11. 2014
4. 11. – 30. 11. 2014
4. 11. – 30. 11. 2014

Mikulov na Moravě

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Horní synagoga
Libor Teplý: Hledání světla

20. 9. – 31. 10. 2014

Mladá Boleslav

Muzeum Mladoboleslavska

Daniela Messiereurová: Cesty
9. 9. – 16. 11. 2014
Jan Krouský. Rolník a vlastenec (1814–1876) 8. 10. – 9. 11. 2014
Barokní brány na Mladoboleslavsku 22. 11. 2014 – 4. 1. 2015

Škoda Auto Muzeum
Indická Odyssea 1934

12. 5. – 2. 11. 2014

Mnichovo Hradiště

Muzeum města Mnichova Hradiště
Obrazy Jaroslava Šámala

Mohelnice

1. 9. – 31. 10. 2014
1. 6. 2014 – 2. 2. 2015

Spolky a spolkový život v Mohelnici od poloviny
19. do poloviny 20. století
19. 6. – 2. 11. 2014

Most

Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.
Velká válka 1914–1918 a její vliv
na podkrušnohorský region
58 zlikvidovaných kostelů a kaplí
v okrese Most

Náchod

16. 9. 2014 – 31. 1. 2015
17. 9. 2014 – 31. 1. 2015

Václav Macháň: Obrazy, kresby, grafika
Alžběta Skálová: Ilustrace a autorské knihy

Netolice

13. 9. – 9. 11. 2014
18. 9. – 9. 11. 2014

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Blanka Mojdlová: Ostrovy Santorini
a Madeira
130 let Sboru dobrovolných hasičů

Nové Město na Moravě

15. 9. – 31. 10. 2014
3. 5. – 31. 10. 2014

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Horácké muzeum
Krysáci

od 17. 7. 2014
20. 9. – 16. 11. 2014
3. 10. – 23. 11. 2014

3. 10. 2014 – 15. 1. 2015

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Nová stálá expozice: Kouzlo skla
Jan Buchta: Sochy
3. 10. – 23. 11. 2014

5. 9. – 31. 10. 2014

Vlastivědné muzeum

Oblastní muzeum v Mostě, p. o.

Hrdinové. Příběhy odvahy a zrady
v obrazech Zdenky Landové

Lázně – Oblastní galerie Liberec

2. 11. – 23. 11. 2014

Louny

Michal Šarše: Admirabilis opertus

Pietní území Ležáky, n. k. p.

IV

Městské muzeum a galerie

Daniel Geremus: Humanimal spirit
9. 9. – 31. 10. 2014

Galerie Středočeského kraje GASK

Mistři tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje
Svaté obrázky

Lomnice nad Popelkou

Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí
Šijeme s láskou…
Roman Sklenička: Obrazy

od 16. 5. 2014
23. 10. 2014 – 11. 1. 2015
30. 10. 2014 – 5. 1. 2015
11. 9. – 2. 11. 2014
6. 11. – 7. 12. 2014

Kalendárium kulturních událostí
Nový Bydžov

Národopisné muzeum Plzeňska
Umění umírat aneb o posledních
věcech člověka

Městské muzeum Nový Bydžov
První světová válka
na Novobydžovsku

Nový Jičín

Muzeum Novojičínska, p. o.
Botky, boty, botičky

Nymburk

Vlastivědné muzeum Nymburk
Hrabal známý a neznámý

Odry

Muzeum Oderska

Obstwald. Cesta hrabětickým lesem

Olomouc

29. 10. 2014 – 31. 1. 2015

27. 3. – 30. 11. 2014
19. 6. 2014 – 10. 1. 2015

Na hlubinu. Malířské výstavy na Svatém Kopečku
v letech 1938–1940
2. 10. 2014 – 11. 1. 2015
Karel Malich: Vnitřní světlo
16. 10. 2014 – 11. 1. 2015
Tajemné dálky. Symbolismus v českých
zemích1880–1914
6. 11. 2014 – 22. 2. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Ivan Theimer: Via lucis				
25. 9. – 16. 11. 2014

Orlová-Lutyně

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže

Ostrava

29. 8. 2014 – 1. 2. 2015

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

Zářivý krystal. Bohumil Kubišta a české
umění1905–2013
3. 10. 2014 – 4. 1. 2015

Ostroh

Hrad Ostroh (Seeberg)

Jaroslav Seibl: Výběr z tvorby

Pardubice

16. 8. – 2. 11. 2014

Východočeské muzeum v Pardubicích

Od hliněné destičky k tabletu. Kultura psaní
v dějinách
30. 10. 2014 – 22. 2. 2015
Společenský život hmyzu
6. 11. 2014 – 18. 1. 2015
Fotograf Jiří Toman
20. 11. 2014 – 25. 1. 2015

Písek

Prácheňské muzeum v Písku

Pavel Komas: Písecké vzpomínky
Velmi křehké obrazy. Život a dílo
Jana Zachariáše Quasta 1814–1891
Tři – Drei
Sametový zítřek. Listopad 1989

Plzeň

2. 10. – 2. 11. 2014
16. 10. – 31. 12. 2014
1. 11. – 30. 11. 2014
4. 11. – 30. 11. 2014

Západočeská galerie v Plzni

Masné krámy
Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl
a svázal
14. 10. 2014 – 1. 1. 2015
13
Karikatura a její příbuzní. Kreslíři a společnost
v Čechách 19. století
7. 10. 2014 – 18. 1. 2015

Západočeské muzeum v Plzni

30. 10. 2014 – 1. 2. 2015

Polabské muzeum

Velká válka na frontě a v zázemí
18. 9. – 9. 11. 2014

Muzeum umění Olomouc

Dřevo ve světě našich předků

Poděbrady

Šangri-la. Hledání ztraceného ráje
23. 5. 2014 – 1. 2. 2015
První světová válka očima Pětatřicátníků
Ladislava Lábka a Bohumila Krse
11. 9. – 23. 11. 2014
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Víra, která zahřeje. Náboženské motivy na gotických
a renesančních kachlích
11. 6. – 2. 11. 2014

18. 6. – 31. 10. 2014

Praha

Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Adam Vačkář: První a poslední věci
Oldřich Tichý: Žiju sám
ve zdejších lesích
Dům fotografie
Dvojexpozice. Sbírka
Pražského domu fotografie v GHMP
Dům U Kamenného zvonu
Josef Váchal: Magie hledání
Dům U Zlatého prstenu
Kateřina Zochová: Dozvuk
Někdy v sukni. Umění 90. let
Městská knihovna
Milena Dopitová: Miluji a přijímám

19. 9. – 30. 11. 2014
31. 10. 2014 – 15. 2. 2015
19. 11. 2014 – 1. 2. 2015
17. 9. 2014 – 4. 1. 2015
12. 9. – 9. 11. 2014
5. 11. 2014 – 8. 3. 2015
3. 9. – 30. 11. 2014

Muzeum hlavního města Prahy

Jitka Kopejtková: Pražská koláž
7. 11. 2014 – 6. 1. 2015
Rudolfínští mistři. Díla dvorních umělců Rudolfa II.
z českých soukromých sbírek
12. 11. 2014 – 29. 3. 2015
Holešovice – Bubny v objetí Vltavy
26. 11. 2014 – 19. 4. 2015
Podskalská celnice na Výtoni
Vltava a Podskalí z archivu
spolku Vltavan
23. 7. 2014 – 26. 4. 2015
Zámecký areál Ctěnice
Cukráři a cukrárny
21. 9. 2014 – 1. 3. 2015

Muzeum Policie ČR

„Víra“ odcizená a navrácená
Lubomír Fiala – Michal Malina:
Garden parta

21. 3. – 31. 10. 2014
3. 10. – 2. 11. 2014

Národní galerie

Palác Kinských
Drak se probouzí. Současné inspirace
východoasijským uměním
Šternberský palác
Rakouské a německé umění
2. poloviny 19. století – II. díl
Veletržní palác
40. výročí požáru Veletržního paláce
Vivat musica!
Gustav Klimt: Dáma s rukávníkem

4. 9. – 23. 11. 2014
20. 8. 2014 – 29. 3. 2015
21. 3. 2014 – 8. 2. 2015
25. 4. – 2. 11. 2014
27. 6. – 31. 12. 2014

Národní knihovna České republiky
Otto Peschka – soudobý romantik
Libor Fára / Knihy se těžko vystavují
Galerie Klementinum
100 x Vojtěch Kubašta
Betlémy v Klementinu

Národní muzeum

25. 9. – 31. 10. 2014
6. 11. 2014 – 17. 1. 2015
18. 9. – 9. 11. 2014
28. 11. 2014 – 4. 1. 2015

České muzeum hudby
Smrt kmotřička / Smrt
18. 6. 2014 – 23. 2. 2015
Muzeum Antonína Dvořáka
Antonín Dvořák a vlaky
21. 3. 2014 – 29. 3. 2015
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Rituály smrti / Smrt
31. 10. 2014 – 20. 9. 2015

V
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Národopisné muzeum – Musaion
Onen svět / Smrt
Národní památník na Vítkově
Hudba a politika

24. 7. 2014 – 12. 7. 2015
14. 5. 2014 – 29. 3. 2015

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Hurá do školy

Národní technické muzeum

25. 10. 2013 – 2. 11. 2014

Hudba ve spirále. Století gramofonového průmyslu
v českých zemích
21. 5. – 2. 11. 2014
Naše moře. Rakousko-uherské
válečné námořnictvo
4. 6. – 30. 11. 2014

Národní zemědělské muzeum Praha
O pivu. Z chmelnice až na náš stůl
Od nektaru k medu

Památník národního písemnictví
Kolíbal, Diviš, Písařík, Štědrý: Rozpravy
s geometrií

Poštovní muzeum

Zdeněk Mézl: Óda na marnost

16. 4. – 31. 12. 2014
od 18. 9. 2014
10. 9. – 2. 11. 2014
24. 9. – 23. 11. 2014

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Vně a uvnitř. Umělá vlákna v odívání
od poloviny 20. století do současnosti 2. 10. 2014 – 11. 1. 2015

Židovské muzeum v Praze

Galerie Roberta Guttmanna
Orient v Čechách? Židovští uprchlíci
za první světové války

Prachatice

28. 8. 2014 – 1. 2. 2015

Konec straých časů
Umělci čistého srdce ze SNG Bratislava

9. 9. – 2. 11. 2014
9. 9. – 2. 11. 2014

Prostřední Lhota u Nového Knína

Hornické muzeum Příbram –
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota
Prof. František Drtina
Pozor, křehké!

do 31. 10. 2014
do 31. 10. 2014

Protivín

Jiří Kolář (1914–2002): Koláže

Předklášteří

9. 8. – 30. 10. 2014

Podhorácké muzeum

Sportovně a elegantně. Sporotvní vyžití
nejen na Tišnovsku ve 20. století		

Přerov

30. 4. – 2. 11. 2014

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Zkáza z nebe. 70. výročí bombardování Přerova
a leteckých bojů
21. 11. 2014 – březen 2015
ORNIS – Ornitologická stanice
Atlas ptáků neobyčejných
2. 4. – 31. 10. 2014

Přeštice

Dům historie Přešticka

Přešticko ve fotografii
15. 10. – 16. 11. 2014
Přeštice před 100 lety aneb malé město
ve Velké válce
31. 10. 2014 – 6. 1. 2015
Vánoce ve válečných pohlednicích
26. 11. 2014 – 6. 1. 2015

Příbor

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře

Život plný námahy. Svět práce beskydského venkova
v dílech neprofesionálních řezbářů
10. 6. – 17. 11. 2014
90 let klubu filatelistů v Příboře
25. 9. – 17. 11. 2014

VI

Hornické muzeum Příbram

Březové hory – cáchovna hotelu Vojtěch
Tajemství dámy s náhrdelníkem
3. 6. – 31. 10. 2014

Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě
Milovníci a mecenáši věd a umění
v řeholním rouše
Grahamovy noty a Janáčkův klavír
Host do domu. Sen o svobodě

Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník
Jakub Svoboda: Gender
Libor Jaroš: Tanec se štětci
Místní mazal Dalibor Blažek
Miroslav Pangrác ml.: Obrazy

Rokycany

15. 5. – 30. 10. 2014
24. 10. – 7. 12. 2014
27. 11. 2014 – 14. 6. 2015
12. 9. – 23. 11. 2014
17. 9. – 23. 11. 2014
23. 10. – 30. 11. 2014
30. 10. – 7. 12. 2014

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
7. Rokycanské bienále grafiky
Alice Kopečková: Snění
Petr Beran: Obrazy

Roudnice nad Labem

2. 10. – 9. 11. 2014
9. 10. – 2. 11. 2014
13. 11. – 31. 12. 2014

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Stanislav Diviš: Z nových cyklů
František Hodonský: Dřevořezy

Prachatické muzeum

Památník města Protivína

Příbram

Podřipské muzeum

Spolková činnost na Podřipsku
do roku 1918
Život v rakousko-uherské monarchii

Roztoky u Prahy

25. 9. – 16. 11. 2014
25. 9. – 16. 11. 2014

29. 10. 2014 – 27. 2. 2015
4. 11. 2014 – 31. 1. 2015

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Nová stálá expozice: Vrchnostenská správa panství
aneb Jak bydlel a úřadoval pan správce
od 20. 6. 2014
Od bezu k šafránu. Barvířské rostliny
6. 6. – 9. 11. 2014
Letní keramická plastika
14. 6. – 31. 10. 2014

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Svět mladýma očima
Jak se žije s handicapem

Rožnov pod Radhoštěm

4. 10. – 30. 10. 2014
5. 7. – 31. 10. 2014

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm, n. k. p.
Od jara do zimy. Slavnosti a rituály
východní Moravy

Rýmařov

Městské muzeum Rýmařov

Archeologické nálezy z Rýmařova

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany
Květinové aranžmá

Semily

2. 9. 2014 – 2. 1. 2015
28. 10. – 30. 11. 2014
23. 10. – 23. 11. 2014

Muzeum a Pojizerská galerie
Petra Filipovská – Martin Froulík:
Aloplastická oskoruše

Skuteč

Městské muzeum ve Skutči
Koloniál pana Bajzy
Památník Vítězslava Nováka
Josef Nejedlík – Obrazy
skutečského rodáka		

19. 9. – 16. 11. 2014
23. 9. 2014 – 16. 11. 2015
4. 11. 2014 – 18. 1. 2015
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Terezín

Slaný

Vlastivědné muzeum ve Slaném
Jan Zach: Návrat domů

20. 9. – 6. 12. 2014

Sokolov

Muzeum Sokolov, p. o.

Marie Vítková: Šperky
Za dlouhých zimních večerů

Stěbořice

6. 11. 2014 – 4. 1. 2015
14. 11. 2014 – 1. 2. 2015

Arboretum Nový Dvůr
27. 3. 2014 – 1. 3. 2015

Strakonice

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Akademický malíř Jiří Řeřicha
Jan Severa: Obrazy
Pavel Koubek: Obrazy, návrhy, kresby
Chuť a vůně Vánoc

1. 8. – 31. 10. 2014
30. 9. – 31. 10. 2014
1. 10. – 31. 10. 2014
22. 11. – 28. 12. 2014

Strážnice

Scholarium piarum. 230. výročí ustavení farnosti
Panny Marie ve Strážnici
2. 11. – 30. 12. 2014

Národní ústav lidové kultury

27. 4. – 31. 10. 2014

Stříbro

Městské muzeum ve Stříbře, p. o.
Byl jednou jeden hotel

Sušice

Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy
Zpátky do pohádky

14. 10. – 31. 10. 2014

Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Svitavská pošta
Adolf Born aneb Jak vznikla
poštovní známka
Pošta za Velké války
Zdeněk Homolý

25. 9. 2014 – 4. 1. 2015
25. 9. 2014 – 4. 1. 2015
25. 9. 2014 – 4. 1. 2015
12. 10. – 16. 11. 2014

Šlapanice

17. 10. 2014 – 1. 3. 2015

Husitské muzeum v Táboře

Stará radnice
Žižka 1360?–1424. K 590. výročí úmrtí
Jana Žižky z Trocnova
12. 10. – 21. 3. 2015
Letem karetním světem
18. 7. – 15. 11. 2014
Poklady, depoty, obětiny
1. 10. 2014 – 28. 2. 2015
Renáta Fučíková: Ilustrovaná historie
8. 10. – 15. 11. 2014

Tachov

Muzeum Českého lesa v Tachově

Keltové ve východních Čechách

Třebíč

23. 5. 2014 – 4. 1. 2015

Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Dýmky a svět

3. 7. – 31. 10. 2014

Turnov

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

12. 6. 2014 – 18. 1. 2015
2. 10. – 16. 11. 2014

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn

14. 9. – 30. 11. 2014

Uherské Hradiště

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Galerie Slováckého muzea

Uherský Brod

30. 9. – 30. 11. 2014
7. 10. – 31. 12. 2014
15. 8. – 30. 11. 2014

Velká válka v muzejních sbírkách
Slabikáře světa
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
Fenomén Igráček

Úsov

20. 6. 2014 – 25. 1. 2015
12. 9. 2014 – 15. 2. 2015
15. 10. 2014 – 1. 2. 2015
14. 11. 2014 – 25. 1. 2015

Lovecko-lesnické muzeum
Pohádky na zámku Úsov

6. 4. – 31. 10. 2014

Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem

Kdo si hraje, nezlobí
do 22. 11. 2014
Václav Lamr: Poselství hvězdy Davidovy 2. 10. 2014 – 2. 11. 2014
Meopta 80
7. 10. – 19. 12. 2014

Ústí nad Orlicí

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Z historie nejstaršího řemesla
Zapomenutá válka 1864

Valašské Meziříčí

12. 9. – 2. 11. 2014
12. 9. – 2. 11. 2014

Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských

Valtice

9. 10. 2014 – 1. 2. 2015
6. 11. 2014 – 15. 2. 2015

Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Život v krajině lednických rybníků

Vamberk

Muzeum krajky Vamberk

Dana Vařilová: Křehká krajka s duší
19. 9. – 2. 11. 2014
24. 10. – 14. 12. 2014
7. 11. – 30. 11. 2014

16. 10. 2014 – 11. 1. 2015
6. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Muzeum Jana Amose Komenského

Fenomén Igráček
Krása v dřevě ukrytá

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Radovesice. Příběh zmizelé vesnice
800 let od příchodu benediktinů
na Broumovsko a Policko
Kriminalistika ve fotografii
Návraty volyňských Čechů

18. 9. 2014 – 28. 11. 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Nová stálá expozice: Slovácko
od června 2014
Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka 30. 10. 2014 – 4. 1. 2015

1. 8. – 31. 10. 2014
28. 8. – 31. 10. 2014

Svitavy

Teplice

Galerie města Trutnova

Vaculkovi. Umění čistého srdce
Betlémy ze soukromých sbírek

Muzeum Šumavy v Sušici

Albánie. Divoká příroda zapadlé země
Ptáci přicházejí a odcházejí

25. 9. 2014 – 28. 2. 2015

Trutnov

Kovářství objektivem Pavla Montana

Na krála, matičko, na krála! Jízda králů
na Slovácku

Tábor

1. 10. – 3. 12. 2014

V srdci Hedvábné stezky
Karel Vik – grafik a malíř

Městské muzeum

Dálky s vůní sakury

Malá pevnost
Reflexe velké války
Muzeum ghetta
Andrew Lass: Rozjímání
Městský úřad
Bohuslav Tošovský: Volná tvorba

Cesta Severem aneb Kajina
a příroda Fennoskandie

Muzeum ve Šlapanicích

Památník Terezín

Veselí nad Moravou

1. 4. – 31. 10. 2014

27. 6. – 31. 10. 2014

Městské muzeum Veselí nad Moravou
Velká válka 1914–1918

7. 9. 2014 – 4. 1. 2015
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Veselý Kopec

Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
Statek z Mokré Lhoty
Od kliky k elektřině

Vodňany

19. 4. – 31. 10. 2014

Městské muzeum a galerie Vodňany

Galerie
Vodňany a fotografové Karel Burda, Pavel Hrdina,
Lukáš Ptáček, Roman Sejkot
12. 10. – 23. 11. 2014
Akustické opojení. Nástroje z dílny
Václava Kořínka
21. 9. – 2. 11. 2014
Muzeum
Vodňanský kapr. 40 let závodů
v orientačním běhu
3. 10. – 3. 11. 2014

Volyně

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni

Nové břehy staré řeky
Jiří Rejžek: Mračna krajiny
Ni budoucím! Svatováclavská úcta
na Volyňsku

Vrchlabí

do 8. 11. 2014
2. 8. – 17. 11. 2014

28. 9. – 29. 11. 2014

Krkonošské muzeum

Augustiniánský klášter
Krkonoše Břetislava Marka
čp. 222
Velká válka a Krkonoše

Vysoké Mýto

9. 9. – 23. 11. 2014
17. 9. – 23. 11. 2014

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Počátky letectví v Pradubickém
kraji (1910–1948)

Vyškov

28. 9. – 23. 11. 2014

Muzeum Vyškovska, p. o.

První světová válka a Vyškov
6. 5. – 28. 12. 2014
První republika
7. 8. – 16. 11. 2014
Chléb za břichem nechodí aneb Jak se břicho
k chlebu dostane
16. 9. – 16. 11. 2014

Do hlubin archeologie aneb
Smrt je jen začátek
Kaple sv. Anny
Tomiš Zedník: Uvnitř		

Zbiroh

9. 10. – 16. 11. 2014
26. 9. – 31. 10. 2014

Městské muzeum ve Zbiroze
Po stopách pověstí na Zbirožsku

1. 7. – 31. 10. 2014

Zlín

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

René Hábl: Visites
Špála, Čapek, Filla, Kupka…
Nakonec je to obraz práce s lidmi. Architekt
Jiří Čančík (1922–2001)
Michal Buráň: Smuteční síně socialismu

16. 9. – 9. 11. 2014
23. 9. – 2. 11. 2014
1. 10. – 9. 11. 2014
1. 10. – 9. 11. 2014

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

K štěstí klíček je střevíček Baťa
Velká válka 1914–1918

Znojmo

4. 9. – 17. 11. 2014
18. 9. – 23. 11. 2014

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Vinobraní – oslava vína i historie
5. 9. – 22. 11. 2014
Kamenolomy, pískovny, hliniště... hojící se rány
ve tváři Znojemska
12. 9. – 14. 11. 2014
Stoletá vzpomínka na první rok Velké války 19. 9. – 22. 11. 2014

Žacléř

Městské muzeum Žacléř
Wleń očima umělců

5. 9. – 31. 10. 2014

Žamberk

Městské muzeum Žamberk
Před „Sametem“ 1989

Žatec

9. 10. – 17. 11. 2014

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Podzim v lidové kultuře aneb
Co nám zbylo z tradic?
Křížova vila
Nejen pivo a chmel z drátků
Žatec – lazaretní město

7. 10. – 14. 11. 2014
4. 9. – 2. 11. 2014
18. 9. – 2. 11. 2014

Asociace muzeí a galerií České republiky v příštím roce oslaví 25 let od svého založení. První číslo Věstníku AMG
v roce 2015 bude věnováno ohlédnutí za historií našeho profesního sdružení, jeho úspěchy a proměnami,
i zamyšlení nad jeho podobou a dalším směřováním.
Vyzýváme čtenáře Věstníku AMG, aby k tématu přispěli svojí vzpomínkou, úvahou či názorem.
Uzávěrka prvního čísla příštího roku je 10. ledna 2015. Příspěvky zasílejte na e-mail: vestnik@cz-museums.cz.
Děkujeme a těšíme se!
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téma: Velká válka v muzeích
Projekt Velká válka 1914–1918

shromažďujeme výčet akcí k tématu první války tak, aby je
zájemci měli pohromadě na jednom místě. Na stránkách

Že si v letošním roce připomínáme 100. výročí od za-

lze tak stále sledovat aktuální program. Záštitu nad projek-

čátku první světové války, už ví asi každý. Projekt, který byl

tem převzal ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman a primá-

v červnu zahájen, jsme intenzivně připravovali již začátkem

tor města Brna Bc. Roman Onderka.

roku 2013. Od té doby jsme se s kolegy z jiných muzeí pra-

Přestože jednotlivé výstavy mají různou délku trvání, pro-

videlně scházeli, plánovali a vymýšleli… U zrodu projektu

jekt jsme společně zahájili v sobotu 28. června 2014 živou

stáli zástupci z Technického muzea v Brně, Vojenského his-

historií v ulicích Prahy a Brna. Parní vlak (zapůjčený z NTM)

torického ústavu v Praze a Národního technického muzea.

přivezl následníka trůnu se svojí ženou a na hradu Špilberk

Brzy se přidalo také Muzeum města Brna a Moravské zem-

proběhla rekonstrukce sarajevského atentátu. Program ce-

ské muzeum. Dohodli jsme se, že se každá instituce bude

lého víkendu byl bohatý a našel si mnoho obdivovatelů.

zabývat tématem sobě blízkým a všechna se budou záro-

Přestože finální přípravy výstav máme za sebou a zahá-

veň navzájem doplňovat. Návštěvník má podle nás získat

jení proběhlo zdárně za účasti mnoha hostů i médií, práce

po zhlédnutí více výstav rozšiřující informace a více úhlů

na projektu nekončí. Například na facebookovém profilu

pohledu na válku. Kurátoři se proto dohodli na vzájemných

„Velké války“ přinášíme s kolegy střípky dění „Jak to bylo

zápůjčkách exponátů.

před sto lety“. Pro návštěvníky našich výstav jsme přichysta-

Spolu s přípravami na svých výstavách jsme se zajímali

li i „pasy“, do kterých mohou získávat u partnerských insti-

také o činnost dalších institucí, které by k blížícímu se výročí

tucí razítka a po třech výstavách mají u každé další vstupné

mohli nějakou výstavu či akci připravit. Kolegové z NTM při-

o 20 % nižší.

vedli ještě NPÚ – Státní zámek Konopiště, jako důležité mís-

Věříme, že úsilí, které jsme celému projektu věnovali, ne-

to v životě Františka Ferdinanda d’Este, a přidalo se i Poš-

přišlo nazmar a každému alespoň připomnělo události, kte-

tovní muzeum, protože pošta za války je téma bezesporu

ré se staly před 100 lety a tolik ovlivnily pozdější vývoj nejen

zajímavé a hezky doplňovalo ostatní výstavy. Ke konci roku

celé Evropy… Tímto bych chtěla poděkovat všem, kdo se na

2013 nás tedy bylo už sedm organizací. Plánovali jsme spo-

projektu podíleli nebo ho jakkoli podpořili.

lečné finance, propagaci i formu zahájení. Kdo mohl, přilo-

Veronika Glettová

žil ruku k dílu a nabídl to, co mu jeho sbírky i personální

Technické muzeum v Brně

zajištění umožňovaly. Technické muzeum v Brně se chopilo
koordinace celého projektu, vytvoření a správy webových
stránek, reklamní kampaně a tiskovin; Vojenský historický
ústav v Praze nabídl práci svých grafiků, kteří vytvořili vizuální styl a veškerou grafiku; Národní technické muzeum
využilo svých kontaktů a zařídilo reklamní spot v České televizi; Moravské zemské muzeum dalo dohromady sazbu
a vytisklo společný katalog; hrad Špilberk (Muzeum města
Brna) se chopil programu zahájení apod.
Začátkem roku 2014 už jsme se (pod jednotným názvem
a vizuálním stylem) prezentovali na veletrzích GO a Regiontour, na rozsáhlém stánku Technického muzea v Brně. Projekt získal podporu Ministerstva kultury ČR a postupně se

Rekonstrukce sarajevského atentátu na Špilberku

k nám přidaly ještě dvě organizace zřizované tímto subjek-

Portál 100.army.cz

tem (stejně jako většina ze zapojených muzeí) – Moravská

OMG MK ČR informuje o zřízení webového portálu

galerie v Brně a Národní muzeum.

http://www.100.army.cz, který sdružuje všechny pří-

Kromě zmíněných devíti institucí, které jsou oficiálními

pomínkové akce státních příspěvkových organizací,

tvůrci projektu, jsme jednali ještě s mnoha dalšími muzei

týkajících se výročí první světové války. Všem muzeím

a paměťovými institucemi, se kterými jsme buď navázali

a galeriím doporučuje své akce a výstavy k výročí

krátkodobou spolupráci, dojednali zápůjčku, nebo doho-

rovněž zveřejňovat na tomto portálu.

du o propagaci. Na stránkách http://www.velkavalka.cz
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Projekt Velká válka z pohledu VHÚ

komunikace mezi zúčastněnými institucemi, postavená

Příprava stěžejního výstavního projektu Vojenského his-

předmětů s co nejvyšší vypovídací hodnotou, při součas-

torického ústavu Praha (dále VHÚ) k letošnímu stému výročí

né maximalizaci jejich odpovídajícího expozičního využití.

vypuknutí první světové války začala poněkud netradičně.

Zcela tak odpadl jeden z nešvarů posledních let, tedy žá-

na pravidelných osobních setkáních, napomohla k výběru

Na podzim roku 2012 vyústilo jedno z pravidelných pracov-

dosti o zápůjčky sbírkových předmětů, které jsou zasílány

ních setkání s kolegy z Technického muzea v Brně v myš-

až bezprostředně před zahájením výstav (zbylo místo, tak

lenku na uspořádání společného výstavního projektu, do

si něco rychle půjčíme, abychom ho zaplnili) či v horším

něhož by se zapojily i další sbírkotvorné instituce. V průbě-

případě zcela nekonkrétní žádosti typu půjčte nám cokoliv

hu následujících měsíců se původní idea zhmotnila v dosud

k danému tématu, a pokud k tomu máte fotografie a texty,

největším výstavním projektu českých a moravských muzeí

tak i ty… (měli bychom udělat výstavu k nastávajícímu vý-

a galerií nazvaném Velká válka, k němuž se připojil i Národ-

ročí, ale prakticky nic k němu nemáme, nijak zásadně nás

ní památkový ústav prostřednictvím státního zámku Kono-

nezajímá, ale slušelo by se nějakou výstavu udělat). Tato

piště. Základní myšlenka došla záhy svého naplnění na celé

slova, která se mohou zdát poněkud příkrá, vycházejí nejen

řadě jednání zástupců zúčastněných institucí, jejichž počet

z mnohaleté osobní zkušenosti, ale i z komunikace s řadou

se nakonec rozrostl na devět. Zatímco se pravidelně při

kolegů z tzv. „velkých“ muzeí. V tomto případě se ale vůbec

připomínkách významných kulatých výročí opakuje situa-

nejedná o spor „velkých“ s „malými“, ve většině případů jde

ce, kdy jednotlivá muzea napříč celou Českou republikou

jen o způsob a úroveň komunikace. Díky moderní, často

připravují výstavy podobného zaměření, názvu i obsahu,

zkratkovité, e-mailové komunikaci se navíc v poslední době

tentokrát se podařilo hned v úvodu rozdělit témata podle

vytrácejí některé atributy, bez nichž si písemnou korespon-

zaměření a zájmu zúčastněných institucí. Návštěvníci díky

denci doby nedávno minulé nedokážeme představit. Mizí

tomu mají jedinečnou možnost seznámit se s průběhem

tak například slova jako „prosím“, „rádi bychom“, „předem

válečných operací, ale i životem v zázemí daleko detailněji

děkuji“ apod., která jsou nahrazována slovy „chceme“, „za-

než tomu bývá zvykem. Orientace jednotlivých výstav na

šlete“ a v horším případě totálního nepochopení procesu

konkrétní dílčí témata navíc muzeím umožnila věnovat se

zápůjčky sbírkových předmětů „objednáváme“.

problému do větší hloubky a současně i představit veřej-

Autor těchto řádek se přiklání k vytváření výstav, které

nosti řadu sbírkových předmětů, na které se pravidelně vý-

v maximální možné míře tvoří sbírkové předměty vlastní

stavního prostoru nedostává. Právě např. návštěva výstavy

instituce. Není to pochopitelně dogma, ale jednak je jed-

věnované polní poště (Poštovní muzeum) či životu v zázemí

ním z důvodů naší existence prezentace vlastní sbírky před

(Moravské zemské muzeum) může návštěvníkům nabíd-

širokou návštěvnickou veřejností a současně dochází díky

nout zcela novou dimenzi pohledu na první celosvětový

expozičnímu využití daného předmětu v řadě případů

konflikt v dějinách lidstva.

k jeho dlouho odkládanému konzervování či restaurování.
Výstavu je pak pochopitelně vhodné doplnit i o zapůjčené
předměty, které mohou představovat i jakýsi „marketingový tahák“ výstavy.
Pestrost projektu Velká válka spočívá mimo jiné právě
v tom, že návštěvníkům představuje celou škálu přístupů
k tvorbě výstav. Počínaje výstavami, které vycházejí takřka
100% z vlastních sbírkových předmětů (to platí např. o výstavě VHÚ doplněné o zápůjčku několika unikátních předmětů z Národního muzea a Národního technického muzea), přes výstavy tvořené z významné části zapůjčenými
předměty (např. Národní technické muzeum, které v rámci

Výstava „V zákopech první světové války“ ve VHÚ Praha

společného projektu vystavuje řadu sbírkových předmětů
VHÚ) až po Národní muzeum, které představilo návštěvní-

Dlouhá příprava projektu vedla v neposlední řadě

kům výstavu prezentující jedinečný soubor předmětů ze

k včasnému jednání o zápůjčkách sbírkových předmětů

sbírky Státního ústředního muzea novodobých dějin Ruska.

mezi spolupracujícími institucemi. Jejich výběr tak mohl být

Právě díky této pestrosti mohou návštěvníci cyklu vý-

daleko důkladnější, díky dostatku času mohla být řada vy-

stav pohlédnout na události první světové války nejen oči-

stavovaných předmětů i kvalitně restaurována a vzájemná

ma vojáků strádajících v zákopech, ale například i běžných
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lidí v zázemí, dělníků ve zbrojovkách monarchie, rakousko-

význam pro pochopení válečné reality má řada citátů z de-

-uherských námořníků, či prostřednictvím jednoho z nej-

níků účastníků války, které provázejí návštěvníka celou

zajímavějších pramenů, tedy korespondence obyčejného

výstavou. Součástí výstavy jsou rovněž dva obsáhlé bloky

ruského vojáka. Domnívám se, že právě podobné projekty,

věnované unikátním, v řadě případů vůbec poprvé vysta-

sdružující velká i malá muzea, galerie či hrady a zámky, mo-

vovaným, exponátům. První, chronologicky umístěný před

hou do budoucna představovat jednu z vhodných forem

sarajevský atentát, je věnován kolekci stejnokrojů a zbraní

muzealizace dějin, formu, která je nejen vstřícná k návštěv-

Františka Ferdinanda d´Este ze sbírky VHÚ. Druhý, v samém

níkovi, ale která by mohla v kolegiální komunikaci mezi pra-

závěru výstavy, stejnokrojům a dotýkaným předmětům,

covníky jednotlivých muzeí nahradit žabomyší války, které

připomínajícím účastníky války, kteří se následně stali vý-

známe např. z jednání na Sněmu AMG.

znamnými osobnostmi Československé republiky. Histo-

VHÚ nazval výstavu, kterou se podílí na projektu Velká

rické paradoxy pak dokládá závěrečný exponát výstavy,

válka, příznačně „V zákopech první světové války“. Jejím cí-

kterým je portrét Františka Josefa I. přemalovaný na rubové

lem je přiblížit návštěvníkům nejen realitu vojenského živo-

straně portrétem prezidenta T. G. Masaryka.

ta, ale i osudovou životní etapu, kterou každý muž prošel

Michal Burian

mezi mobilizací a příchodem na frontu. Idylický úvod vý-

Vojenský historický ústav Praha

stavy situovaný na pražské náměstí počátku 20. století tak
záhy vystřídá nástup mobilizovaných vojáků do vlaku, který
je odváží do neznáma.
Mobilizace změnila životy statisíců mužů všech sociálních tříd. Rukovali dvacátníci i padesátníci, bohatí i chudí,
vysokoškoláci i analfabeti. Osudy deseti z nich provázejí

Velká válka aneb
začalo to v Sarajevu…

Výstava ke 100. výročí I. světové války
v Muzeu města Brna

návštěvníky výstavy zákopy první světové války. Při výběru

Fenomén stého výročí vzniku první světové války za-

„průvodců“ výstavou byli voleni vojáci, jejichž pozůstalosti

sáhl v letošním roce celou republiku napříč spektrem ne-

se nacházejí ve sbírce VHÚ. Díky zcela mimořádnému „akvi-

jen muzejních, ale i kulturních institucí, které se pokusily

zičnímu boomu“ spojenému s letošním výročím, se podaři-

různými způsoby uchopit prezentaci této události. Byla to

lo původně zamýšlenou skupinu značně typologicky rozší-

výzva a také příležitost nezůstat stranou a zviditelnit i svůj

řit. Návštěvníci se díky tomu seznámí s konkrétními osudy

subjekt. Obsahová náplň a také forma prezentace událostí

prostých vojáků i důstojníků bojujících v rakousko-uherské

v expozicích vychází většinou z možností dotyčné instituce

armádě i v československých legiích. Z deseti mužů, kteří

s přihlédnutím k vlastnímu zaměření, četnosti sbírkového

narukovali v letech 1914 až 1916, přežilo válku šest, tu ná-

fondu, odborným a organizačním schopnostem kurátorů,

sledující, druhou světovou, již pouze jeden.

možnosti spolupráce s výtvarníky a v neposlední řadě také

Hlavní část výstavy je věnována právě osudům těchto

k finančním možnostem.

deseti mužů, které jsou zasazeny do rozsáhlé scény válečných zákopů orámované nádražím s vagónem, kterým vojáci odjížděli na frontu (doplněným o audiovizi se záběry
z počátečního bezstarostného až nadšeného chování řady
rukujících vojáků) a vagónem, kterým se z fronty vraceli
(doplněným o audiovizi vracejících se raněných a zmrzačených vojáků). Tato část výstavy kombinuje scénické prvky
s vitrínami vystupujícími z terénu zákopů. Snahou autorů
výstavy bylo zkombinovat moderní výstavní pojetí s tradičními prvky, s důrazem kladeným na vypovídací hodnotu
jednotlivých sbírkových předmětů. Na rozdíl od některých
nejnovějších počinů světových muzeí (např. londýnské
Imperial War Museum) tak netvoří zásadní výstavní prvek

Pohled do výstavy v Muzeu města Brna. Foto: Miloš Strnad

audiovize, zastiňující v řadě případů trojrozměrné exponáty

Prvotní myšlenka uspořádání výstavy k tomuto tématu

a nahrazující tradiční výstavní texty. Výstava je v přiměřené

v Muzeu města Brna padla v polovině roku 2012. Počátkem

míře doplněna o textové panely, které díky grafikovi Zdeň-

roku 2013 byla svolána přípravná schůzka projektu „Velká

ku Marešovi evokují podobu dobových vyhlášek, a o audio-

válka“, sdružujícího v počátku šest, později devět paměťo-

vize pocházející z bohatého sbírkového fondu VHÚ. Značný

vých institucí z celé republiky, vzájemně spolupracujících
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na individuálních výstavách, a od té chvíle se přípravy rozběhly naplno. Autorský tým výstavy utvořili pracovníci muzea Radim Dufek, Pavel Košťál a Dana Olivová.

Naše moře…

Výstava Národního technického muzea

Záměrem výstavy, mimo připomínku samotného výročí,

Výstava „Naše moře“, s podtitulem „Rakousko-uherské

bylo pomocí trojrozměrných exponátů a jejich výpověd-

válečné námořnictvo“, vznikla v Národním technickém

ní hodnoty připomenout události ve městě Brně, a to jak

muzeu se záměrem připomenout českému i zahraničnímu

před vznikem války, tak i v jejím průběhu, včetně dopadu

návštěvníkovi již téměř zapomenutou epizodu našich dějin.

důsledků válečných událostí na civilní obyvatelstvo a život
ve městě, a také představit pomocí faktografie a prezentace
zbraní a militárií jednotlivé hlavní aktéry prvního globálního konfliktu. Sbírkové předměty z bohatých depozitářů
Muzea města Brna, soukromých sbírek a dvou partnerských
muzeí, nalézající se dnes na území Brna, se staly nosným
prvkem celé výstavy.
Příprava výstavy, výběr předmětů, sběr materiálů a související výzkum na území města s přispěním několika
obyvatel, kteří poskytli fotografie, osobní předměty a písemnosti svých předků, zabrala více než rok a na základě
shromážděných podkladů mohl vzniknout scénář výstavy.
Součástí tohoto scénáře bylo i výtvarné řešení, navržené
přímo kurátorem výstavy, které bylo v průběhu realizace

Pohled do výstavy v Národním technickém muzeu

konzultováno s výtvarníky, pracujícími na stavbě expozice.

Před více jak sto lety měly české země, patřící do Ra-

Došlo tak k ideálnímu propojení představy autorů, správ-

kousko-uherské monarchie, přístup k nemalé části Jader-

né prezentace předmětů a výtvarné čistoty instalace. Víme

ského moře. Služba na moři nebo v loděnicích nebyla pro

bohužel z praxe, že ne vždy se součinnost mezi odbornou

obyvatele naší středoevropské země, ať mluvili česky nebo

a výtvarnou složkou daří, a často tak nacházíme ve vitrínách

německy, ničím neobvyklá. Vzrůstající technická úroveň

předměty nesprávně adjustované, v nelogických polohách

hlavně válečných lodí na přelomu 19. a 20. století zvýšila

neodpovídajících jejich významu a použití, jen aby celek

požadavky jak na námořníky, tak i na průmysl, který měl

vyhověl estetické představě výtvarníka či architekta. Což se

nové lodě postavit. Právě české země se staly rezervoárem

v tomto případě nestalo.

takovýchto lidí i průmyslových podniků, schopných obstát

Výstava je rozložena v pěti sálech jižního křídla hradu

v nových podmínkách. Škodovy závody v Plzni se staly vý-

Špilberk, v prostorách, které byly nedávno otevřeny po ně-

hradními dodavateli námořních děl, Vítkovické železárny

kolikaleté rekonstrukci, a je členěna na připomínku života

dodávaly pancéřové plechy, Křižíkova továrna a Kolbenka

v Brně před válkou i po jejím vyhlášení. Vojenská část je vě-

zajistily elektrotechnický materiál. Firmy Spojené strojírny,

nována oběma stranám konfliktu a v závěru jsou zmíněny

Breitfeld & Daněk a První brněnská strojírna montovaly do

i památky na válku ve formě válečných suvenýrů a pomní-

lodí své výtahy a pohonné jednotky. České země se změnily

ky, nacházející se dnes na území Brna. To vše je završeno

ve finančního i technického garanta k. u. k. Kriegsmarine.

výstavou fotografií, dokumentujících vzpomínkové a vo-

Není tedy překvapující, že na počátku Velké války každý de-

jenskohistorické akce, které jsou reflexí Velké války v dnešní

sátý rakousko-uherský námořník mluvil česky.
Původně měla vzniknout v NTM výstava, která by pre-

době.
Minimum textů, které jsou ale doplněny popiskami ve

zentovala veřejnosti bohatý fotografický fond s témati-

vitrínách ke každému předmětu, projekce fotografií a hma-

kou rakousko-uherského válečného námořnictva formou

tatelné exponáty by měly přispět ke srozumitelnosti a dy-

klasické fotografické výstavy na omezeném prostoru cca

namice expozice, což potvrzují i zápisy v knize návštěv.

200 m2. Čistě fotografická koncepce výstavy byla posléze

Ohlasy na výstavu a její pojetí jsou zatím ze strany ná-

rozšířena o prvek prezentace modelů lodí rakousko-uher-

vštěvníků i odborné veřejnosti kladné, také návštěvnost je

ského námořnictva v měřítku 1 : 100, které zapůjčil jejich

velice slušná, takže doufejme, že tomu tak bude i nadále.

majitel Zdeňek Tollar. Tyto věrné zmenšené kopie patří

Výstava potrvá až do 31. prosince 2014.

z modelářského hlediska mezi světovou špičku a samotná
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Radim Dufek

kolekce modelů je světovým unikátem. Čtyři měsíce před

Muzeum města Brna

zahájením výstavy došlo k další změně. Výstavní projekt byl
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v souvislosti se snahou připomenout výročí vypuknutí prv-

nových vynálezů, které měly pomáhat lidstvu, ale záhy byly

ní světové války začleněn do společného výstavního cyklu

zneužity na válečném poli. I přes utrpení vojáků na všech

Velká válka, na kterém se podílí dalších 8 paměťových in-

frontách přinesla válka nové prvky do bojových činností,

stitucí, a stal se nejvýznamnějším krátkodobým výstavním

technický pokrok a nové prostředky v oblasti vojenství.

projektem Národního technického muzea roku 2014. Pro

Kromě techniky se věnujeme i (alespoň pro dámy) milej-

výstavu tak byly vyčleněny prostory velkého výstavního

šímu tématu. Vystavujeme uniformy vojáků i dámské šaty.

sálu. Autorský tým pod vedením Mgr. Jaroslava Jelínka

Za pozornost stojí i přesná replika Františka Ferdinanda

a Mgr. Arnošta Nezmeškala vynaložil velké úsilí na rozšíření

d’Este a šaty jeho ženy Žofie Chotkové, které měli na sobě

výstavy. Prezentovat originální velké předměty technické-

v době atentátu v Sarajevu. Tyto oděvy oblékli představite-

ho rázu vzhledem k jejich rozměrnosti a v neposlední řadě

lé obou postav při rekonstrukci atentátu letos v červnu na

i stavu dochování nebylo možné. „Drobné“ dobové troj-

Špilberku.

rozměrné předměty byly zapůjčeny ze sbírek Vojenského

Výstava na 650 m2 je koncipována částečně klasicky

historického ústavu Praha. Rozšíření o unikátní artefakty ze

s vitrínami a panely, a část ečně je zasazena do válečného

zahraničí se podařilo především díky navázání spolupráce

prostředí. Návštěvníci tak nahlédnou do zákopů, střílny, na

s Vlastivědným a námořním muzeem Istrie v Pule. Nakonec

hřbitov a dalších míst s válkou spjatých. Naší snahou bylo

se v rámci výstavy podařilo shromáždit poprvé v naší historii

zaujmout především mladé lidi, kteří se o dobové událos-

na jedno místo všechny významné exponáty z Čech reflek-

ti zatím tolik nestarali – proto se i architekt snažil pojmout

tující téma rakousko-uherského válečného námořnictva.

výstavu lákavě. Při prohlídce výstavy je kladen velký důraz

Návštěvník je ve výstavě konfrontován s třemi hlavními

na možnost vlastní aktivity návštěvníků. Proto jsou zde při-

výstavními motivy v podobě imitace lodního kýlu, moře

pravena interaktivní stanoviště, kde si mohou nejen děti,

a přístavního mola. Samotný obsah výstavy je možné sledo-

ale i hraví dospělí procvičit a upevnit své znalosti zábavnou

vat ve dvou hlavních tematických okruzích – prvním je his-

formou. Ve výstavě jsou také tablety s podrobnějšími a do-

toricko-technický vývoj válečného námořnictva a druhým

plňujícími texty, fotografiemi a hrou simulující život postav

každodennost námořníků sloužících u K. u. k. Kriegsmarine.

zasažených válkou. Pro školní skupiny děláme speciální ko-

Interaktivní součástí výstavy je virtuální prohlídka křižníku

mentované prohlídky s edukativní činností.

SMS Zenta, při které je možné si vyzkoušet na vlastní kůži

Některé prvky ve výstavě jsou poměrně náročné na pro-

pobyt v podpalubí. Obléknout repliky námořních uniforem

voz, a tak pár z nich funguje zatím jen při speciálních akcích,

a jít se vyfotografovat na velkoformátovou fotografii je láka-

jiné obměňujeme po měsíci. Výstavu u nás mohou návštěv-

vé hlavně pro děti. Před budovou muzea poutá pozornost

níci shlédnout poměrně dlouhou dobu. Bude otevřena do

„pozvánka na výstavu“ – protilodní kanón ráže 15 cm L/50,

28. černa 2015 a i z toho důvodu stojí za pozornost, že se

který byl vyroben ve Škodových závodech v roce 1899. Jsme

mění. Určitě doporučujeme přijít na některou z doprovod-

rádi, že výstava vzniklá v rámci projektu Velká válka mohla

ných akcí, které k výstavě připravujeme. V září to byla např.

přiblížit neznámou kapitolu našich dějin a kladný ohlas ze

akce „Za císaře pána…“, na níž bylo k vidění vojenské ležení,

strany návštěvníků dokládá citace z Návštěvní knihy NTM:

vaření v polní kuchyni a program pro děti.

„Moc se nám líbila výstava Rakousko-uherské námořnictvo.
Výstav o Rakousko-Uhersku by mělo být víc. Byli jsme mnoho
století součástí obrovského státního celku a teď na to někteří
zapomněli, což je smutné a nepochopitelné.“
Výstavu můžete navštívit až do 30. listopadu 2014.
Jaroslav Jelínek
Národní technické muzeum

Technika v míru, technika ve válce
Výstavu k výročí války v Technickém muzeu v Brně jsme
zaměřili na techniku a průmysl. Důraz je kladen především
na doklady vybraných typů průmyslové výroby v našich
zemích v rámci Rakouska-Uherska a použití technických
prostředků v první světové válce. Počátek 20. století byl
totiž dobou nebývalého technického rozvoje. Přinesl řadu

3,7 cm zákopový kanón vzor 1915 na výstavě v Technickém
muzeu v Brně
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Akce vznikla v rámci projektu Velká válka 1914–1918 a je

O netradiční pohled na první světovou válku se pokusilo

jednou z jedenácti výstav, které byly v rámci projektu k le-

Muzeum Českého krasu v Berouně prostřednictvím výsta-

tošnímu výročí připraveny. Myslím, že se u nás zabaví nejen

vy „Ženy a děti ve válce“. Ta prezentovala nejen jejich roli

kluci a tátové, ale i mámy a holky, školy,… V návštěvní knize

v souvislosti s každodenními střety s válečnou realitou, ale

je často napsáno, že by takových výstav mělo být více, aby

jejím hlavním mottem byla především skutečnost, že 1. svě-

každý věděl, co válka obnáší, jaké přináší utrpení nejen vo-

tová válka stála u zrodu širší ženské emancipace, ženy v ní

jákům, ale i jejich rodinám doma, a kéž by už žádné války

prokázaly mimořádné organizační, technické, manažerské

nebyly…

i hospodářské schopnosti. Nabyté sebevědomí, důvěru
Veronika Glettová

i nezávislost si už nedaly vzít.

Technické muzeum v Brně

Kampaň Muzea a 20. století
Muzea a Velká válka

Při vzpomínce na jednu z nejvýznamnějších a zároveň
nejtragičtějších událostí novodobých dějin – vypuknutí
první světové války – by neměla muzea zůstávat stranou,
vždyť uchovávají mnoho autentických obrazových i písemných dokumentů a trojrozměrných sbírkových předmětů
pocházejících z válečné doby, které nám umožňují přímá
spojení s událostmi a osudy lidí. Proto vyhlásila Asociace
muzeí a galerií celoroční kampaň nazvanou Muzea a Velká

Odhalení pomníku padlým v 1. světové válce na Zdejcině,
z výstavy „Ženy a děti ve válce“. Foto: Sbírka Muzea Českého
krasu v Berouně

válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války, jejímž cílem

V první polovině roku byly uspořádány dvě výstavy za-

je vzájemné propagační provázání jednotlivých projektů

měřené na historii ošetřování raněných a činnost Červené-

paměťových institucí České republiky a posílení pozice

ho kříže v době válečné, které byly výsledkem německo-

a sbírkotvorné činnosti muzeí v oblasti dokumentace kaž-

-české spolupráce Muzea Saského červeného kříže, Muzea

dodennosti. Propagační akce je organizována v rámci cyklu

T. G. Masaryka v Lánech a Pamětní síně Alice G. Masarykové

Muzea a 20. století, který probíhá od roku 2005 a zaměřuje

a Českého červeného kříže (poboček Muzea T. G. M. Rakov-

se na celoroční kampaně reflektující kulatá výročí význam-

ník). Česká výstava připravená německou stranou nesla ná-

ných událostí, jevů či osobností vždy na vybrané téma z his-

zev „Cesta války. Červený kříž v 1. světové válce 1914–1918.“

torie 20. století.

„Muzeum Saského červeného kříže, které disponuje velice za-

Do kampaně se prozatím přihlásilo 113 institucí se svý-

jímavými a jedinečnými sbírkami, představilo na této výstavě

mi 175 tematickými expozicemi, výstavami, přednáškami,

například dobová pojízdná nosítka pro raněné, různé druhy

konferencemi, ale i vzpomínkovými slavnostmi, kompono-

vybavení pro ošetřování nemocných, uniformy samaritánů

vanými programy, workshopy, publikacemi a jinými forma-

a dobrovolných sester, válečné pohlednice, plakáty, ale do-

mi tematické prezentace. Cílovou skupinou jsou zejména

konce i dětské hračky znázorňující činnost sanitních jednotek

školy základního a středního stupně a sféra neziskových

a sběračů raněných,“ uvedla ředitelka Muzea T. G. M. Mgr.

organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí

Magdalena Elznicová Mikesková. Českou výstavu „Červený

a mládeže.

kříž v c.k. monarchii“ bylo možné navštívit v německém Be-

Že instituce disponují obrovským potenciálem hmot-

ierfeldu v prostorách Saského muzea červeného kříže.

ných dokladů s velkou vypovídající hodnotou, dokazuje

Velkému zájmu návštěvníků se těší celoroční výstava

úspěšnost již proběhnutých projektů. Jedním z nich byla

„Cestou čs. legií k samostatnosti Československa“, kterou

například výstava „1. světová válka“ v Městském muzeu Frý-

připravilo Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, Pěchot-

dlant, na které se podílela Československá obec legionářská

ní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky. S ohledem na charakter

a partnerské město Žitava a dále putovala do Žitavy, No-

muzea je zaměřená na hrůzy I. světové války a rozhodnutí

vého Boru a Liberce. „Výstava byla velmi kladně hodnocena

některých vojáků opustit řady rakouské armády. Popisuje

veřejností pro svůj lidský úhel pohledu. Nejsou zde prezentová-

vznik čs. legií a jejich složitou cestu do vlasti, obsahuje řadu

ny obecné informace, ale je zaměřena na Frýdlant, jeho okolí,

zajímavých osobních předmětů legionářů, exponáty z obo-

obyčejné lidi a utrpení, které jim jakýkoliv válečný konflikt při-

ru válečného lékařství a celou situaci dokresluje i vzácný

náší“, uvedla vedoucí muzea Iva Beranová.

katalog Vídeňského sněmu s portrétem T. G. Masaryka
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a unikátní fotografie z boření mariánského sloupu na Sta-

muzeem v Brně, Galerií hl. m. Prahy, Regionálním muzeem

roměstském náměstí v Praze z tzv. Masarykova fotoarchivu.

v Chrudimi Západočeským muzeem v Plzni či Památníkem

Téma první světové války se však neomezuje pouze na

Terezín. Veškeré informace jsou publikovány na společ-

letošní rok, ale mnohé instituce se mu plánují věnovat na

ných webových stránkách http://www.muzea20stoleti.cz.

celou dobu trvání výročí války. Rozsáhlý projekt zaměřený

Za spolupráci děkujeme všem zapojeným institucím i těm,

na sbírkotvornou a následnou výstavní činnost připravu-

které se ke kampani ještě plánují přidat.

je například Muzeum Brněnska, které oslovilo obyvatele

Jana Bukačová

regionu, aby instituci poskytli své materiály vztahující se
k tématu. Pro každý rok je plánována komornější výstava,
na které budou kromě muzejních sbírek představeny i tyto
nové přírůstky. První z nich je nazvaná „Vánoce na fron-

Výročí Velké války
v Jihočeském muzeu

tách 1. světové války“ (23. listopadu 2014 – 11. ledna 2015)

První část tohoto příspěvku vyplní úvaha autora na dané

a jejím cílem je podle vedoucího pobočky Podhoráckého

téma, ve druhé se pak budeme věnovat samotným letoš-

muzea PhDr. Josefa Zacpala, které celý projekt připravuje,

ním – i budoucím – aktivitám.

navodit výstavními prostředky vánoční atmosféru vojáků

Jednou z nejúspěšnějších výstav Jihočeského muzea

v poli daleko od domova. Na stejné téma muzeum naplá-

v Českých Budějovicích v jeho historii po roce 1989 byla

novalo i komponovaný program nazvaný Adventní setkání,

„Válka našich dědů“ realizovaná na přelomu let 1998–1999.

které se uskuteční 7. prosince 2014.

První světová válka zde byla zobrazena v mnoha jejích polo-

Významné výročí bude připomínat i samostatná ga-

hách a rovinách. Návštěvníci procházeli zákopem uprostřed

lerie digitalizovaných předmětů z vybraného období na

svištících kulek, mohli nahlédnout do horské jeskyně kdesi

webových stránkách http://www.esbirky.cz, spravovaných

v Alpách, viděli „smrtící krásu“ mnoha typů zbraní a na jejím

Národním muzeem, a metodické materiály, které jsou vý-

samotném konci pak nahlédli do úmrtních spisů, soupisů

sledkem projektu Dotkni se 20. století! Pro všechny zájemce

mrtvých a nezvěstných, sugestivní byly i pohledy na tisíce

o historii z řad žáků a studentů připravil Vojenský historický

jednoduchých křížů a pomníků postavených na památku

ústav Praha interaktivní online hru nazvanou Tajemství vo-

padlých v jihočeských městech a vesnicích.

jenského kufříku.

Součástí výstavy, její jednou z mnoha doprovodných

Nesmím zapomenout zmínit i některé z publikací. Dne

akcí, byl i odborný seminář s názvem „Česká společnost

17. září 2014 proběhl v Týně nad Vltavou křest knihy Fran-

a první světová válka“ a následně vydaný sborník příspěvků

tišek Chmela: Vzpomínky z 1. světové války, seznamující

téhož jména. Vzhledem k úspěchu akce (který se snad ani

s osudem a válečnými vzpomínkami z bojů v Rusku, Srbsku,

takový nečekal) pak následovalo ještě dalších šest ročníků

Itálii a Turecku jednoho z 27 povolaných záložníků z ves-

věnovaných různým aspektům a rovinám Velké války, na

nice Zverkovice. Příležitostnou publikaci nazvanou Oběť

ty pak volně navazovaly další čtyři ročníky věnované vál-

jadranského Titaniku z Hostinného vydalo Městské muzeum

ce druhé (obsah jednotlivých sborníků a možnost jejich

v Hostinném. Je věnovaná osudu první oběti 1. světové

zakoupení naleznete v e-shopu publikací na webu muzea

války z politického okresu Vrchlabí – slečně Luise Ertelové.

http://www.muzeumcb.cz). Ve vyšlých publikacích je dosti

Regionální charakter má i kniha připravovaná zaměstnanci

velká suma informací a inspirativních myšlenek. Toto vše se

Muzea města Ústí nad Labem Ústečané v první světové válce.

dělo v době, kdy se první válce – alespoň mediálně – nevě-

Komiksovou formou vypráví osudy pěti ústeckých rodáků,

novala téměř žádná pozornost.

vykresluje i město, které bylo později z velké části zniče-

Nyní se přesuňme do roku 2014. Povšimněme si masové-

no ať již spojeneckým bombardováním za druhé sv. války

ho zájmu (neboť se nyní jedná o mediálně atraktivní téma)

nebo budováním socialistického velkoměsta.

o Velkou válku v roce stého výročí jejího zahájení. Je bez-

Aktivně se zapojují také muzejní knihovny. Právě na ně

pochyby pozitivní a záslužné, že se tematizují dobové sou-

je zaměřen 18. ročník celostátní akce Týden knihoven (6.–12.

vislosti, příčiny, které vedly k válce (nejenom bezprostředně

října 2014) vyhlašovaný Svazem knihovníků a informačních

ona sarajevská příhoda), i že si připomínáme hrůzy samotné

pracovníků. Představují své bohaté knižní fondy – ať už jde

války na frontách a její dopad na civilní obyvatelstvo.

o dobové kroniky, tiskoviny, válené vzpomínky, dopisy či
poválečné materiály podávající svědectví o válečné době.

Na druhé straně toto „masové šílenství“ vede zcela přirozeně i ke zploštění, zjednodušení této komplikované

Do konce letošního roku ještě můžete navštívit akce při-

epochy na několik vyprázdněných mediálních výkřiků.

pravované například Muzeem východních Čech v Hradci

Kdybychom mohli spočítat, kolik institucí a muzeí koná le-

Králové, Muzeem Jana Amose Komenského, Technickým

tos výstavu či jiné aktivity k danému tématu, jistě bychom
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dospěli k velkému číslu. Je otázkou, co mohou jednotlivé

na frontu, následně obavy o válčící vojíny a průvodní jevy

výstavy nabídnout, nakolik se opisuje mnohokrát jedno

v zázemí postiženém bídou, v závěru pak tragický dopad

téma (při znalosti sbírek muzeí a u vědomí toho, že nemo-

válečných událostí na život společnosti v podobě fenomé-

hou existovat žádné masivnější meziinstitucionální zápůjč-

nu válečných vdov a sirotků.

ky, kromě specializovaných institucí typu NM, VHÚ, NTM
apod.). Jedna z cest, jak z toho ven, je respektování zdánlivě
malých regionálních témat.
Říká se, že člověk nevstoupí dvakrát do stejné řeky. Výstava „Válka našich dědů“ zahájila, dá se říci, novou výstavní
epochu v dějinách muzea a současně tím i předurčila aktivity letošního roku. V letošním roce však čelí Jihočeské muzeum jiným velkým výzvám, a to v první řadě tvorbě nové expozice po ukončené rekonstrukci historické budovy. Proto
naše letošní reakce na právě probíhající výročí je realizace
malé výstavy ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích, v jejích prostorách. Nese název
„Vzpomínky na první světovou válku“, stejně jako odborný
seminář, který proběhl jako doprovodná akce tamtéž, dne
16. října 2014. Už sám název naznačuje, jakým tématům
byly obě akce zasvěceny: dopadům války ve vymezeném

Pohled do výstavy v Paláci šlechtičen
Úvodní okruh Když jsem mašíroval… se odvíjí od povolávací vyhlášky, následované doklady o odvodu. Novinkou

regionu a konkrétním lidským osudům.
Poznámka na závěr: velkou výstavu věnovanou první

je připomenutí tzv. nápisového folklóru jako svébytného

světové válce a jejím dopadům na osudy člověka a náro-

žánru spojeného s počátkem války. Rekonstrukce nápisů na

da plánuje Jihočeské muzeum na rok 2018, kdy – jak se dá

vagonech odvážející vojáky na frontu byla provedena na

předpokládat – budou Čechy žít zase jiným výročím.

základě informací z odborné literatury. Pozoruhodná je rov-

Jiří Petráš

něž dobová estetika, tj. estetizace fenoménu války na po-

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

hlednicích a příležitostných tiscích provázejících celý projekt, které spolu s patriotiky zaplavily země c. k. monarchie.

Ustrňte se nad osudem
válečných vdov a sirotků….
I. světová válka z pohledu zázemí

Další pasáž Milý manželi… sleduje korespondenci z fronty
a připomíná fenomén vojenské svatby. Specifický a dosud
nezveřejněný doklad představují votivní nápisy, jimiž byly
ve válečných letech pokryty zdi a vrata kostela sv. Antonína
nad obcí Blatnice u Uherského Hradiště. Rekonstrukce pro-

V Evropě se roku 1914 otevřela opona pro „theatrum do-

seb o navrácení partnerů z fronty (např.: „Svatý Antonínku,

loris“, na jehož konci byly miliony padlých a zmrzačených

chraň našeho tatínka ode všeho zlého na vojně“, „Svatý Anto-

a nové uspořádání politické mapy kontinentu. V zákulisí

nínku, vrať nám naše blatnické šohaje“, „S Bohem, Antonínku,

tohoto válečného divadla se odehrávala malá soukromá

jen v tebe doufám a vem mně i nadále ve svou ochranu, neboť

dramata nenaplněných životů, zmařených lásek a drobných

jsem v hrozných bitvách byl ochráněn, a proto Ti děkuji mno-

každodenních problémů umocněných dopadem válečných

hokráte za Tvoji ochranu. Loučím se s Tvojí kaplí, neb nevím,

událostí.

jestli se ještě kdy shledáme. Kuřina Josef“) byla vytvořena na

Komorní výstava Etnografického ústavu Moravského
zemského muzea (kurátorka Hana Dvořáková) představuje

základě vzpomínkové literatury a představuje ojedinělý doklad lidové pověrečnosti.

jinou stranu války, tj. svět zázemí, z něhož se vojáci rekruto-

Závěrečná emotivní část Ustrňte se nad osudem váleč-

vali, a útrapy každodenního života těch, kteří na ně čekali.

ných vdov a sirotků… je zaměřena na osud pozůstalých.

Vystaveny jsou nikoliv zbraně a uniformy nebo špičkové

Stěžejní exponát zde představuje kompletní výbava slečny

slohotvorné exponáty, ale naopak všední předměty a ma-

Marie z Brna, jejíž snoubenec padl na začátku války a ona se

sově produkované upomínky, jejichž předností je vazba

již neprovdala. Výbavu opatřenou původními stužkami na

na konkrétní osoby. Exponáty tak prezentují příběhy jed-

konci svého života pak darovala do sbírek Etnografického

notlivců a mají neobyčejně silný emoční náboj. Projekt je

ústavu MZM. Na tragický osud pozůstalých odkazují rov-

rozdělen do tří pasáží, mapujících vyhlášení války, odvod

něž dobové pohlednice (např. „Fond na podporu válečných
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vdov a sirotků“, „Modlitbička za tatíčka“) včetně plakátů

nimi, kromě zručných řemeslníků, byli v pravém slova smy-

avizujících podpůrné sbírky. Instalaci doplňuje filmová esej

slu též umělci. K nim patřil sochař Nikolaj Alexejevič Suškin,

Karlova válka (autor Petr Baran) vycházející z autentické ko-

autor návrhu pomníku ruským obětem války. Od roku

respondence dvojice mladých lidí, do jejichž vztahu Velká

1916 stojí monumentální památník na vojenském hřbito-

válka tragicky zasáhla.

vě v Josefově. Návštěvníci muzea rovněž po dlouhé době

Výstavu můžete navštívit v kapli Paláce šlechtičen v Brně
až do 31. prosince 2014.

spatří opravený model vítězného, leč rakouskou vládou zamítnutého návrhu na zmiňovaný pomník, od A. Makarova.

Etnografický ústav MZM

Většina vystavených děl je tudíž v osobě svého tvůrce úzce
spojena se souměstím Jaroměř-Josefov.

Pod černožlutým praporem
ke svobodě
Velká válka v Muzeu Jaroměř

Muzeum informuje veřejnost pomocí obecního zpravodaje o přípravě výstavy. Vychází výběr z textu knihy V. Pácalta, někdejšího hostinského a starosty, která velmi věrně
popisuje válečnou dobu na Jaroměřsku. Kniha je digitalizována a připravována k vydání. Ve snaze obohatit chystané

Jak nejlépe uchopit a přiblížit návštěvníkům muzea sto-

expozice o dosud neznámé exponáty se muzejní pracovníci

leté výročí válečného konfliktu?! Nejdříve je nutné prohléd-

obrací na obyvatele města i své známé s žádostí o zápůjčku

nout archiv fotografií, scénář a prezentaci výstavy z roku

fotografií, deníků či jiných tematických dokumentů. Ohlas

1998. Tehdy jsme ještě použili k instalaci originály fotogra-

je nečekaně malý, i přesto se však objevují málo známé

fií, vyhlášek a jiných materiálů. Čas na přípravu výstavy se

a nepublikované materiály. Podaří se také zapůjčit komplet-

tedy prodlouží o reprodukci a tisk skenů. Ty však mohou být

ní, byť již po válce šitou, uniformu ruského legionáře Josefa

rozměrnější než originály a nemusí se instalovat do klipů.

Škardy. A to včetně jeho deníků, dokladů, výzbroje a výstro-

Konečná verze scénáře k výročí války zahrnuje dvě expo-

je i několika paklíků tabáku. Exponáty zapůjčené Zdravot-

zice na ploše 250 metrů čtverečných. První z nich postihne

nickým muzeem Národní lékařské knihovny provázejí foto-

život obyvatel Jaroměře a Josefova, a to včetně vybudování

grafie a dokumenty ilustrující provoz vojenské nemocnice

a provozu zajateckého tábora v Josefově. Dále se bude vě-

v Josefově a v lazaretu zřízeném v jaroměřské sokolovně.

novat osudům mužů – vojáků z Jaroměře a Josefova. Mezi

Termín otevření výstavy 24. června se neúprosně blíží.

nimi vynikají dvě osobnosti – Oldřich Španiel, ruský a fran-

V tisku je naštěstí plakát i pozvánka na vernisáž, která se

couzský legionář, později generál československé armády,

uskuteční ve formě semináře s příspěvky regionálně zamě-

rodák z Jaroměře, a Zdeněk Němeček, diplomat a spisova-

řenými…

tel, rodák z Josefova. Je autorem zapomenuté jednoaktovky

Ohlas na výstavu byl velmi příznivý. Potěšily nás pochva-

Den nejjasnější, v níž zachytil tragickou situaci rakouských

ly v návštěvní knize – většinou jsou naši návštěvníci méně

vojáků zasypaných v kasematu jednoho z předsunutých

sdílní. Natáčely zde dva filmové štáby, ruský a běloruský.

opevnění haličského města Přemyšlu. Hru, uloženou v In-

Výstavu navštívila delegace Všekozáckého svazu Českých

stitutu umění – Divadelním archivu v badatelně ústavu

zemí a Slovenska v krojích.

digitalizujeme a přemýšlíme i o jejím následném použití
v mezích autorského zákona. Dosud totiž nedošlo k jejímu
nastudování. Oslovili jsme prostřednictvím časopisu Divadelní hromada ochotnické soubory v ČR, zda se Němečkovy
hry nechtějí chopit.
Druhá expozice se zaměří na reflexi války ve výtvarném
umění. Vystaveny budou plastiky generálů a legionářů od
Otakara Španiela, reprodukce kreseb Otakara Nejedlého,
Otto Matouška a Jindřicha Vlčka. Konečně se dočká nejen
konzervace, ale též důstojné prezentace model pomníku
kapitána ruských legií Antonína Halbicha, jaroměřského rodáka, od Miloslava Vávry, profesora zdejší průmyslové školy
z roku 1919. Stál více než půlstoletí v muzejním depozitáři, ve společnosti legionářů a panovníka Karla I., a trpělivě
vyčkával. Zvláštní kapitolu výtvarné expozice budou tvořit
působivé plastiky, kresby a malby ruských zajatců. Mezi

Delegace Všekozáckého svazu v Městském muzeu v Jaroměři
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Nepotěšila nás ovšem slabá návštěvnost školních dětí.

Legiovlak sice byl hlavním lákadlem slavnostního odpo-

Plánujeme proto přichystat v průběhu dvou až tří let menší

ledne, prostorné zázemí nákladového nádraží však umožni-

expozici o Velké válce na Jaroměřsku určenou hlavně pro

lo doplnit prohlídku vlaku i o rozsáhlé putovní výstavy ČsOL

školy. Věříme, že zmiňovaná hra Zdeňka Němečka inspiruje

věnující se čs. legiím v Rusku a vztahu prvního českoslo-

zatím neznámého principála ochotnického spolku k jejímu

venského prezidenta T. G. Masaryka k čs. armádě. Součástí

uvedení na „prknech“ muzea.

slavnostního otevření Legiovlaku byly i přednášky na téma
Olga Mertlíková

čs. legií a hry pro děti. Prezentace legionářského vlaku sice

Městské muzeum v Jaroměři

skončila v sobotu v 19 hodin, přístupný však bude i v následujících dnech, a to od 12. do 15. října a od 20. do 30.

Projekt LEGIE 100

října, vždy od 9. do 17. hodiny. Předpokládáme, že kromě
zájemců z široké veřejnosti navštíví vlak i organizované ná-

Československá obec legionářská (ČsOL), založená

vštěvy škol. Ostatně vstup bude po celou dobu volný. Věř-

v roce 1921 čs. legionáři, kteří se po první světové válce

me proto, že konečné číslo návštěvníků, kteří si expozice za

navrátili do svobodné vlasti, startuje pět let připravovaný

dobu zpřístupnění projdou, bude značné a bude odpovídat

projekt LEGIE 100.

významu, jaký do tohoto počinu od počátku ČsOL vkládá.

V sobotu 11. října 2014 to bylo na den přesně 100 let od

V příštím roce by již měl Legiovlak brázdit naši vlast a pře-

přísahy České družiny na Sofijském náměstí v Kyjevě. Od to-

devším dětem a mládeži přibližovat úsilí a oběti, které bylo

hoto dne měl budoucí československý stát své první vojáky.

třeba vynaložit za vznik samostatného státu. Projekt LEGIE

Památné výročí bude základem slavnostního programu, ur-

100 se rozjíždí plnou parou!

čeného pro širokou veřejnost.

Jiří Filip

První událostí 11. října se stala rekonstrukce přísahy

Československá obec legionářská

České družiny na Čestném dvoře Národního památníku na
Vítkově, která byla zahájena v 10 hodin. Za přítomnosti vysokých představitelů státu a občanské společnosti nastoupily na prostranství dvora nejen jednotky Armády ČR, ale

Knihovny muzeí a galerií ČR
k 18. Týdnu knihoven

také studenti vojenské školy v Moravské Třebové, sokolové

Jedním z cílů letošního, 18. ročníku Týdne knihoven, kte-

a především jednotky v historických stejnokrojích roty „Na-

rý proběhl ve dnech 6.–12. října, bylo představit činnost

zdar“ a České družiny.

muzejních knihoven. Organizace akcí se ujala Komise kni-

Slavnostní den se poté z Vítkova „přesunul“ jen o kousek

hovníků AMG, která připravila seriál o knihovnách muzeí

dál na Žižkov, kde byl na nákladovém nádraží od 13 hodin

a galerií do měsíčníku Čtenář a aktivovala své členy, aby

přístupný Legiovlak, tvořený již sedmi zrekonstruovanými

v rámci Týdne knihoven připravili akce do celorepublikové

vagony. Značné úsilí ČsOL se zúročilo a před obyvateli hlav-

muzejní kampaně AMG s názvem Muzea a Velká válka aneb

ního města bylo představeno pojízdné muzeum českoslo-

100 let od vypuknutí I. světové války. Téměř polovina institucí,

venských legií v Rusku. Od brněnského IDETu, kdy byly pre-

jejichž zaměstnanci jsou přihlášeni do knihovnické komise,

zentovány vagony tři, se jejich počet více než zdvojnásobil.

připravila speciálně pro Týden knihoven pestrou nabídku

Nyní tak mohli návštěvníci obdivovat následující vagony:

workshopů či dílen pro školy, besed pro veřejnost s pa-

polní poštu, zdravotní, těplušku, obrněný, plošinový, zabez-

mětníky či sběrateli památek na 1. světovou válku, výstavy

pečovací a štábní.

a další akce.
Kromě aktivit jednotlivých knihoven byla připravena
k 100. výročí od začátku 1. světové války společná prezentace knižních dokladů k publikační činnosti našich legionářů,
kteří působili na zahraničních frontách a dalších speciálních
dokumentů – map, pohlednic, fotografií a plakátů. Výstava
ze sbírek muzejních knihoven pod názvem „Co se vydávalo
a četlo na bojištích 1. světové války“ je v rámci Týdne knihoven prezentována na hlavní stránce e-Sbírek.
Veškeré informace jsou dostupné na záložce Knihovnická komise na adrese http://www.cz-museums.cz.
Štěpánka Běhalová, Alena Petruželková
Knihovnická komise AMG
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200 let českého muzejnictví
Jak vznikalo Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

v zámku v Roztokách u Prahy. Řízením vlastivědného muzea

K vlastivědné práci v Roztokách dal podnět MUDr. Čeněk

výboru v Roztokách. Zakládajících členů bylo sedm, v čele

byla pověřena muzejní rada ve spolupráci s radou Vlastivědného odboru Osvětové besedy při Městském národním

Rýzner, místní lékař (1845–1923), který se zejména díky své-

s Jiřím Bajerem, který byl jmenován též prvním ředitelem

mu zájmu o archeologii dopracoval k uznání i ve vědeckých

muzea. Vlastivědci pro svůj záměr získávali další spolupra-

kruzích. V roce 1880 objevil rozsáhlé pohřebiště z nejstarší

covníky a v letech 1957–1961 odpracovali při stavebních

doby bronzové u Únětic a v následujících letech na vrchu

úpravách zámku téměř 45 000 brigádnických hodin. Budo-

Řivnáči. Názvy kultur únětické i řivnáčské jsou užívány do-

vali novou organizaci, ale především zajišťovali generální

dnes. Byl nejen amatérským archeologem – sbíral nerosty,

rekonstrukci areálu zámku a úpravu okolí.

zkameněliny, choval včely, věnoval se přednáškové a osvětové činnosti a ve svém domě v Roztokách čp. 70 zřídil první
muzeum. Většinu svých sbírek věnoval Národnímu muzeu,
zbylou část později získalo Oblastní muzeum v Roztokách.
Jeho zájem o historii kraje podnítil řadu občanů Roztok
i z okolí k následování. K velkému rozvoji vlastivědné muzejní práce v regionu došlo ovšem až po druhé světové
válce. Založení Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
předcházelo mnohaleté úsilí dobrovolných vlastivědných
pracovníků, které vyústilo nejprve ve vytvoření Vlastivědného odboru při Osvětové besedě v roce 1953 a o dva roky
později v otevření Vlastivědné muzejní síně v domě čp. 119,

Foto: Archiv Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

v části města Tiché údolí. Další prostory vlastivědci získali

K pětiletému výročí činnosti vlastivědného odboru

v Nádražní ulici a později v areálu zámku, po jeho záchran-

v roce 1958 vyslovil ve Vlastivědných zprávách své uznání

né rekonstrukci.

zakladatelům muzea Z. Z. Stránský, tehdejší ředitel Kraj-

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy tedy existuje

ského vlastivědného muzea Pražského kraje: „Jako muzejní

díky nadšení několika amatérských historiků, kteří kolem

pracovníci musíme vítat to, že Vlastivědný odbor OB si položil

sebe dokázali soustředit široký okruh dobrovolných spolu-

opravdu konkrétní cíl, že nerozdrobil vlastivědnou práci, ale

pracovníků a dali základ jednomu z nejmladších regionál-

účelně soustředil a plánovitě postupoval za vytčeným cílem

ních muzeí v České republice. Na dochovaných dobových

vytvořit v Roztokách Okresní vlastivědné muzeum pro okres

fotografiích je patrné, že na vzniku muzea se podílela mlá-

Praha-západ. Dnes, kdy se zamýšlíme nad jeho dosavadní

dež, žáci školy, turistické oddíly a mnozí občané města. Kro-

pětiletou prací, můžeme říci, že je jen škoda, že máme dosud

mě získávání muzejních předmětů a vytváření podmínek

příliš málo následovníků tohoto velkého příkladu.“

pro jejich zpracování a uložení, rozvinul Vlastivědný odbor

Zámecké prostory byly zpřístupněny veřejnosti 1. dubna

bohatou osvětovou činnost, jeho členové spolupracovali

1961. Muzeum začalo již na prvních výstavách a expozicích

s širokým okruhem dobrovolných pracovníků i s odbornými

spolupracovat s profesionálními pracovníky, organizovalo

institucemi. Součástí programu se stal i velkorysý záměr na

přednáškovou publikační činnost. Spolupracovalo na do-

záchranu chátrajícího roztockého zámku, na který byl již vy-

kumentárním filmu z roku 1960 Za svobodu o transportu

dán demoliční výměr, i když byl tehdy ještě užíván státním

smrti z dubna 1945. V roce 1961 byl natočen i filmový do-

statkem. Zámek v Roztokách stojí na místě původní vodní

kument o budování muzea Dali jsme slovo. V zámku se ko-

tvrze ze 13. století, ve 14. století byl velkoryse přestavěn,

naly koncerty klasické hudby a filmová představení. V roce

další renesanční úpravy pocházejí z 16. století a až po roz-

1962 měl vlastivědný odbor již 140 členů.

sáhlém požáru v 18. století budova získala další rekonstrukcí současnou podobu.

Po několika letech usilovné práce tedy v Roztokách
v polovině 60. let 20. století působilo vlastivědné muzeum,

Na základě aktivit Vlastivědného odboru bylo usnese-

které mělo vytvořené základní prostorové podmínky, zpří-

ním rady Okresního národního výboru Praha-západ zřízeno

stupněné expozice a rozvíjelo odbornou i kulturně výchov-

ke dni 1. srpna 1957 Okresní vlastivědné muzeum, se sídlem

nou činnost. Sem lze vystopovat počátek rozdělení úloh
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muzea jako instituce a působení vlastivědců. Ti od roku

dokončena a v červnu letošního roku byly zpřístupněny

1965 vydávali svůj Zpravodaj Vlastivědného kroužku v Rozto-

dvě nové expozice. Jedna z nich nese název „Vrchnosten-

kách u Prahy. O práci muzea v něm pravidelně informovali.

ská správa panství aneb Jak bydlel a úřadoval pan správce“

V roce 1966 bylo muzeum delimitováno pod Středočes-

a je věnovaná období konce 18. století, kdy zámek sloužil

ký krajský národní výbor a stalo se z něj, vedle dalších pěti

jako hospodářské zázemí Liechtensteinů. Druhá expozice

muzeí, oblastní muzeum. V této době čítal sbírkový fond

„Život v letovisku aneb Jak se jezdilo do Roztok na letní byt“

již téměř 60 000 předmětů. V letech 1968–69 vznikly tři

představuje Roztoky jako místo v okolí Prahy, které si rodiny

depozitáře, postupně přibyla fotografická laboratoř a dílny

měšťanů a průmyslníků od 2. poloviny 19. století oblíbily

údržby. Od roku 1968 byla v bývalé hospodářské budově
otevřena nová velká výstavní síň o rozloze 230 m2 a o rok

pro trávení volného času.

později výstavní síň v prvním patře zámku. V roce 1972

u Prahy, se kterým má Středočeské muzeum velmi dobré

otevřelo muzeum v hradní baště na Okoři novou expozici,

vztahy. Setkáváme se nejčastěji při komentovaných pro-

věnovanou historii hradu a výsledkům archeologického vý-

hlídkách aktuálních výstav nebo vlastivědných vycházkách.

zkumu. Rozšířila se tím jak jeho působnost, tak i další mož-

Klub je stále aktivní, vede jej již řadu let Ing. Pavla Peceno-

nosti rozvoje. Ve své odborné činnosti se zaměřilo na doku-

vá. Toto sdružení občanů se zájmem o přírodní, technické

mentaci a prezentaci přírodních poměrů, pravěku, historie

a kulturní památky se zaměřuje na aktivní prožívání volné-

a současnosti pražského okolí.

ho času a činnost muzea sleduje již jen z povzdálí.

Další změnu v postavení muzea v rámci muzejní sítě

Roku 2007 byl založen Vlastivědný klub v Roztokách

Zita Suchánková

i v zaměření jeho činnosti přinesl rok 1974, kdy se muzeum stalo jedinou krajskou muzejní organizací, a od tohoto
data nese název Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. V této souvislosti došlo k tzv. Změně vnitřní struktury
organizace, s níž neoddělitelně souviselo i dobudování
„kádrového zajištění“ a přechod k plánovitému řízení práce.
Konkrétně tedy ke změnám ve vedení muzea. Úloha vlastivědců skončila a od nového vedení se očekávalo, že „svými
specifickými muzejními prostředky aktivně, v duchu závěrů
stranických a vládních orgánů v kraji a dle zásad muzejnictví bude působit na kulturní veřejnost v duchu marxisticko-leninské politiky.“ (Sborník Muzeum a současnost – k dvacetiletí Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, Roztoky
u Prahy 1977). Tuto změnu nesl odvolaný ředitel muzea Jiří
Bauer až do konce svého života opravdu těžce.
Vedle statutárních změn mělo pro vývoj muzea ve druhé
polovině 70. let značný význam získání objektů areálu Braunerova mlýna, kam po dokončení stavebních oprav v roce
1981 přesídlilo z areálu zámku ředitelství muzea. Vznikla zde

Pracovna správce v nové expozici. Foto: Středočeské
muzeum v Roztokách u Prahy

představujeme

nová odborná a administrativní pracoviště, depozitáře a laboratoře pro konzervaci sbírek. Z důvodu stále rostoucích
prostorových nároků na ukládání rozšiřujících se sbírkových

Pozvánka do Muzea MHD v Praze

fondů, zejména archeologických, vzniklo v 90. letech minu-

Od září letošního roku mohou návštěvníci střešovického

lého století detašované pracoviště muzea v areálu bývalého

Muzea městské hromadné dopravy zhlédnout zajímavou

statku v Libčicích nad Vltavou. Rekonstrukcí stávajících ob-

výstavu „MHD za Protektorátu Čechy a Morava“. Expozice,

jektů a dostavbou nové budovy (v letech 1998–2004) zde

připravená u příležitosti 75. výročí vypuknutí druhé světové

vznikly depozitáře a potřebné pracovní i provozní zázemí.

války a tematicky navazující na dokončení válečného vozu

V tomto období se rozrostl sbírkový fond na téměř 800 ti-

– nového exponátu muzea, představuje na šesti oboustran-

síc předmětů. Areál zámku i nedalekého Braunerova mlýna

ných panelech tato témata: Jezdíme vpravo, Jakoby normál-

prošel po povodni roku 2002 rekonstrukcí. Budova tvrze

ní život, Cestování přece jen nebylo tak snadné, Nerealizované

musela počkat celých dvanáct let na finanční prostředky

válečné sny, Tramvajáci bojující a Pražská doprava zahajuje

z fondů Evropské unie. Oprava byla v roce 2012 stavebně

provoz. Řadu unikátních dobových fotografií a dokumentů
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doplňuje sedm a půl minuty trvající zvukový záznam, obsahující nejen německá hlášení, ale také ukázky z projevů
prezidenta Háchy či volání Prahy o pomoc. Výstava byla
slavnostně otevřena dne 1. září 2014 za přítomnosti primátora města Prahy Tomáše Hudečka, generálního ředitele
DPP Jaroslava Ďuriše a radního pro dopravu Jiřího Pařízka.
Potrvá až do května 2015.

rozhovor
Rozhovor

s ředitelem Poštovního muzea

Janem Novotným

Muzeum městské hromadné dopravy se nachází od
roku 1993 ve střešovické tramvajové vozovně. Návštěva
muzea je obrovským zážitkem, a to nejen pro fandy starých
tramvají, ale i pro nás muzejníky, protože je zde vidět profesionalita skloubená s nadšením pro historii dopravy a zachování paměti pražského dopravního fenoménu dalším
generacím. Při vernisáži jsme měli možnost si prohlédnout
nejen výstavu, ale i bývalou tramvajovou vozovnu se všemi
možnými typy tramvají, které jezdily v Praze. V roce 1998
byl soubor 50 tramvají prohlášen ministerstvem kultury za
kulturní památku.
Využili jsme mimořádné nabídky prohlédnout si depozitáře společně s vedoucím muzea Milanem Pokorným
a generálním ředitelem DPP Jaroslavem Ďurišem, kde jsme
viděli perfektně ošetřené a udržované tramvajové vozy –
sbírkové předměty, které jsou svými správci hýčkány. Bylo
velmi příjemné povídat si se zaujatými profesionály, s lidmi, kteří mají svoji profesi rádi, jsou zkušenými praktiky

PhDr. Jan Novotný má za sebou více jak 12letou pestrou

v oblasti dopravy a znalci její historie. Jejich práce je pro ně

muzejní praxi. Začínal jako pracovník Odboru ochrany mo-

celoživotním koníčkem, hledají, bádají v archivech i v mu-

vitého kulturního dědictví, muzeí a galerií (referát CES) na

zeích a mají podporu vedení dopravního podniku. Věřím, že

Ministerstvu kultury ČR, dále pokračoval jako vedoucí Měst-

i pánové z DPP se cítili s námi muzejnicemi dobře, profesní

ského muzea na zámku v Kamenici nad Lipou. Zámek se na-

souznění bylo na místě. V příštím roce si budeme v Praze

chází ve správě Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Odtud

připomínat dvě významná výročí v pražské dopravě – již

pak přešel do Národního technického muzea, kde se v letech

140 let jezdí v Praze tramvaje (23. září 1875 poprvé vyjela

2008–2013 spolupodílel na modernizaci muzea, a to na pozi-

koněspřežná tramvaj) a 110 let uplynulo od elektrifikace

ci odborného náměstka generálního ředitele, posléze ředitele

celé sítě koňské dráhy. Pevně věřím, že se můžeme těšit na

Muzea elektrotechniky a médií.

krásné akce v Muzeu MHD v Praze, spojené s těmito přílePane řediteli, nebudeme zastírat, že se známe z doby

žitostmi.
Eva Dittertová

Vašeho působení v NTM. Měli jsme řadu společných
projektů, které se týkaly především soutěže Nejkrásnější české knihy roku a její prezentace. V loňském roce
jste se stal ředitelem Poštovního muzea. Co Vám tato
změna přinesla?
Bylo to trochu symbolické. NTM otevřelo 8. října 2013 poslední část stálých expozic ve své hlavní budově a já jsem na
konci října odešel do Poštovního muzea. Zadání, se kterým
jsem přišel v roce 2008 do NTM, se v jistém slova smyslu naplnilo. Nicméně obě muzea mají k sobě velmi blízko nejen
geograficky, ale zejména sbírkově. Je zde mnoho styčných
oborů, které mají obě za úkol dokumentovat. Samozřejmě,
Poštovní muzeum má v jistém ohledu komornější rozměr,
i když sbírkový fond je i zde neobyčejně rozsáhlý a unikátní,
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což dokazuje opakované zařazení sbírky Poštovního muzea

2015–20. Naši budoucnost vidím v širším pojetí tématu

do pětice nejvýznamnějších oborových poštovních kolekcí

pošty jako prostředku komunikace a logistiky. Ostatně

na světě. Naše muzeum je také členem Klubu filatelistické

většina např. západoevropských partnerských muzeí s poš-

elity Monte-Carlo i Mezinárodní asociace dopravních a poš-

tovní tématikou se posunula právě do polohy muzeí komu-

tovních muzeí IATM.

nikace či médií. Zde vidím velikou příležitost pro budoucí

Nemohu nezmínit i potěšení nad tím, že v rámci pře-

mezioborovou spolupráci s muzei, jako jsou Národní tech-

chodu do Poštovního muzea mi bylo umožněno se více se-

nické muzeum, Národní muzeum, Národní filmový archiv,

známit s PhDr. Janem Galuškou, který Poštovnímu muzeu

Památník národního písemnictví a samozřejmě další.

zasvětil svůj profesní život. A mám zároveň tu čest pracovat
s kolegyněmi a kolegy, kteří jsou zapálení pro daný obor –

Zmínil jste zásluhy vašeho předchůdce PhDr. Jana Ga-

dějiny pošty a telekomunikací a dokumentaci známkové

lušky na profilaci Poštovního muzea. V čem na ni bude-

tvorby. Ale to je jistě spojující článek většiny muzejních pra-

te navazovat a jaké výzvy jsou ve Vašem funkčním ob-

covníků – jejich nadšení pro obor a zájem dále se v oboru

dobí podle Vás ty největší?

zdokonalovat.

Práce a přínosu PhDr. Jana Galušky a také předchozího
ředitele PhDr. Pavla Čtvrtníka si velmi vážím, avšak muze-

Poštovní muzeum má zcela jistě, jako každé jiné muze-

um má za sebou bezmála 96letou historii. Vím, že se těší

um, svá specifika. Která to jsou? Jak se dál bude podle

respektu i díky oběma předchozím ředitelům, ale Poštovní

Vašeho názoru vyvíjet „pošta“ a agenda poštovního

muzeum bylo vždy tím, kdo s partnerskými organizacemi

úřadu v době digitalizace, elektronizace, satelitů atd.?

ochotně a spolehlivě spolupracuje. V minulosti byla více

Jak moderní technologie zasahují do koncepce stálých

patrná i naše větší angažovanost v zahraničí. K tomu bych

expozic i dočasných výstav např. hmotných historic-

se velmi rád vrátil – hodně si slibujeme od možné spolu-

kých předmětů?

práce s Českými centry, ale i s našimi letitými zahraničními

To je obtížná otázka a vydala by na samostatnou ob-

muzejními partnery. Lákavá je vidina spolupráce s asijskými

sáhlou stať. Pokusím se však být co nejstručnější. Naším

zeměmi, jako jsou Taiwan, Singapur, Jižní Korea nebo Čína.

zřizovatelem je Česká pošta, s. p., jsme tedy podnikovým

Asie je totiž filatelii zaslíbenou částí světa, kde momentál-

muzeem. A musím jedním dechem dodat, že ve svém zři-

ně tento obor zažívá neskutečný boom. Zásadní výzvou je

zovateli máme chápajícího podporovatele. Jsme zároveň

příprava nové expozice s tématem komunikace, ale i naše

rozkročeni mezi třemi ministerstvy, mezi třemi resorty: Mi-

budoucí uspořádání z pohledu moderního depozitárního

nisterstvo vnitra je zřizovatelem České pošty, s. p., dále pak

zázemí atd.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je tím, kdo zadává emisní
plán poštovních známek (naším dílčím posláním je doku-

Je dobrým zvykem a v dnešní době možná i nutností, že

mentace známkové tvorby). A v neposlední řadě je sbírka

si každé muzeum pěstuje své příznivce, přátele, podpo-

Poštovního muzea zapsána v CES na Ministerstvu kultury.

rovatele a externí spolupracovníky z řad odborné i laic-

Do celé mozaiky je třeba ještě přičíst fakt, že naše muze-

ké veřejnosti. Najde se mezi nimi jistě mnoho zajíma-

um není spojeno jen s malebným Vávrovým domem v sou-

vých profesí a odborných zájmů. Které kromě filatelistů

sedství Petrské vodárenské věže na Praze 1, ale i s nemalou

oslovuje Poštovní muzeum?

částí bývalého opatství sv. Gabriela v Praze 5 na Smíchově
a dále pak s bývalým opatstvím v klášteře Vyšší Brod.

Filatelisté jsou našimi stálými podporovateli, to je neoddiskutovatelný fakt, a my si této podpory vážíme. Naši ná-

Musím přiznat, že se často setkávám i u kolegů z muzej-

vštěvníci nejsou však jen filatelisté, ale i příznivci poštovní

ního oboru s překvapením, jak rozsáhlý fond naše muzeum

historie (zejména z pohledu regionální historie) či návštěv-

spravuje, např. rozsáhlou a ucelenou kolekci dokumentace

níci s galerijním laděním, ti se naučili navštěvovat naše vý-

vzniku a výroby československých a českých poštovních

stavy autorů známkové tvorby. A tak bych mohl pokračovat

známek. Jsme tedy díky originálním autorským návrhům

dále. Nejzásadnější je však skupina podporovatelů z řad

i malou galerií. Neméně rozsáhlá je i kolekce z dějin poš-

bývalých či současných zaměstnanců České pošty. Existuje

ty a telekomunikací. Konkrétně se jedná o bezmála 30 hi-

něco jako profesní sounáležitost, a to je pro nás velmi pozi-

pomobilních dopravních prostředků, poštovní železniční

tivní impuls. Vždyť jen o Muzejní noci se ve Vávrově domě

vagón, unikátní kolekci poštovních uniforem, poštovních

vystřídá rok co rok bezmála 1 000 návštěvníků. Domnívám

map a samozřejmě mnoho dalších fondů.

se však, že bychom se měli více zaměřit na práci s dětským

Zásadním cílem našeho muzea je během roku 2014 připravit životaschopnou koncepci rozvoje muzea pro roky
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návštěvníkem, popř. na programy pro celé rodiny či seniory.
Ale to je jistě podobné jako u kolegů z jiných muzeí.

5[14
Poštovní muzeum je pro jiné muzejní instituce bezpochyby zajímavým partnerem. Máte rozpracované konkrétní výstavní či jiné projekty? Kdy je představíte veřejnosti?
Jsme velmi potěšeni, že jsme se mohli v letošním roce

personálie
Jubileum PhDr. Luďka Beneše

zapojit do projektu Velká válka 1914–1918, který organizačně zaštítilo Technické muzeum v Brně. Vnímáme tuto spolupráci jako výzvu pro další, podobně koncipované projekty.
Za naše muzeum daný projekt hodnotím jako velmi úspěšný. Je patrné, že i do budoucna je to cesta, jak lépe oslovit
média a potažmo naše návštěvníky. Podobně jsme hrdí na
naše zapojení do prestižní výstavy s názvem „Zapřažená
krása“, která právě probíhá v Jízdárně Pražského hradu.
Dílčím cílem bude koncipovat naše muzejní výstavy jako
putovní projekty. Momentálně je takto připravena výstava
„Pošta za Velké války“ (součást projektu Velká válka 1914–
1918) nebo výstava s tématem známkové tvorby Adolfa Borna. Repríza obou výstav je nachystána na září 2014
v Městském muzeu a galerii ve Svitavách. Dovolím si být
adresný ještě u dalšího výstavního projektu: letošní hlavní sezónní výstava ve Vyšším Brodě „Pošta jednou stopou“

S letos šedesátiletým jubilantem Luďkem Benešem

poputuje na konci září do Jihočeského muzea v Českých

(narozen 5. srpna 1954 ve Frýdku-Místku) jsem se od dru-

Budějovicích.

hé poloviny 90. let minulého století setkával na jednáních

Pro příští rok pak chystáme celou řadu zajímavých

středočeské krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR a na

výstav. Osobně se velmi těším na výstavu grafiky Oldřicha

sněmech a dalších jednáních Asociace, v jejímž vedení pů-

Kulhánka (bude opět stavěna jako putovní projekt), která

sobil v letech 1993–1997 a znovu od roku 2000. Na Sněmu

vznikne ve spolupráci s GASK a Akademií věd ČR. V nepo-

AMG v roce 2009 byl zvolen 1. místopředsedou AMG a o tři

slední řadě se těším i na výstavu známkové tvorby maestra

roky později předsedou. Ačkoli mu přibyly další povinnosti,

Václava Zapadlíka. Snad se nám povede úspěšně uchopit

zcela se nevzdal ani oblasti legislativy, a jeho připomínky

i téma „Slavných pošt Čech, Moravy a Slezska." Věřím, že

a korektury podstatně přispívají ke kvalitě materiálů, které

naše znalosti využijí i kolegové ze státního hřebčína Klad-

Exekutiva AMG k novým zákonným normám připravuje. Já

ruby, kde se bude v příštím roce budovat rozsáhlá expozice

osobně obdivuji jeho rozvahu, s níž dokáže řešit i vypjaté

kočárů, mimo jiné i z našich fondů.

situace, o něž není v rámci Asociace samozřejmě nouze.

Každopádně se na tyto věci příští těšíme. Děkuji za roz-

a předseda AMG – jsou časově velmi náročné, přesto si

hovor.

dr. Beneš nachází čas i na badatelskou práci. Jejím výsled-

Dvě řídící funkce – ředitel Muzea Mladoboleslavska

Zdeněk Freisleben

kem je řada drobných publikací k historii obcí (Tuřice, Kbel,
Březno, Nepřevázka atd.) a mnoho článků v odborných a regionálních časopisech. Jako autor nebo spoluautor má na
svém kontě také rozsáhlejší publikace: Mladoboleslavsko
v proměnách času (1997), Průvodce dějinami Benátek nad
Jizerou (1999), Mladá Boleslav – pohledy a století (2000), Historie a současnost podnikání na Mladoboleslavsku (2001),
Osobnosti Mladoboleslavska (2009) a další.
Zdeněk Kuchyňka
Luděk Beneš nepatří k lidem, kterých je hned všude plno,
kteří vždy diskutují, vždy vystupují se svými připomínkami.
Jeho oponenty je mu proto občas vytýkána jakási nevýraz-

Z výstavy „Pošta jednou stopou“ ve Vyšším Brodě

nost. Oč méně má v sobě potřeby sebeprezentace, o to více
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má v sobě pracovitosti a schopnosti věnovat se jádru pro-

a o pár měsíců později – v květnu letošního roku – jsem

blému. V rámci práce v Exekutivě AMG je to právě on, kdo

měl cestu do Slezského zemského muzea a Viléma Borůvku

první reaguje při potřebě tvořit či připomínkovat materiály.

jsem zase jednou šel pozdravit… Vůbec mě nenapadlo, že

A jeho podněty jsou vždy jasné, věcné a fundované. Stejný

ho vidím naposledy.

je i při vedení jednání – jak exekutivy, tak s nejrůznějšími

Byl pozitivně naladěný jako vždy, na svá léta vůbec nevy-

spolupracujícími subjekty, kdy si za všech okolností dokáže

padal, se zaujetím se svěřoval s novinkami v preparátorské

zachovat chladnou hlavu a korektní přístup. Je z těch, kteří

branži. Prohlédl jsem si novou expozici o přírodě Slezska

mají v podstatě stoprocentní účast na všech jednáních. Při

v rekonstruované výstavní budově i výstavu o severské pří-

sumarizaci plnění plánu činnosti, největší podíl splněných

rodě v Arboretu Nový Dvůr a obdivoval Vilémovu práci, která

úkolů lze připsat na vrub právě jemu. Naprosté respekto-

dokázala vystaveným exponátům doslova vdechnout život.

vání termínů, které dnes již bohužel není standardem, je

To proto, že Vilém Borůvka nebyl jen preparátor, ale také ces-

pro něj samozřejmostí. V neformálním osobním kontaktu

tovatel, lovec a milovník přírody, měl svá zvířata perfektně

vyniká ochotou pomoci, vstřícností, empatií, určitým gen-

odpozorovaná. Znal jejich chování, postoje, pohyby… a to

tlemanstvím, ale i nenápadným jemným humorem.

vše pak také dokázal uplatnit při preparátorské práci.

Jana Hutníková

Když jsem s ním naposledy mluvil, uvědomil jsem si ještě
jednu pozoruhodnou věc – mluvil jsem s člověkem, který

Vzpomínka na Viléma Borůvku

se stal ve svém oboru už dávno žijící legendou, skvěle preparoval, přednášel, školil mladé preparátory i kurátory zoologických sbírek, publikoval doma i v zahraničí, a bylo mu
už víc než 80 let, ale z toho, co říkal, jsem s úžasem poznal,
že ON SE STÁLE UČÍ! Na stole měl zahraniční literaturu, kriticky rozebíral publikované metody, s mladickým zaujetím
vyprávěl, jak se snaží některé nové metody aplikovat do své
praxe a jiné vylepšuje nebo odmítá, protože on vymyslel
lepší. Byl stále v úzkém kontaktu s oborem a sám jej pořád
ovlivňoval. Snad bylo Vilému Borůvkovi nějak souzené číslo
osmnáct – 18. prosince 1932 se narodil, v 18-ti letech nastoupil do opavského muzea a v pondělí, 18. srpna 2014, po
63 letech práce, přišel do své laboratoře naposled… Troufám si říct, že odešel náš nejlepší preparátor éry poválečného muzejnictví – a prima chlap!
Jiří Žalman

Z archivu Slezského zemského muzea. Foto: Štěpánka Stein,
Salim Issa, detail
S Vilémem Borůvkou jsem se seznámil někdy v roce
1987, když jsem poprvé přijel, jako pracovník tehdejšího
Ústředního muzeologického kabinetu, do Slezského muzea v Opavě. Podle jména jsem ho znal už tak dlouho, že
jsem skoro čekal úctyhodného kmeta, ale přede mnou stál
mladík – rozhodně bych nehádal, že už dávno překročil padesátku. Právě preparoval jakousi antilopu, což byl pro mne
zážitek, protože největší zvíře, které jsem do té doby viděl
v práci preparátora, byl srnec. A co teprve, když Vilém začal vyprávět, jak k antilopě přišel a pak nám ukazoval další
„exoty“. Vyprávěl poutavě, vtipně a přitom se svými zážitky
z dalekých výprav nijak neholedbal. Od té doby, kdykoliv
jsem přijel do Opavy, nezapomněl jsem se v preparátorské
dílně u Viléma zastavit. A na dálku jsem sledoval všechno, co
kde řekl a napsal. Léta běžela a najednou jsem držel v ruce
pozvánku na výstavu, připravenou k jeho osmdesátinám,
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4.–5. listopadu 2014
Brno, Univerzitní kino Scala
Moravské náměstí 3/127
Program kolokvia
4. listopadu 2014
10.00–10.15

Společné slavnostní zahájení VIII. celorepublikového kolokvia
vystoupí: Luděk Beneš, předseda Asociace muzeí a galerií ČR; Anna Matoušková, náměstkyně pro oblast kulturního dědictví,
Ministerstvo kultury ČR; Milan Hlaveš, předseda Českého výboru ICOM; Ondřej Dostál, II. místopředseda AMG, Mendelovo muzeum MU

10.30–12.30

200 let českého muzejnictví, 25 let AMG a 20 let Českého výboru ICOM
vystoupí: František Šebek, Asociace muzeí a galerií ČR, Univerzita Pardubice; Zdeněk Kuchyňka, Asociace muzeí a galerií ČR,
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně; Luděk Beneš, Asociace muzeí a galerií ČR, Muzeum Mladoboleslavska; Milan Hlaveš,
Český výbor ICOM, Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Martina Lehmannová, Český výbor ICOM, Muzeum hl. m. Prahy;
Michal Lukeš, Národní muzeum; Antonín Šimčík, Slezské zemské muzeum

13.30–15.30

Vliv proměn společnosti na činnost muzeí a naopak
vystoupí: Ondřej Dostál, Asociace muzeí a galerií ČR, Mendelovo muzeum MU; Ilona Vojancová, Soubor lidových staveb Vysočina; Drahomíra Nováková, Městské muzeum a knihovna Čáslav; Simona Juračková, Národní památkový ústav, Mezinárodní
výbor ICOM MPR; Petra Šobáňová, Univerzita Olomouc; Kateřina Tomešková, Komise pro muzejní pedagogiku a PR při AMG,
Muzeum Komenského v Přerově; Pavla Obrovská, Moravská galerie v Brně

16.00–17.00

Muzea tvoří sbírky a lidé
vystoupí: František Šebek, Asociace muzeí a galerií ČR, Univerzita Pardubice; Milan Čapek, Společnost přátel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

17.00		

Závěr I. jednacího dne kolokvia

18.00–19.00

Volné prohlídky stálé expozice a právě probíhajících výstav v Moravské galerii v Brně – Místodržitelském paláci
Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a

19.00		

Společenské setkání účastníků kolokvia
Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Barokní sál

5. listopadu 2014
9.00–10.30

Společnosti přátel muzeí a galerií – I. část
vystoupí: Václav Němec, Společnost Národního muzea; Olga Pujmanová-Stretti, Společnost přátel NG; Zita Suchánková, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy; Magdalena Elznicová Mikesková a František Povolný, Muzeum T. G. M. Rakovník; Karel
Drvola, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

11.00–12.30

Společnosti přátel muzeí a galerií – II. část
vystoupí: Jan Holovský, Ministerstvo kultury ČR; Jiří Kroupa, Moravská galerie v Brně; Irena Brabcová, Společnost přátel UPM;
Marie Kučerová, Městské muzeum a galerie Dačice; Tomáš Voldráb, Klub přátel hornických tradic Kladno, o. s.

13.30–15.00

Společnosti přátel muzeí a galerií – III. část
vystoupí: Drahomíra Přikrylová a Jan Doubek, Technické muzeum v Brně; Milena Suská, Muzeum hl. m. Prahy; Zuzana Palicová,
Slovenská národní galerie; Lenka Havelková, Muzeum umění Olomouc

15.00–16.00

Diskuse na téma Společnosti přátel muzeí a galerií
diskutují: Luděk Beneš, Asociace muzeí a galerií ČR, Muzeum Mladoboleslavska; Ondřej Dostál, Asociace muzeí a galerií ČR,
Mendelovo muzeum MU; Jiří Fajt, Národní galerie v Praze; Milan Hlaveš, Český výbor ICOM, Uměleckoprůmyslové museum
v Praze; Helena Koenigsmarková, Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Alexandra Kusá, Slovenská národní galerie; Michal
Lukeš, Národní muzeum; Jan Press, Moravská galerie v Brně; Zuzana Strnadová, Muzeum hl. m. Prahy; Vlastimil Vykydal, Technické muzeum v Brně

16.30		

Slavnostní zakončení kolokvia

Pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Českým výborem ICOM, Mendelovým muzeem MU a oddělením muzeologie
Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Vzájemné uznávání průkazek
na zakládě memorand o spolupráci
uzavřených mezi AMG a partnerskými organizacemi
Asociace muzeí a galerií ČR uzavřela tři memoranda k prohloubení a posílení spolupráce, ať již s partnery stávajícími – Národním památkovým ústavem, Zväzom múzeí na Slovensku, Českým výborem ICOM a Radou galerií ČR, či s partnery novými –
Československou obcí legionářskou, Slovenským komitétem ICOM a Radou galérií Slovenska.
Na základě uvedených memorand o vzájemné spolupráci doporučuje Exekutiva AMG členským muzeím a galeriím AMG
umožnění volných vstupů do svých institucí členům a zaměstnancům:
		
		
		

Národního památkového ústavu			
Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS		
Mezinárodní rady muzeí ICOM			

Zväzu múzeí na Slovensku
Rady galerií ČR
Rady galérií Slovenska

Držitelé členského průkazu AMG mohou recipročně očekávat, že jim po předložení průkazu bude umožněn volný vstup
do členských institucí zmíněných organizací. Výhoda je limitována vstupem jedné osoby na jeden platný průkaz.
Veškeré informace týkající se uznávání všech volných vstupů včetně seznamů institucí a podob jednotlivých průkazů jsou
umístěny na internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz pod záložkou Průkaz člena AMG, kde je pod záložkou
Spolupracující organizace možné nalézt i přesné znění uzavřených memorand o spolupráci.
Doufáme a pevně věříme, že možnost vzájemného uznávání volných vstupů bude mezi členskými muzei a galeriemi AMG vítána jako příjemná výhoda, a zároveň že dohody mezi AMG a jejími partnery v Čechách i na Slovensku budou dodržovány všemi
členy AMG, aby nemusely být z důvodu nerespektování v budoucnu zrušeny.
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