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ážení čtenáři, Věstník AMG tímto číslem výrazně
mění svou vnější podobu i vnitřní úpravu. Exekutiva
AMG a redakční rada si od změny slibují zvýšení čtenářského komfortu a posun periodika blíže ke kategorii
odborného časopisu. Jakkoli je „obal“ důležitý, časopis
dělá hlavně jeho obsah. Podívejme se tedy v úvodníku čísla,
věnovaného 25 letům AMG, jak se Věstník v průběhu této
doby proměňoval.
První číslo vyšlo v září 1991. Redakce tehdy drobného
bulletinu o 8 stranách sídlila ve Východočeském muzeu
v Pardubicích. První pionýrská čísla byla výsledkem dobrovolné aktivity několika nadšenců (především PhDr. Františka Šebka, tehdejšího předsedy AMG). Věstník financovalo pardubické muzeum a Moravské zemské muzeum,
záhy ho podpořilo také Ministerstvo kultury ČR.
Věstník AMG vznikl jako nástroj komunikace mezi
členskými institucemi. Tuto funkci časem převzaly e-maily,
internetové stránky a elektronický bulletin. Časopis se
tak postupně obsahově rozrůstal a měnil. V roce 1996
se spolu s vyšším počtem přispěvatelů výrazně rozšířila
skladba článků a začaly vycházet přílohy, později pod
názvem Muzejní obzory. Ty zastupovaly roli sborníků
z konferencí a seminářů, přinášely přehledy zahraniční
bibliografie, informovaly o situaci v muzejnictví v dalších
zemích Evropy.
Od roku 1998 vychází pravidelně šest čísel Věstníku
AMG ročně. Od čísla 2/2004 prošel další grafickou úpravou a poprvé měl úvodník. Objevily se nové rubriky, rozhovory, odborné články o muzejní problematice a rozsáhlé
Kalendárium. Donedávna užívanou podobu získal v roce
2008. Od roku 2012 je každé číslo věnováno určitému
aktuálnímu tématu – to vše s ambicí učinit Věstník AMG
čtivějším a získat širší okruh pisatelů.
Čísla ukazují, že záměr se daří plnit. Ve Věstníku
vychází v průměru 160 článků ročně asi od 110 autorů,
z nichž velká část jsou nováčci (v roce 2013 to bylo 45
autorů ze 115, v roce 2014 59 autorů ze 101). Je vidět, že
členové AMG využívají stránek Věstníku ke zviditelnění
své práce, k výměně zkušeností, k získání nových informací. Pro vedení AMG je jedním z nástrojů zprostředkování
důležitých informací členům, s možností zasadit je do
souvislostí. Žel, polemika, ať již k jednotlivým muzejním
projektům nebo k činnosti AMG, na stránkách Věstníku
chybí. Od letošního roku však bude možné využít „pružnějšího“ média, diskusního fóra na webu AMG.
Máme nový, atraktivnější „obal“. Postarejme se nyní,
dílem my – redakční rada a dílem vy – přispěvatelé,
o atraktivní náplň. Děkujeme všem dosavadním autorům
a těšíme se na ty budoucí!
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Aktuálně

Nebojte se darů
Novela zákona o dani z příjmů
řeší loňský problém
zdeněk kuchyňka
exekutiva AMG
rvní den roku 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 586/1992
Sb., o dani z příjmů (dále jen zákon
o dani z příjmů), která vyšla ve Sbírce zákonů 21. listopadu 2014 pod
č. 267/2014 Sb. Tato novela odstranila
překážky, které v roce 2014 kulturním
institucím komplikovaly přijímání
hmotných darů. A musíme říci, že se
o změny paragrafů týkajících se darů
muzeím a galeriím (a nejen darů do
sbírek, ale veškerých hmotných darů)
významně zasloužila Asociace muzeí
a galerií ČR ve spolupráci s Komisí
Rady Asociace krajů pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Přijímání darů muzei a galeriemi
musíme v souvislosti s touto novelou
rozdělit do dvou částí – dary do muzejních a galerijních sbírek a ostatní
hmotné dary (např. počítače, výtvarné
potřeby atd.).

Dary do muzejních sbírek
od 1. ledna 2015

Tyto dary jsou podle dikce zákona
o dani z příjmů bezúplatnými příjmy
a týkají se jich § 15, odst. 1, § 19b a §
20, odst. 8 zákona o dani z příjmů.
Podle § 19b jsou od daně z příjmů právnických osob osvobozeny příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu.
Hmotné dary uskutečněné za života
dárce jsou od daně osvobozeny tehdy,
pokud je přijímá veřejně prospěšný
poplatník se sídlem na území České
republiky a jsou využity pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst.
8. Novela v tomto případě vypustila
dovětek, že se osvobození bezúplatných příjmů netýká obcí a krajů. Čili
nyní jsou osvobozeny dary do sbírek
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Foto: J. Vyšín
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Předměty věnované Sládečkovu muzeu
v Kladně v roce 2014, které čekaly
na vyřešení problému

muzeí a galerií, ať je vlastníkem sbírek stát, kraj, obec, nebo jiný veřejně
prospěšný poplatník.
Došlo totiž i ke změně v § 15,
odst. 1 a v § 20, odst. 8, kde se bezúplatné příjmy „na financování kultury“ změnily na bezúplatné příjmy „na
kulturu“, což tedy zahrnuje jak dary
finanční, tak i hmotné.
Je však ještě nutno mít na paměti,
že podle § 19b, odst. 3 zákona o dani
z příjmů jsou dary muzeím a galeriím
osvobozeny od daně jen tehdy, pokud
poplatník osvobození uplatní. To znamená, že je nutno v daňovém přiznání za příslušný kalendářní rok uvést
hodnotu darů s tím, že jsou od daně
z příjmů osvobozeny. Pokud to poplatník v daňovém přiznání neučiní, musí
daň zaplatit! Rozhodnutí poplatníka
o uplatnění, nebo neuplatnění osvobození bezúplatných příjmů přitom
nelze zpětně měnit.

Jak dary ocenit?

Hlavní výhradou vůči oceňování darů
do sbírek v roce 2014 bylo, že ocenění

musí provést soudní znalec, což ovšem
znamená pro muzea další náklady.
I toto novela zákona o dani z příjmů
elegantně vyřešila. Podle § 23, odst. 6,
písm. b) se bezúplatné příjmy veřejně
prospěšného poplatníka v případě nabytí movité kulturní památky, sbírky
muzejní povahy a předmětu kulturní
hodnoty ocení v daňovém přiznání
1 Kč.
Jiné hmotné dary, na něž nelze
použít výše uvedené ustanovení, se
oceňují ve výši převzaté od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala, a to v případě, že tento
hmotný majetek převádí muzeu nebo
galerii stát nebo územní samosprávný
celek. Dary od jiných dárců se oceňují reprodukční cenou podle právních
předpisů upravujících účetnictví.
Co je ale podstatné: ať už jde
o dary do sbírek oceněné 1 Kč, či třeba
o počítač v ceně 13 000 Kč, jsou tyto
dary veřejně prospěšným poplatníkům
od daně osvobozeny. Pokud – jak bylo
uvedeno výše – osvobození uplatní.

Kdo osvobození od daně
uplatňuje?

V případě darů do sbírek muzeí a galerií musí osvobození od daně v rámci
daňového přiznání uplatnit vlastník
sbírky muzejní povahy! Pokud je sbírka ve vlastnictví krajů, či obcí, uplatňují osvobození kraje či obce. U jiných
hmotných darů nelze dát jednoznačný
návod.
Plátcem daně, který může uplatnit osvobození těchto bezúplatných
příjmů, je ten, kdo je podle příslušné úpravy majetkových vlastnických
vztahů vlastníkem takto získaného
majetku. U muzeí a galerií, které
jsou příspěvkovými organizacemi
krajů a obcí, to většinou budou tyto
příspěvkové organizace, pokud je ale
muzeum, či galerie jen organizační
složkou obecního úřadu, je veřejně
prospěšným poplatníkem, který musí
osvobození uplatnit, samozřejmě obec.
Nebojte se tedy dary – a nejen do
sbírek – přijímat!
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25 let Asociace
muzeí a galerií ČR
Slovo předsedy AMG
luděk beneš
předseda asociace muzeí a galerií ČR
ážené kolegyně, vážení kolegové, v letošním roce si připomínáme 25. výročí založení Asociace
muzeí a galerií ČR. Nemyslím si, že
bychom toto jubileum měli oslavovat
velkolepě a bouřlivě, přesto je potřeba
na význam a bohatou činnost našeho
muzejního sdružení upozornit širokou
veřejnost všemi vhodnými způsoby
a prostředky. Jedním z nich je i toto
„slavnostní“ číslo Věstníku Asociace
muzeí a galerií ČR, věnované právě
uvedenému výročí. Nabídka redakce
napsat pro toto číslo úvodní článek
je pro mne příležitostí k zamyšlení
a úvaze nad minulostí, současností
a zejména budoucností AMG.

Představy o asociaci

Záměry a cíle, s nimiž byla AMG
ustavena, se v průběhu času vyvíjely
a měnily. Na počátku, krátce po pádu
komunistického režimu, se požadavky
muzejní veřejnosti nesly především
v duchu prosazení větší samostatnosti
muzejních institucí a plné svobody
při odborné a vědecko-výzkumné
činnosti. Muzejní asociace se měla
stát rovnocennou partnerkou všech
výkonných a zákonodárných orgánů,
být spolutvůrcem legislativních norem
a garantem vysoké odborné úrovně
činnosti na poli muzejnictví, stejně
jako veškerého oborového vzdělávání.
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V průběhu několika let se ukázalo, že některé, spíše proklamačně
pojaté původní požadavky a představy
je potřeba přehodnotit a zaměřit se
spíše na praktické záležitosti, neboť
převzetí některých koncepčních, řídících a kontrolních úloh od státních
i místních orgánů, s nímž se původně počítalo, nebylo možné v rámci
dobrovolné organizace založené na
demokratických principech realizovat.

Úspěchy na poli legislativy

Posouzení a hodnocení toho, do jaké
míry se AMG a jejím voleným představitelům podařilo během 25 let
existence prosadit zásadní požadavky
a uvést do praxe stanovené principy,
je a bezpochyby i bude předmětem
rozsáhlé diskuse. Na tomto místě
bych přesto chtěl uvést některé aktivity a projekty, jejichž uskutečnění
považuji za nesporný úspěch.
Patří k nim především zásadní podíl AMG na přípravě většiny legislativních předpisů, které byly v průběhu
devadesátých let a zejména po roce
2000 pro oblast muzejnictví připraveny
a mnohé z nich také schváleny a uvedeny do praxe. Zásadní zákonnou normou se v tomto směru stal samozřejmě zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy, se všemi jeho
novelizacemi a souvisejícími předpisy,

jehož podobu připomínky ze strany
AMG výrazně ovlivnily a ovlivňují.
V současné době se AMG podílí
např. na přípravě nové podoby zákona
o památkovém fondu, jehož konečné
znění však bude ještě během na dlouhou trať. Za velký úspěch lze považovat, že byl schválen návrh úpravy zákona o dani z příjmu, jež vešla v platnost
k 1. lednu 2015 a odstranila zásadní
problém zdanění nepeněžních darů
do muzeí. Jde o jeden z nejnovějších
příkladů úspěšné zákonodárné iniciativy AMG a jejího vhodně zvoleného
partnera, v tomto případě Asociaci
krajů ČR, s níž ostatně AMG již řadu
let spolupracuje.

Foto: Archiv AMG
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Luděk Beneš na Kolokviu 2014 v Brně
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Přes velké úsilí Exekutivy AMG nedopadly všechny nové či novelizované
zákonné normy takto pozitivně. Dodnes se potýkáme s rozpory v legislativních předpisech ve sféře muzejnictví
a archivnictví, nebyli jsme s to v dané
době překonat silný tlak ministerstva
financí na zavedení muzejních sbírek
do účetní evidence (ano, jde o ono proslulé ohodnocení sbírek ve výši 1 Kč).
Věříme, že nyní lépe dopadneme v případě připomínek k návrhu novely zákona o přístupu k informacím. Úspěšnost legislativních aktivit AMG bude
ovšem vždy do určité míry záviset na
vstřícnosti a ochotě k vyjednávání ze
strany příslušných odborů i jednotlivých pracovníků Ministerstva kultury ČR, popř. dalších kompetentních
orgánů.

Vzdělávání a konference

Poměrně bohatou plejádou konkrétních výsledků se AMG může prezentovat také v oblasti přípravy a realizace
velkých projektů, ať už dlouhodobých
či jednorázových. Mezi nimi nelze
opomenout především mezinárodní
konference „Muzeum a změna“, které se staly za dobu svého konání již
výrazně prestižní akcí, o čemž svědčí zájem a účast odborníků z mnoha
zemí celého světa.
Pro „domácí publikum“ mají obdobný význam tradiční brněnská kolokvia, jež svou častější periodicitou
umožňují reagovat na aktuální problémy a přinášejí mnohdy netradiční
pohledy na jednotlivá témata a průkopnická řešení stávajících problémů.
Svou úlohu plní AMG kvalitně
také na poli odborného vzdělávání
muzejních pracovníků, zejména v podobě Školy muzejní propedeutiky. Pro
„muzejní veterány“, mezi něž se po 36
letech práce v muzeu už také mohu
řadit, je příjemným překvapením,
kolik zájemců se o studium v ŠMP
každoročně uchází, a to nejen z řad
muzejních pracovníků. Díky dlouholeté spolupráci s mnoha zkušenými
muzejníky, ale také např. s Filozofic-
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kou fakultou Masarykovy univerzity
v Brně, si ŠMP drží vysokou edukační
úroveň a přináší výsledky, jež byly na
počátku činnosti AMG zcela nepředstavitelné.

Propagace muzejnictví

Pro propagaci a popularizaci činnosti
muzeí i AMG učinily mnoho především dva dlouholeté projekty. Národní
soutěž muzeí Gloria musaealis si vydobyla, zatím zejména mezi muzejní
veřejností, prestižní postavení a stala
se zásadní příležitostí pro prezentaci výstavních, publikačních i dalších
projektů. Pokud se podaří realizovat
současné záměry rozsáhlé propagace
soutěže v médiích (mj. propagační
spoty a přímý přenos či záznam slavnostního vyhlášení výsledků soutěže)
i mezi veřejností (internetová soutěž
o Muzeum roku), získá tím zcela nové
dimenze.
Festival muzejních nocí nabyl postupně rozměrů, s nimiž organizátoři
původně ani nepočítali; pořadateli jednotlivých muzejních nocí jsou dnes už
nejen muzejní instituce, ale také další
kulturní subjekt nebo, vysoké, střední či umělecké školy. Svojí „troškou
do mlýna“ přispěly ke zvýšení zájmu
o muzea i jednotlivé kampaně „Muzeum a 20. století“, byť ne všechna
jejich témata se v průběhu let setkala
s očekávaným ohlasem.
Zcela určitě by stálo za to rozsáhleji připomenout také další aktivity,
jimž se AMG věnuje ať už vydavatelské (uvedu zde alespoň Věstník
AMG a řadu muzejních příruček),
mezinárodní (účast v NEMO a aktuálně příprava jeho výročního zasedání
v Plzni v listopadu 2015, spolupráce
s partnery ze sousedních zemí v rámci
každoročních čtyřstranných setkání),
příprava oborových databází (Adresář muzeí a galerií ČR, Kalendárium
akcí) atd. Rád bych však zbytek poskytnuté tiskové plochy využil spíše
k vyjádření stručné a vysoce subjektivní myšlenky k budoucnosti a perspektivám muzejní asociace.

Společné úsilí

Hlavní zásady a hlavní cíle činnosti
AMG by měly v mnohém navazovat
na dosavadní zkušenosti. Bude nicméně nezbytné zaměřit ještě mnohem
více úsilí do oblasti propagace a popularizace muzeí, muzejnictví jako
oboru, i samotné AMG a jejích aktivit a principů. A to nejen vůči široké
veřejnosti, odborné i laické, ale také
(a snad i především) dovnitř Asociace.
Je totiž nutno bojovat se stále
mnohde převládajícími názory, že
AMG jsou „ti nahoře“ a my všichni
ostatní jsme tu od toho, abychom pouze přebírali poskytované informace,
využívali nabízených služeb a občas,
spíše výjimečně vyjádřili svůj názor.
Ostatně v tomto aktivním a aktivizujícím, spojujícím a nikoliv rozdělujícím duchu by měli působit především
ředitelé členských institucí. Nejde mi
v žádném případě o jednotu názorů,
demokratická diskuse je přece nezbytným hnacím prvkem každého vývoje,
ale o sdílení hlavních cílů a cest k jejich dosažení.
V tomto směru může sehrát rozhodující úlohu blížící se XI. Sněm
AMG, který se bude konat 4. a 5. listopadu 2015 v Plzni, a to jak díky podobě z něj vzešlých zásadních materiálů,
tak i výběrem vhodných osobností do
vrcholných Orgánů AMG. Protože na
ně bude v dalším období čekat nejen
snad prestiž či popularita, ale zejména
mnoho práce.
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Minulé úspěchy
a nové výzvy
Anna Matoušková
Náměstkyně ministra kultury pro kulturní dědictví

P

olistopadová bilance oblasti nakládání s kulturním dědictvím v České republice by se bezesporu nemohla
pochlubit takovou řádkou úspěchů,
kdyby v ní absentovala významná angažovanost nevládních neziskových
organizací.
Zvláště významnou roli lze v tomto smyslu přičíst zájmovým organizacím s celostátní působností, zejména
pak těm, které se staly oficiálními
partnery Ministerstva kultury. Těžko bychom se dnes kupříkladu mohli
pyšnit tolika úspěšně regenerovanými
městskými památkovými rezervacemi
a zónami, kdyby nebylo dlouhodobého cílevědomého působení Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, stejně jako by se naše země
nevyznačovala tak hustou a konsolidovanou sítí muzeí a galerií, s dobře
spravovanými sbírkovými fondy a pevným místem těchto institucí v kulturním životě občanů, bez pětadvacetileté systematické práce Asociace muzeí
a galerií České republiky.
AMG jako dobrovolný profesní
svaz muzejních institucí a osob činných v muzejnictví stála v průběhu
uplynulého čtvrtstoletí u všech podstatných událostí oboru. Stačí zmínit
její participaci na tvorbě legislativy,
vzniku oborových i institucionálních
koncepčních dokumentů, založení
a organizování Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis a významné kulturní akce, kterou je Festival muzejních
nocí, a dále připomenout roli AMG
v oblasti vzdělávání a mezinárodní
oborové spolupráce či při rozvíjení
diskursu o budoucnosti českého muzejnictví – prostřednictvím mezinárodních konferencí a celorepublikových kolokvií.
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Ministerstvo kultury vysoce oceňuje dlouhodobou spolupráci s AMG
a chce ji dále rozvíjet. Čím silnějšího,
aktivnějšího a kreativnějšího partnera
bude Ministerstvo v této organizaci
mít, tím větší bude šance, že se nám
podaří dosáhnout naplnění společných cílů. Tím by jednoznačně mělo
být nejen posílení tradičních rolí muzeí a galerií, ale též rozvinutí širokého,
dosud málo využívaného potenciálu
těchto paměťových institucí k posílení komparativních výhod České republiky, které tkví v jejím unikátním
kulturním dědictví, a k ještě daleko
hlubší kultivaci obyvatel naší země.
Základem dobré spolupráce je
nejen stanovení společného cíle, ale
též shoda na cestě k jeho dosažení.
Vytýčení postupných cílů – milníků
oné cesty – se neobejde bez dokonalé
znalosti stavu oboru. Domnívám se
proto, že před námi nyní stojí velká
úloha zevrubné rekapitulace stavu

našeho muzejnictví – ostatně obor
něčím takovým nedisponuje a po
uplynulém čtvrtstoletí vývoje v demokratických podmínkách by si to více
než zasloužil. Věřím, že právě tento
počin by byl dobrým startem do nové
etapy působení Asociace muzeí a galerií a její spolupráce s Ministerstvem.
Jsou-li v souvislosti s 25. výročím
založení vysoce oceňovány výsledky
činnosti AMG jako celku, je nutno
zároveň poděkovat všem představitelům této organizace, jejím aktivním
členům i osvíceným zřizovatelům
členských institucí za jejich podíl na
dosažených úspěších, za jejich zásluhy
o naše movité kulturní dědictví.
Věřím, že Asociace bude v dalším
období svého působení posilovat svoji pozici v celém systému nakládání
s naším kulturním dědictvím (včetně
dědictví nehmotného), a to jak v oblasti veřejné, tak privátní. Očekávám,
že takovou roli Asociace ocení nejen
ústřední orgán státní správy, ale také
zřizovatelé muzejních institucí, politická reprezentace, vlastní muzejní
a galerií prostředí, odborné a vzdělávací instituce doma i v zahraniční,
a především – občané naší země.
Přeji k tomu hodně sil, odvahy,
dobré vůle a klidu na práci.

Prostor jistoty
a správného vývoje
milan hlaveš
předseda Českého výboru ICOM

V

lidském věku bývá první čtvrtstoletí nejzásadnějším obdobím,
v němž se formuje tělo a charakter,
vztah k okolí a také celé životní směřování. Dvacet pět let je relativně dlouhá
doba, za niž se dá stihnout hodně věcí:
naučit se vnímat svět, chodit, mluvit,
samostatně přemýšlet, číst a psát, vychodit školy, rozhodnout se o profesní

kariéře, vymezit postoj vůči rodině
a společnosti, několikrát se zamilovat,
vstoupit do manželství a začít vychovávat další generaci, vykonat spoustu
dobrého, ale zejména stát se svébytnou
a neopakovatelnou osobností.
Asociace muzeí a galerií České
republiky měla tu výhodu, že do života
vstupovala díky členské základně už

5

Foto: Archiv AMG

téma / 25 let amg

Exekutiva AMG a ČV ICOM na společném výjezdním zasedání v Chebu v létě 2014

vybavena nejrozmanitějšími zkušenostmi a znalostmi a opřená o dlouhou tradici oboru. Česká společnost
prošla ve dvacátém století takovými
změnami, které snad nemají v historii
srovnání. Klíčově se dotýkaly také muzejních oborů a jejich výstupů. Doba
od roku 1989 po dnešek nebyla výjimkou. Asociace se během ní personálně
proměňovala a rozvíjela se, především
ale nesmazatelně ovlivnila české muzejnictví, nejen ve své době, ale i do
nedohledné budoucnosti.
Každá organizace je organizmus
složený z mnoha životně nezbytných
částí, které se vzájemně potřebují.
Bez výjimky ji ale tvoří lidé. Asociace
muzeí a galerií měla vždy to štěstí, že
to byli ve svých odbornostech profesionální, ale zejména kvalitní a obětavé
osobnosti s vlastním pevným názorem.
Osobnosti milující svou práci, která je
ze své přirozenosti prací pro ostatní,
pro uchování paměti, pro lidi hledající
v muzeích potěšení a poučení. Pro lidi
většinou ani netušící, kolik velkých
i malých úkonů je nutné stále provozovat, aby v muzeích našli v náležité
formě to, co očekávají nebo co je tam
překvapí. A za mnohými aktivitami
v rozsáhlém spektru muzejních činností stála, a stojí již dvacet pět let
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jako místo jistoty a dalšího správného
vývoje, právě AMG.
Ačkoli disponuje malým, přesto
velmi výkonným aparátem, základ
tkví v dobrovolnictví jejích členů. Na
současném stavu muzejnictví v České
republice má AMG díky nim (a svému
sekretariátu) nedocenitelnou zásluhu.
Málokdo si umí představit, kolik nevi-

ditelného mnoho desítek až stovek lidí
v řadách AMG pro naše muzejnictví
obětavě vykonalo a vykonává. A to, co
viditelné je, zase jako bychom hodně
nespravedlivě pokládali za samozřejmé. Měli bychom si proto dát za úkol
více vnímat, jak je AMG důležitá. Bez
ní by totiž naše muzejnictví možná neumělo to, co umí, v každém případě by
vypadalo naprosto jinak. A buďme si
jisti, že výrazně ve vlastní neprospěch.
Český výbor ICOM má s Asociací
muzeí a galerií ČR ledasco společného
a je pro něj ctí, že se v průběhu let
mohl podílet na řadě jejích inspirativních aktivit. Nemá smysl je zde vypočítávat, neboť podstatné jsou výsledky,
ne proces, jak se k nim dospělo. Obě
organizace se profesně i personálně
velmi často prolínaly, takže někdy nelze ani určit, jestli ta která osobnost
při prosazování společných zájmů
zastupovala více jednu nebo druhou
stranu.
Za kolegiální a přátelskou spolupráci a za vše ostatní patří báječné AMG ze strany ČV ICOM velký
dík a srdečné přání toho nejlepšího
k pětadvacetinám.

Gratulace k narozeninám
Jiří jůza
Předseda Rady galerií ČR

V

ážení přátelé, dovolte mi, abych
Vám popřál k Vašemu mladistvému jubileu vše nejlepší a hodně sil do
období zrání. Jste naší sesterskou organizací, s níž rádi a vydatně spolupracujeme. Řešíme společné problémy,
které tíží naše muzea a galerie. Společně se obracíme na naše zřizovatele,
ať již na celostátní či krajské úrovni.
Vážíme si toho, že se nám zejména
v poslední době podařilo navázat pevnější vztahy, demonstrované účastí na
našich Senátech i Vašich setkáních.
Za přelomový akt považujeme společ-

né navázání pracovních vztahů s podobnými organizacemi na Slovensku.
Vaše 25leté úsilí na poli profesionalizace muzeí obohatilo celou obec
paměťových institucí. Je za Vámi vidět
obrovskou práci. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis se pod organizačním vedením AMG stala opravdovou
značkou kvality. Za stejně významný
považujeme projekt Festivalu muzejních nocí, do něhož se naše členské
galerie rovněž rády zapojily. Je to
pro nás, ale hlavně pro širokou veřejnost opravdový svátek, díky němuž se

Věstník AMG 1 /2015

téma / 25 let amg

kamenné instituce proměňují v živá
centra interpretující kulturní dědictví a paměť našeho národa novými,
atraktivními metodami.
Oceňujeme také Vaše kvalitně
připravená každoroční setkání s mezinárodní účastí, na nichž otevíráte
důležitá témata stojící před muzei
a galeriemi v současnosti. Je to skvělá platforma pro výměnu zkušeností
i pro formulování vizí do budoucnosti.
Nemůžeme zapomenout ani na Váš
Věstník AMG, důležitý a inspirativní
zdroj informací pro odborné pracovní-

ky v celé muzejní sféře. Myslím, že při
ohlédnutí zpět můžete být hrdí na to,
co jste dokázali. Přejeme Vám mnoho
sil do další úspěšné etapy existence.
Rada galerií ČR si stejné výročí
připomene až za dva roky. Na podzim letošního roku však uspořádáme
pracovní kolokvium Regionální galerie včera, dnes a zítra, na němž se
chystáme vzdát hold našim předchůdcům, zamyslet se nad našimi problémy a formulovat výhled do budoucna. Doufáme, že Vás na něm budeme
rovněž moci přivítat.

Společně za ochranou
kulturního dědictví
Jana Součková
předsedkyně Českého komitétu Modrého štítu
dyž jsme si počátkem minulého roku připomínali 20. výročí
Českého výboru ICOM, sáhla jsem
ve vzpomínkách hlouběji do minulosti
– do roku 1990, kdy jsme na nových
principech vytvářeli Československý
výbor; zmínila jsem při tom, že paralelně a v podobné situaci po dlouhé cézuře vznikala tehdy Asociace českých
a moravskoslezských muzeí a galerií.
Obě organizace si kladly stejný cíl –
pomoc našemu kulturnímu dědictví
a podporu institucím, které mu ve
veřejném zájmu slouží, jen aspekty
působnosti se lišily (a liší): zatímco
Československý (a posléze Český)
výbor ICOM začleňuje naše muzejnictví do mezinárodních souvislostí
a zahraniční spolupráce, Asociace muzeí a galerií České republiky pečuje
o jeho podmínky a rozvoj v domácím
prostředí.
V prvních měsících až letech se
obě organizace musely soustředit na
své zakotvení a tvorbu vlastního zázemí, ale již tehdy pociťovaly potřebu
a nacházely prostor pro vzájemnou
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spolupráci. Bylo žádoucí srovnat muzejní a galerijní činnost se současnou
úrovní ve světě, stanovit odpovídající
měřítka a poskytnout pracovníkům
vhodné nástroje, aby se mohli snáz
zorientovat v obzorech, které se jim
náhle otevíraly. K prvním společným
programům – kromě pravidelné účasti na výročních zasedáních partnerské
instituce – tak patřil český překlad
a vydání všech konvencí a doporučení

Vznik Mezinárodního komitétu
Modrého štítu

Ze zkušeností nad pustošením balkánských válek vznikl v roce 1996
Mezinárodní komitét Modrého štítu,
který pod egidou UNESCO a jako garant zásad formulovaných v Haagské
úmluvě a jejích dvou protokolech
sdružil všechny tzv. „paměťové“ organizace, aby pomohly chránit kulturní
dědictví, jež se v důsledku přírodní
pohromy, válečného konfliktu nebo
jiného lidského selhání ocitlo v nebezpečí. Brzy následovaly „dcery“ na
národní úrovni, jako jedna z prvních

Foto: Archiv AMG

K

UNESCO, týkajících se kulturního
dědictví. Později následoval manuál ke
zpřístupnění muzeí handicapovaným
nebo zásady požární ochrany a bezpečnosti v muzeích.
Účinnou součinnost zahájily ČV
ICOM a AMG v rámci koordinační
skupiny při pořádání kurzů muzejního managementu, organizovaných za
podpory holandského a českého ministerstva kultury v letech 1993–2000.
Společně se také rozhodly obrátit pozornost veřejnosti k nabídce muzeí
a galerií tiskovou konferencí u příležitosti Mezinárodního dne muzeí.
Byl to ovšem jen skromný závdavek
k příštímu populárnímu Festivalu
muzejních nocí. Ale to již patří vzpomínkám následujících předsedkyň ČV
ICOM.

Pravidelné semináře ČKMŠ se týkají různých oblastí krizového managementu
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muzeí a galerií Ministerstva kultury
ČR v letech 2003–2004, který popsal
jednotlivé kritické body v zúčastněných kulturních institucích. Nejinak
tomu bylo v roce 2005, když ČKMŠ
uspořádal ve spolupráci s Člověkem
v tísni sbírku na pomoc obětem tsunami (Vstupenka pro Asii), jejíž výtěžek
prospěl Námořnímu muzeu v Galle
na Srí Lance. Organizační zajištění
tohoto úspěšného (a o úspěchu si tu

opravdu troufám mluvit) konání spočívalo zpravidla na agilní spolupráci
Asociace muzeí a galerií ČR a jejího
profesionálního teamu.
Nechci tedy jen pozdravit člena
Českého komitétu Modrého štítu,
ale také mu poděkovat jménem všech
ostatních signatářů a vyjádřit naději,
že úspěšná spolupráce bude nadále
ku prospěchu naší národní paměti
pokračovat.

Pozdrav zo Slovenska
Peter Hyross
předseda Zväzu múzeí na Slovensku
Výročie vzniku AMG je pre slovenských múzejníkov rovnako cenné
ako pre našich kolegov v Čechách,
nielen kvôli vzájomnej podpore a kolegialite, ale aj preto, že rovnaké výročie si v tomto roku pripomína aj
náš Zväz múzeí. V roku 1990 mali
múzejníci v oboch našich krajinách
rovnaký cieľ – založiť si dobrovoľný
profesijný zväz múzejných inštitúcií
na podporu svojej činnosti. Cesty sme
si na to hľadali a našli samostatné,
no rovnaké záujmy a spoločné výzvy
obe združenia prirodzene udržiavali
v menšom či väčšom kontakte.
Na popud AMG prišlo v apríli
2014 na Valnom zhromaždení ZMS
v Banskej Bystrici k stvrdeniu spolupráce podpisom memoranda (aj so
združeniami galérií v SR a ČR a oboma národnými komitétmi ICOM). Výmena skúseností je teraz efektívnejšia
na pravidelných stretnutiach, mobilitu zamestnancov členov podporuje
napr. vzájomné akceptovanie si členských preukazov pre vstup do expozícií zdarma. Ceníme si túto spoluprácu
vo všetkých jej formách a dúfame, že
sa bude naďalej plodne rozvíjať.
Aktivity AMG na tomto mieste
iste nie je potrebné rozpisovať – či
už je to Národná súťaž múzeí Gloria

musealis, alebo Festival múzejných
nocí, informačné kampane Múzeá
a 20. storočie, Škola múzejnej propedeutiky, či vydané publikácie – sú
širokému spektru odbornej verejnosti
v ČR, ale i na Slovensku známe. Prinášajú kvalitatívny posun, rozvíjajú
múzejnícku profesiu a tým kvalitne
plnia misiu AMG. Za všetkou touto
prácou sú konkrétne mená a tváre.
Keďže pracujeme na rovnakom poli,
vnímame koľko času, energie, kreativity, často i diplomacie venovali AMG
po celých tých 25 rokov.
Do ďalších rokov želáme AMG čo
najviac takýchto členov a zamestnancov, ktorí budú invenčne čeliť novým
výzvam. Bude nám cťou a potešením
s nim naďalej spolupracovať.

Foto: M. Feretová

v roce 1999 v ČR. Vznikla z iniciativy ČV ICOM v odezvě na moravské
povodně roku 1997, když se tehdy na
jeho pozvání ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci sešli archiváři, knihovníci,
pracovníci památkové péče a muzejníci ku zhodnocení zkušeností z této
katastrofy. Asociace muzeí a galerií
se připojila nedlouho poté a stala se
dalším signatářem vzájemné smlouvy na podporu kulturního dědictví.
Právě včas, aby prokázala svým organizačním zázemím pomoc nově zatopeným institucím v Čechách v roce
2002. Stala se nadto nezastupitelným
administrativním zázemím této nové
zastřešující instituce a dnes je i baštou, kde se signatáři ČKMŠ mohou
scházet ke svým jednáním.
Český komitét Modrého štítu
v uplynulých letech uspořádal řadu
tematických seminářů ke krizovému
řízení, k přípravě evakuačních plánů
pro objekty knihoven, archivů, muzeí
a památkové péče (u tohoto semináře
nemohu nezmínit datum: 13. června
2002!), k Druhému protokolu Haagské
konvence a určujících předpokladech
pro budování a tvorbu depozitářů
a úložišť movitého kulturního dědictví (2008), k problematice Klimatizace (2007), ke Krádežím v archivech,
knihovnách a muzeích (2009), k Falzům na českém uměleckém a starožitnickém trhu (2010), k problematice
archeologických nálezů ve vztahu
k hledačům kovů (2011), k ochraně
kulturního dědictví v mezinárodním
kontextu (Poklady v pohybu, 2012)
či k relevantním zákonům (Paměťové
instituce a legislativa, 2014). V rámci prevence rizik kromě konference
v roce 2013 vydal ČKMŠ v roce 2004
(a v nově upravené edici v roce 2014)
Kolečko první pomoci a záchranných
prací.
V přípravě a organizaci všech
těchto akcí byla účast Asociace muzeí
a galerií instrumentální. Stejně tak
v projektu pro vyhledávání a analýzu
rizik živelných pohrom, realizovaném ČKMŠ ve spolupráci s odborem

Peter Hyross na Sněmu AMG (2012)
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Než byla AMG založena...
Jiří žalman
omg MK ČR

B

ohužel, ani při nadcházejícím –
už pětadvacátém – výročí založení nemá AMG zpracovanou historii
svého vzniku, založenou na archivních
dokumentech, byť stále věřím, že řada
z nich je dohledatelná. A tak jsou tu
zase jen vzpomínky, ovšem blednoucí
a tudíž možná ne zcela přesné. Alespoň ty ať jsou ale zachovány.

Situace po revoluci

Od počátku roku 1990 českým muzejnictvím rezonovala myšlenka, že
je třeba udělat „něco“, aby se obor
postavil na vlastní nohy, tj. měl svou
vlastní reprezentaci, která by jej zastupovala v jednáních o probíhajících
či připravovaných společenských změnách. O tuto roli měl zájem Ústřední
muzeologický kabinet při Národním
muzeu (ÚMK), nabízelo se také obnovení Svazu českých muzeí, který
existoval až do roku 1960 a o jeho obnovení se jednalo v roce 1968. Ani jedna z těchto možností nebyla bez šance
na úspěch, ale nakonec se ani jedna
neprosadila. ÚMK šanci promarnil
sám, když ani přes personální změny
ve svém vedení neuměl získat důvěru,
že by se dokázal oprostit od dosavadních metod práce. Úvahy o obnovení
Svazu českých muzeí brzy nahradila
myšlenka založit spolek trochu jiného typu, jaký již existoval v řadě demokratických zemí – asociaci muzeí
a galerií.
Tuto myšlenku prosazovali především dr. Jiří Plos, tehdejší právník Uměleckoprůmyslového musea,
a dr. Březinová z Národního muzea.
ÚMK byl jejím ideovým odpůrcem,
ale zůstal nejprve u jakéhosi opatrného odmítání. Navíc dva jeho zaměstnanci – dr. Luboš Antonín a já – přešli
do „nepřátelského tábora“ a stali se
členy přípravného výboru asociace.
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Opatrné odmítání myšlenky asociace
se proto v ÚMK soustředilo především
na vnitřní polemiku, jejímž výsledkem
byla snaha o umlčování obou „rebelů“,
především v tom smyslu, aby nemohli ovlivňovat zejména mimopražská
muzea. Projevilo se to zejména na celonárodním shromáždění muzejníků,
které – tuším, že v lednu 1990 – ÚMK
svolal do Národního muzea.
Na shromáždění navázalo zasedání přípravného výboru asociace. Myslím, že právě tehdy bylo rozhodnuto
o dalším postupu, a ÚMK, až na dva
pokusy, o kterých se ještě zmíním, už
nebyl ve hře.

Nabídnutá ruka ÚMK

Protože ÚMK představoval pro muzejnictví určité odborné (např. kvalitní knihovna) a také prostorové a technické zázemí, nezdálo se mi rozumné
tento potenciál nevyužít. Přišel jsem
proto v průběhu příprav na založení
asociace s myšlenkou, transformovat
ÚMK na sekretariát asociace s tím,
že by si Národní muzeum podílením
se na jeho provozu hradilo svůj každoroční členský příspěvek v asociaci. Vedení ÚMK o tom ale nechtělo
ani slyšet a vedení NM se k tomuto
návrhu stavělo lhostejně – z návrhu
tedy sešlo.

Rodí se asociace

Přípravný výbor, do jehož činnosti se
zapojili také mimopražští zástupci
muzeí a galerií (k nejaktivnějším patřili dr. František Šebek z Východočeského muzea v Pardubicích a dr. Petr
Šuleř z Moravského zemského muzea), začal připravovat stanovy asociace. Byla to náročná práce, na níž se podílel zejména už zmíněný dr. Jiří Plos,
protože nikdo z nás neměl a ani nemohl mít žádné zkušenosti z činnosti

spolků a nedalo se „opisovat“ ani z tuzemských zdrojů, vždyť AMG byla jedním z prvních občanských sdružení,
které po roce 1989 u nás vzniklo.
V průběhu příprav stanov z přípravného výboru navíc odešel zástupce galerií, dr. Jan Sekera, s tím, že
galerie založí vlastní občanské sdružení, což se později také stalo – byla
založena Rada státních galerií. Bylo
proto nutné rozhodnout, zda asociace bude sdružovat i galerie, anebo se
bude jednat pouze o sdružení muzeí.
Nakonec AMG zůstala otevřená i pro
galerie. Stanovy byly připraveny, sdružení bylo nazváno Asociace českých
a moravskoslezských muzeí a galerií
a na květnovém ustavujícím sněmu
byly stanovy cca 200 zástupci muzeí
a galerií jednomyslně přijaty.

Založení AMG

Na základě výsledků ustavujícího sněmu mohla být AMG založena. Bylo
třeba podat žádost o její registraci
na Ministerstvu vnitra, s podpisem
tří členů přípravného výboru. Žádost
podepsali dr. František Šebek, dr. Luboš Antonín a já, Ministerstvo vnitra
AMG zaregistrovalo. Dnes to zní nepravděpodobně, ale pro dr. Antonína
a pro mne, stále ještě zaměstnance
ÚMK, to byl docela riskantní krok.
Vedení ÚMK naše podpisy pokládalo
za „zradu“ a vážně zvažovalo nějaké
kroky proti nám. Nakonec od nich
upustilo, ale… připravilo dopis adresovaný Ministerstvu vnitra, který
podepsal tehdejší generální ředitel
Národního muzea, v němž poukazovalo na to, že AMG byla zaregistrována neoprávněně, protože se nejedná
o sdružení občanů, tj. fyzických osob,
ale o sdružení muzeí a galerií, tedy
právnických osob. Tak tomu ale nebylo, členy, nejen zakládajícími, byly
fyzické osoby a zákon připouštěl, aby
členy občanských sdružení byly také
právnické osoby. V tomto smyslu Ministerstvo vnitra generálnímu řediteli NM také odpovědělo. Registrace
AMG nebyla zpochybněna.

9

téma / 25 let amg

Vzpomínka na vznik AMG
petr šuleř
Předseda AMG v letech 1990–1991
oje první vzpomínky jsou z cest
do Prahy na schůzky zástupců
stávkových výborů z jednotlivých muzeí. Pamatuju si, že jsem na ně jezdil
společně s dr. Ludvíkem Belcredim,
právě jeho osobnost dávala nám, coby
zástupcům Moravského muzea, delikátní punc jakéhosi návratu k přirozenému stavu věcí, do doby bez totality
a ideologického diktátu.

Střet koncepcí

Vzrušené debaty, probíhající často
v Domě U Kamenného zvonu, mne
zpočátku zarazily v otázce základní
podoby českého muzejnictví po pádu
totalitního režimu. Zástupci muzejních institucí trvali na horizontální
koncepci, umožňující koordinaci jednotlivých institucí, spočívající ve vzájemné spolupráci ideové, programové,
ekonomické a technické, zatímco zástupci velkých galerií si představovali
vznik struktury vertikální se subordinačními vztahy, řešící především otázky spravedlivější distribuce dotačních
prostředků. Důsledkem pak byl vznik
Asociace muzeí a galerií ČR na straně
jedné a Rady státních galerií na straně
druhé. Těžko soudit, nakolik bylo toto
rozdělení, znamenající poněkud lehkovážné tříštění sil, rozumné, pravdou
však zůstává, že dnes se AMG vyznačuje větším sebevědomím i celkovou
publicitou. Pamatuji si, jak se kolega
Plos do poslední chvíle snažil o vznik
jediné organizace a jak velmi pozitivní
roli sehrál v právním ukotvení AMG
ve vzrušených revolučních časech.

Role ÚMK

Ještě jedna skutečnost sehrála významnou roli v postulování vzniku AMG
– díky práci Ústředního muzeologického kabinetu i díky brněnské muzeologii byla širší muzejní veřejnosti
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známa svazová a spolková minulost
českého muzejnictví v době první republiky. Snad právě tyto informace
umožnily rychlý a zdařilý přechod od
totalitní koncepce řízení tzv. muzejní
sítě k nové koncepci moderního českého muzejnictví.
Když už jsem zmínil Kabinet, jeho
rychlé zrušení coby převodní páky
v systému ideologického diktátu nepovažuji za zcela šťastné. Jeho zánikem se poté projevil hiát v metodické
a koordinační práci, nehledě již na
procesy oponentské, evaluační nebo
kontrolní. Právě AMG byla posléze
nucena zacelit tuto trhlinu, společně
s metodickými centry, vznikajícími
na vybraných centrálních muzejních
institucích. Za velmi šťastný krok považuji úspěšnou snahu AMG prosadit
do funkce ředitele příslušného odboru
MK ČR Jiřího Žalmana, který se stal
zárukou kontinuity výše uvedených
funkcí v nové politické situaci.

Změna názvu sdružení

Snad ještě několik poznámek k názvu
AMG, původně Asociace českých
a moravskoslezských muzeí a galerií.
Moravské instituce trvaly na výslovné zmínce v názvu z prostého důvodu – v té době se vedla široká debata
o podobě územně správního členění
Československa. Většina moravských
institucí byla přesvědčena, že nejlepším řešením by byl návrat k zemskému členění, avšak tento názor nebyl
akceptován. Škoda, možná by tak
vůbec nemuselo dojít k rozpadu Československa. Zvítězila však potřeba
personální očisty starých správních
orgánů, a tak došlo ke zrušení starých
krajů, po jisté době ke vzniku krajů
nových, k přechodnému zachování
okresních orgánů a posléze k zániku
okresů. Jaké turbulence to vyvolalo ve

Foto: Soukromý archiv
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struktuře muzejní sítě, je dodnes zcela
zřejmé. Logickým vyústěním těchto
mnohdy dramatických změn pak bylo
přejmenování asociace na Asociaci
muzeí a galerií ČR.
Nebyl jsem nikdy dobrým administrátorem a v situaci, kdy jsem se
stal ředitelem Jihomoravského muzea
ve Znojmě a od roku 1993 ředitelem
Moravského zemského muzea, jsem
pochopil, že mohu současně zvládat
svou profesi i funkce v AMG jen obtížně. Navíc jsem se podílel současně na
resuscitaci národního výboru ICOM
i na činnosti Občanského fóra a později Občanského hnutí, nemluvě již
o funkci ve správní radě Vzdělávací
nadace Jana Husa. Zde jsem se ocitl
ve společnosti svých přátel ze Svazu
vysokoškolských studentů Čech a Moravy z let 1968–1970, kteří byli v následujících letech, stejně jako já, za
činnost v SVS perzekvováni. Takže
jsem AMG postupně opouštěl...

Petr Šuleř (2004)
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Čtvrt století diskuze
a smiřování rozdílného
František Šebek
Předseda AMG v letech 1991–2000

S

Asociací je spojen velký kus
mého profesního života. Devět
let a kousek jsem byl jejím předsedou
(1991–2000), předtím a ještě pár let
potom členem Exekutivy a teď, coby
důchodce, se ještě angažuji v pracovní skupině muzejní statistiky a vedu
Školu muzejní propedeutiky. Takže
mám v sobě Asociaci jaksi nasáklou.
Na některé okamžiky z její čtvrtstoleté
historie (bože, jak ten čas neuvěřitelně kvapí) si pamatuji docela živě.
Zvláště vzpomínám na hektické začátky, než se Asociace postavila na nohy,
a první léta naplněná usilovnou prací,
kdy šlo o hodně.

Uprostřed sametové revoluce

Vzpomínám, že myšlenka na založení
profesního sdružení muzeí se zrodila
z několika proudů občanských aktivit
v revolučních týdnech kolem listopadu
1989. Jeden proud představovaly stávkové výbory pražských muzeí, které se
někdy od poloviny prosince odhodlaly
navázat kontakt s obdobnými iniciativami zaměstnanců muzeí v krajích
(předním nositelem této myšlenky byl
tenkrát Jan Hozák z Národního technického muzea). Druhý proud tvořilo
hnutí kolem Ústředního muzeologického kabinetu Národního muzea
(ÚMK), kolem něhož se aktivizovali
někteří členové oborových komisí Kabinetu z regionů (vedle zaměstnanců
ÚMK se tam hodně angažoval Petr
Šuleř, Vladimír Tkáč aj.).
Kromě formulování požadavků
změn v postavení muzeí, provolání
programových cílů a poslání těchto
institucí v demokratické společnosti,
se objevila také myšlenka na ustavení
profesní organizace pracovníků muzeí,
která měla být garantem a arbitrem
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proklamovaných změn. Představy
o její podobě se ale lišily – od obnovení prvorepublikového Svazu československých muzeí (proud kolem ÚMK)
až k představě zcela nové organizace
(stávkové výbory a některé regiony).
Konkrétní představy zatím chyběly;
všecko se zdálo být jasné a snadné.
V lednu 1990 se konalo v Národním muzeu v Praze shromáždění
zástupců všech možných zaměstnaneckých iniciativ muzejníků. Svolal je
ÚMK a vzpomínám, že přednáškový
sál praskal ve švech. Kromě četných
výzev tu přišla také řeč na tu či onu
podobu proklamované profesní organizace, aniž se dospělo k většinové
shodě. Padlo nicméně usnesení pověřit přípravou jejího založení zvláštní
výbor, který měl sestávat z volených
zástupců krajů a všech angažovaných
iniciativ (pražské stávkové výbory,
ÚMK atd.). A tak koncem února začal
pracovat asi čtyřicetičlenný přípravný
výbor, kam jsem byl nominován mezi
zástupci Východočeského kraje. Jednání probíhala poměrně intenzivně
v Praze v domě U Kamenného zvonu
na Staroměstském náměstí, až do začátku dubna, kdy byl na květen svolán
ustavující sněm do areálu Anežského
kláštera v Praze Na Františku.

O podobu Asociace

Při těchto jednáních se nejprve hodně diskutovalo o podobě zamýšleného
sdružení a jeho organizační struktuře,
následně o stanovách a všech právních
aspektech. Po diskusích jsme dospěli k
návrhu modelu, který je v zásadě platný dodnes a který považuji za šťastné
řešení. Ve struktuře AMG se propojily
dvě roviny. Jedna, spočívající v členství
muzeí jako institucí, reprezentovaná

jejich statutárními zástupci, a druhá
rovina sestávající hlavně ze zástupců
oborových komisí. V nich se uplatňuje iniciativa řadových zaměstnanců,
sdružených dle odbornosti. Obě složky
se v rozhodovacích aktech Asociace
setkávají na půdě Senátu. Když jsme
tenkrát Asociaci zakládali, zvítězil
totiž názor, že z někdejšího působení
muzeologického kabinetu byla právě
existence oborových komisí pozitivní,
a že bychom ji měli nejen zachovat,
ale převzít do lůna nového sdružení.
Asociace měla činnost těchto komisí
zaštítit a podpořit je. Vzpomínám, že
mnohým se toto řešení zpočátku nelíbilo (někomu možná dodnes), ale
životaschopnost tohoto modelu prokázalo čtvrtstoletí historie. Za dobu
mého předsednictví jsme se občas setkávali s představiteli zahraničních
muzejních sdružení a někteří vyjádřili uznání, že se nám podařilo tyto
dvě složky takto propojit (konkrétně
Poláci, Francouzi, Švédové). Nebývá
to rozhodně obvyklé a dnes to možná
nedoceňujeme. Otevírá se tu prostor
pro iniciativu zdola a pro vzájemný
demokratický dialog mezi institucionálními zástupci a zaměstnaneckými
strukturami.

Muzea bez galerií

Když se diskuse v domě U Kamenného zvonu dostávala do závěrečné fáze,
vyvstal problém se zapojením galerií.
Zástupci těchto institucí deklarovali
výjimečnost jejich institucí a požadovali autonomii uvnitř Asociace. To se
zdálo být ještě principiálně přijatelné.
Proto také v prvních letech vznikala
v rámci AMG specializační kolegia
muzeí, reprezentovaná svými volenými zástupci v Senátu. Vzpomínám, že
Jiří Štika aktivně sjednocoval názory
a zájmy muzeí v přírodě; aktivně pracovalo kolegium ředitelů krajských
muzeí a některá další.
Nepřijatelný se však během přípravných diskusí stal další požadavek
galerií, aby měly absolutní právo veta
na jakékoliv usnesení orgánů Asociace.
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Protože to neprošlo, zástupci galerií
opustili někdy v březnu jednací stůl
a tehdejší státní galerie (bylo jich
něco přes třicet) založily o rok později
Radu státních galerií (nynější Radu
galerií ČR).

Na zakládajícím sněmu v květnu
1990 vstoupilo do Asociace 80 muzeí
a několik galerií, do konce roku jich
bylo kolem 150. Počet členů potom
poměrně rychle narůstal a AMG se
stala via facti reprezentantem našeho
oboru. Platí to, ať se to někomu líbí
nebo ne, dodnes. Měli bychom si tuto
skutečnost uvědomit a s respektem
a odpovědností k tomu se chovat. Měli
bychom si být vědomi, že naplňovat
toto poslání nejde jinak, než cestou demokratické diskuse, dialogu a aktivní
komunikace uvnitř sdružení a celého
oboru. Protlačování úzkých skupinových zájmů a drobné politikaření vede
jedině k rozkladu.
Podkladem jednání zakládajícího
sněmu bylo také programové prohlášení, které dal přípravný výbor dohromady někdy v březnu (první verzi
připravoval myslím Petr Šuleř a Jiří
Žalman). Určitě by stálo za to si i takovéto dnes už historické dokumenty
přečíst znova. Pochopili bychom asi
lépe, s jakými ideály se Asociace rodila, kam jsme chtěli po revoluci celý
náš obor směřovat a co z toho zbylo,
respektive kam jsme to dotáhli (!).

Ve víru revolučního dění

Zakládající sněm zvolil tehdy pětičlenné vedení Asociace. Předsedou se
stal Petr Šuleř a mě zvolili členem
exekutivy. Horečně se tenkrát diskutovalo o změnách legislativy. Připravoval se zákon o neziskových institucích
v kultuře, který potom shodil ze stolu
ministr financí Václav Klaus. Jednalo
se také o společném návrhu zákona
o institucích pečujících o hmotné kulturní dědictví (což se posléze ukázalo
být nereálné), o neutěšené personální
situaci na MK a o řadě dalších věcí.
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Reprezentace oboru muzejnictví

František Šebek (2013)

Nešlo jinak, než se zapojit do společných debat s ostatními rodícími se
sdruženími v oblasti kulturního dědictví (památkáři, knihovníci, restaurátoři, historický ústav, archeologických
ústav, katedra umění na univerzitě
atd.). Těch sdružení bylo asi patnáct
a Asociaci jsem tam zastupoval já,
občas společně s Jiřím Žalmanem.
Scházeli jsme se v Mánesu a všude
možně v Praze, leckdy i dvakrát týdně.
Stal jsem se v té době také ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích, a přestože to do Prahy není
daleko, byla to perná práce. Několikrát na tyto koordinační schůzky přišel také ministr kultury Milan Uhde
a hledali jsme s ním schůdná řešení.
Osobně považuji Milana Uhdeho za
nejlepšího ministra kultury, kterého
jsme od listopadu ’89 měli. Uhde nás
jednou vyzval, abychom mu pomohli
řešit personální situaci ministerstva.
Touto cestou se tam ocitl Jiří Žalman,
jako nominant AMG.

Formování AMG

Zmínil-li jsem o skeletu organizační
struktury Asociace, musím říct, že
byla v prvních letech ještě složitější,
a schválené stanovy se ukázaly být
komplikované, až nefunkční. Asociace se dělila na českou a moravskou
komoru, což byl důsledek tehdy živého politického moravismu. To se také
projevilo v původním názvu (Asociace

českých a moravskoslezských muzeí
a galerií). Komory se měly scházet
zvlášť, sněm měl zasedat každoročně,
vedení bylo prakticky neodvolatelné.
To se však scházelo jen zřídka, moravská komora se nesešla vůbec, nikdo
nevybíral členské příspěvky, sněm
se ve stanoveném termínu nesešel.
Nezbývalo než to dotlačit ke svolání mimořádného sněmu a požádat
o mandát na přípravu nových stanov.
Ten sněm se sešel v červnu 1991
v Moravském zemském muzeu v Brně
a byl dost dramatický. Ozvaly se hlasy
požadující Asociaci zrušit a začít budovat něco úplně jiného (hlavně od
skupiny, která původně chtěla pouhé
obnovení prvorepublikového Svazu
muzeí). Nakonec se podařilo situaci ustát a Asociaci zachránit. Sněm
zvolil nové vedení, s tím, že je zavázal
do konce roku připravit nové stanovy
a předložit je novému mimořádnému
sněmu. Stal jsem se tehdy předsedou
a do vedení byli se mnou zvoleni Petr
Šuleř, Jiří Pernes, Alena Vondrušková
a Zdeněk Zahradník. Příprava nových
stanov znamenala intenzivní a někdy
složitou diskusi. Vzpomínám, že jsem
osobně objížděl všechna shromáždění
v regionech a úporně jsme diskutovali o smyslu Asociace, jak by měla
fungovat atp. Náročné bylo zejména
sblížit stanoviska s některými kolegy
na Moravě.
V prosinci 1991 se konal v NTM
v Praze 3. (mimořádný) Sněm AMG.
Schválil nové stanovy, které se potom
měnily již jen dílčím způsobem, jak si
to vyžádala reálná praxe. Podle nových
stanov potom sněm zvolil Exekutivu.
Byl jsem potvrzen předsedou, stejně
jako na dalších sněmech až do roku
2000, kdy jsem již na tuto funkci rezignoval („únava materiálu“).
Dá se říci, že od konce roku 1991
Asociace začala fungovat „normálně“.
Po brněnském sněmu se objevil ještě
jeden likvidační pokus. Jeden zaměstnanec velkého pražského muzea poslal
na Ministerstvo vnitra denunciační
dopis, navrhující přezkoumat, zda je

Věstník AMG 1 /2015

téma / 25 let amg

založení Asociace v souladu s právním řádem. Bylo. Obsah dopisu se
nám potom dostal do rukou „z dobře
informovaných kruhů“.

Věstník a Sekretariát AMG

Od roku 1991 začal vycházet Věstník.
Vášnivě jsme v Exekutivě diskutovali,
je-li to vůbec potřeba. Většina se nakonec přiklonila k názoru, že tento
nástroj, veřejně prezentující šíři aktivit AMG, je nutný. A stane se také
dokumentem pro budoucí paměť.
První čísla Věstníku jsem psal celá
sám, výtvarník pardubického muzea
Jiří Vašica je graficky upravil a potom jsem je odvážel do Brna, kde je
sekretariát MZM nechal vytisknout
a rozeslat.
Na vlastní sekretariát jsme si museli nějaký čas počkat. Mohli jsme využívat určitou dobu menší pracovní
kapacitu Ústředního muzeologického
kabinetu, a potom také ochotu ředitele Moravského zemského muzea
v Brně Jiřího Pernese, který nám dal
k dispozici určitou kapacitu svého sekretariátu. Z velkých institucí jsme
se vždy setkali s ochotou Národního
technického muzea v Praze a posléze
i Technického muzea v Brně. Složitě
se vytvářel vztah s Národním muzeem,
ale to by bylo na delší vyprávění.
Teprve po letech se Asociace
zmohla na vlastní sekretariát v Praze.
Nejprve jej tvořila pracovní síla na půl
úvazku, a jak se agenda rozšiřovala
a přibývaly nové projekty, kapacita
rostla. Dnes je vidět, jak je tento fungující článek pro AMG nesmírně důležitý, řekl bych přímo životně!

Co ještě dodat?

Měli jsme před sebou řadu úkolů. Ty
nejzávažnější se točily kolem legislativy. Možná si dnes málokdo uvědomí,
jak úporné úsilí si vyžádalo uchování
regionálních (okresních) muzeí jako
svébytných článků struktury našeho
muzejnictví. Byly tenkrát na odpis.
Nejdříve jsme museli přesvědčit sami
sebe v Asociaci (okresní muzea měla
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zpočátku mnoho odpůrců), potom
ministerstva a poslance. Táhlo se to
prakticky až do roku 1999, respektive 2000 a chvílemi to bylo dramatické. Válčili jsme (doslovně) o podobu
zákona o vývozu předmětů kulturní
hodnoty a během na dlouhou trať byl
zákon o muzeích, z něhož se nakonec
vyklubal zákon o ochraně sbírek muzejní hodnoty. Přitom jsme rozjížděli
řadu projektů, pomáhali jsme aktivitám oborových komisí, rodily se první
muzejní publikace.

Bylo by to na dlouhé povídání, ale
nemohu dále unavovat čtenáře. Chtěl
bych ještě Asociaci popřát, aby měla
šťastnou ruku při výběru těch, kdo
zaujmou pozice v jejím vedení. Věřte,
že to není o kariéře a lesku funkce.
Předpokládá to lidi pracovité, kteří
obětují svůj čas, a lidi tvůrčí, zkušené,
znalé profese a zároveň zapálené pro
věc celého oboru.
Měl jsem štěstí, že řada takových
lidí v Exekutivě a v Senátu mě obklopovala a věřila mi.

Asociace
na počátku tisíciletí
Jan dolák
Předseda AMG v letech 2000–2002

Č

lenem senátu jsem se stal v roce
1990. Nepočítám se tedy mezi
„otce zakladatele“, ale za „tolik potřebnou zakladatelskou masu“, která
asociaci nejen tvořila, ale především
formovala, hledala nejen správné, ale
hlavně možné cesty a vše aktuální pak
přenášela „dolů“ do malých muzeí,
žijících svým vlastním, mnohdy divokým transformačním životem.
Na sněmu konaném v roce 1997
v Jindřichově Hradci jsem byl zvolen
do Exekutivy AMG a tak se dostal
do nejužší „kuchyně“. Na konci tohoto volebního období vyvstal naléhavý
problém nástupnictví, neboť stávající
předseda, zřejmě unavený neustálými
spory s některými opozičními skupinami, již odmítal vůbec do exekutivy
kandidovat a hrozila výrazná míra
diskontinuity. Po určitém přemlouvání jsem se nakonec jediným kandidátem stal já. Boj o předsednictví
v Jihlavě v roce 2000 nebyl nijak ostrý,
nikdo jiný to prostě dělat nechtěl. Při
volbě posledního člena exekutivy jsem
tak dlouho drcal loktem do vedle sedícího a váhajícího Františka Šebka,

až nakonec kandidaturu přijal a byl
zvolen.
Jihlavský sněm nutno považovat
za přelomový. Nikoli pro osobu nového předsedy, ale protože jsme novými
stanovami zrušili dělení asociace na
českou a moravskou komoru, reprezentované každou pěti senátory, kteří
se fakticky nikomu nezodpovídali. Respektovali jsme dělení republiky na 14
krajů a místo komor vznikly krajské
sekce, dosavadní páteř asociace.
Došlo i ke změně názvu našeho
sdružení a na nové, logické dělení muzeí dle velikosti a nikoli dle významu,
jako tomu bylo doposud. Někomu se
tedy příspěvky snížily, někomu zvýšily.
Dodnes mám uložený dopis ředitele
jednoho muzea, který sdělil, že vystupuje z AMG, protože s navýšením
nepočítal. Nakonec své rozhodnutí
změnil a později se stal jedním z největších kapitánů českého muzejnictví.
Z kuloárů sněmu mi nejvíce utkvěl
v paměti agresivní slovní atak jednoho z nejvýznamnějších ředitelů, který
nám vyčítal, že jsme novými stanovami „prodali Moravu“.
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Vyhlášení prvního ročníku soutěže Gloria musaealis a první konference Muzeum a změna se konaly v Pantheonu NM v roce 2002

Přelomové období

Snad každý se rád chlubí, že žil v revoluční době, ale z hlediska AMG šlo
skutečně o dobu významných změn.
Docházelo k postupnému ustavování
krajských sekcí, což se např. v jižních
Čechách neobešlo bez emocí.
Bylo to období prvních oficiálních
kontaktů se Zväzom múzeí na Slovensku, které vyústilo v říjnu 2001
v podepsání první oficiální smlouvy
o spolupráci v prešovském solivaru
s tehdejší předsedkyní dr. Ivetou Zuskinovou. Stále mám v paměti cestu
autem na východní Slovensko, kdy
jsme na každém kilometru spolu
s Pavlem Ciprianem a Jiřím Žalmanem obdivovali krásu slovenské přírody. Stejně tak vzpomínám na typicky
bezbřehou slovenskou pohostinnost,
která se projevovala mimo jiné servírováním tokaje od výrazně předobědových hodin.
Po velkém úsilí byla podepsána
smlouva s OSA, která zaštiťovala
veškerou hudební produkci v našich
muzeích. Až na Valašské muzeum
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Tedy všem muzeím bylo pomoženo,
jen jednomu nebylo ublíženo. Přesto
si vzpomínám na exaltovanou reakci
z Valašska na náš „nesprávný krok“.
Jednání s OSA z taktických důvodů
muselo být vedeno s jeho brněnskou
pobočkou, neboť v sídle AMG, tj.
v Praze, byla celá záležitost naprosto
neprůchodná.
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Bylo to období prvních styků s evropskou organizací NEMO. Jako vůbec první zástupce AMG jsem se zúčastnil každoročního jednání NEMO,
které se tenkrát konalo v Antverpách.
Na slavnostním zasedání v Liberci došlo i k završení a vyhodnocení dlouhodobé spolupráce s nizozemskými
partnery.
Bylo to období startu stodvaadvacítky, zákona, který jsem spolu s náměstkem ministra kultury Zdeňkem
Novákem na jaře 2000 zdařile prosazoval v Poslanecké sněmovně, ve
výboru pro evropskou integraci, tehdy
vedeným doc. Jaroslavem Zvěřinou.

Profesionalizace muzejnictví

Za nejvýraznější moment zmíněného
období však nutno považovat přípravu
a realizaci projektu Muzea a profesionalita pro 21. století. Podepsáním
oficiální smlouvy AMG s Ministerstvem kultury, což se uskutečnilo
v Pantheonu Národního muzea za
nevelké přítomnosti českých muzejníků, začalo to, z čehož AMG do
značné míry žije dodnes. Tedy Škola
muzejní propedeutiky, Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, pořádání
konferencí Muzeum a změna a řešení
standardů muzeí. Jistě, dnes je vše
organizačně i graficky lepší, včetně
Věstníku AMG.
Nadace Open Society Fund byla
požádána o 19 955 amerických dolarů, které AMG také získala.

Rád vzpomínám na zasedání exekutivy, byť bývala i dost bouřlivá. Vedle
zkušených matadorů zde aktivně
pracovali tehdejší nováčci (jak dnes
úsměvné) Eva Dittertová a Milena
Burdychová. Někdy byla jednání velmi
živá, všichni jsme totiž byli ředitelé
muzeí, tedy lidé uvyklí mít první, většinou i hlavní, a zejména to poslední
slovo. V kolektivu exekutivy to prostě
nešlo.
Sekretariát byl vedený již zkušenou Dagmar Fialovou, která se svojí
kolegyní Petrou Medříkovou výborně
zvládla i náročné přestěhování z Letné
do dnešních prostor v Jindřišské ulici.
Funkce sice nepřidá nikomu ani
jeden bit rozumu, ale vede ho k větší
zodpovědnosti a také posouvá do sfér,
které dříve v úplnosti neviděl či správně nevnímal. Rád proto vzpomínám
na jednání v rámci Unie zaměstnavatelských svazů, kde jsem blíže nahlédl
pod jiné pokličky, ať už to byli knihovníci či tanečníci. Sekce tehdy vedl
ředitel Národní knihovny dr. Balík.
Málokdo si uvědomuje, jak je práce předsedy časově náročná. Jde o častá jednání mimo pracoviště (stalo se
mi i třikrát do týdne) a nejméně jeden
den v týdnu věnovat čtení dokumentů,
přípravě na jednání apod. Ukončením
zaměstnaneckého poměru v členském
muzeu k 30. červnu 2002 zaniklo moje
členství v AMG, tedy došlo i k ukončení mého předsednictví. V AMG se
začala psát nová subkapitola.
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AMG v letech 2003–2006
pavel ciprian
Předseda AMG v letech 2002–2006
ěl jsem tu čest stát v čele AMG
v období, v němž se tato největší profesní organizace českého muzejnictví již etablovala jako uznávaný
reprezentant svého oboru, a to nejen
členskou základnou, ale především
navenek. Zejména pro ministerstvo
kultury vyspěla v nepostradatelného
partnera při přípravě legislativních
aktů i při řešení řady odborných otázek. Postavení AMG podtrhlo také její
tehdejší členství v Unii zaměstnavatelských svazů, které v té době otvíralo
z úrovně tripartity ještě další možnosti
prosazovat zájmy oboru.
Svého vyvrcholení dosáhl projekt
Muzea a profesionalita pro 21. století,
který v sobě integroval několik složek, jež patří k základním kamenům
činnosti našeho sdružení dodnes. Na
prvním místě bych jmenoval problematiku, kterou se AMG tehdy dlouhodobě intenzivně zabývala a která ani
dnes ještě není uspokojivě dořešena.
Je to otázka formulace profesních
a etických standardů muzejní práce.
Po dlouhých diskusích, probíhajících na pozadí vládního záměru legislativně ukotvit obecné standardy
veřejných služeb, a po řadě jednání
i připomínkovaných materiálů, se
v jakési minimalizované podobě tyto
standardy objevily v novele zákona
č. 122/2000 Sb. z roku 2004. Zde
stanovené standardy územní, časové,
ekonomické a fyzické dostupnosti
však jen málo vypovídají o kvalitativních aspektech činností muzeí.
Základním prvkem vzdělávacích
aktivit AMG se stala Škola muzejní
propedeutiky, a stejně jako její nástavbové kurzy svědčí o úspěchu a potřebě profesního vzdělávání již čtvrté
pokračování mezinárodní konference
Muzeum a změna, jejíž druhý ročník
se uskutečnil v roce 2005.
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Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis, kterou od jejího třetího
ročníku výrazně podpořilo zřízení
čestného boardu složeného z významných osobností veřejného života, byla
dalším prvkem zmíněného projektu
a současně i systému mediálních kampaní, budovaných s cílem zviditelnění
oboru. Ty se v té době AMG podařilo
plně rozvinout.
Z úspěchu Pražské muzejní noci
v roce 2004 a o rok později Brněnské muzejní noci, se zrodil Festival
muzejních nocí. V roce 2008, tedy již
mimo moje předsednictví Asociaci,
k němu přibylo jeho Národní zahájení
vždy pod patronací jednoho z krajů
(prvním byl Jihomoravský), u jehož
myšlenky jsem přímo stál. Inspirován
60. výročím konce II. světové války
vznikl další, dodnes žijící projekt mediální kampaně Muzea a 20. století.
Toto vše vnímám jako důležité
milníky na cestě, kterou za 25 let své
existence Asociace prošla, aby dosáhla

Foto: Archiv AMG
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svého dnešního postavení. Bylo jich
zajisté mnohonásobně více a neméně
významných, a je za nimi za všemi třeba vidět kromě práce volených představitelů AMG také každodenní úsilí
jejího profesionálního sekretariátu.
V závěru svého krátkého ohlédnutí si dovolím jednu osobní vzpomínku. Moje funkční období skončilo
předčasně. V únoru roku 2006 jsem
na funkci předsedy AMG rezignoval
poté, co jsem byl ad hoc postaven před
nelehké rozhodnutí, bez možnosti
projednat je v Exekutivě, připojit se
jménem celé Asociace k otevřenému dopisu představitelů profesních
sdružení z oblasti kulturního dědictví
ministrovi kultury ve věci aktuální situace v památkové péči a zásahů, jež
ji v té době vyvolaly. Učinil jsem tak
s přesvědčením nezbytnosti neodmítnout žádost o podporu a vyjádřit solidaritu s hlasy vycházejícími z oboru
nám velmi příbuzného.
Pro tento svůj krok jsem tehdy
v Exekutivě AMG nenašel oporu
a nechtěl jsem ve vedení Asociace
vyvolat krizi. Dodnes mám s vděkem na paměti ty kolegyně a kolegy,
kteří tenkrát mému postoji projevili
pochopení.

AMG byla jedním z řešitelů projektu s pracovním názvem Muzea a dobrovolníci
(účastníci úvodního semináře, Boskovice 2005)
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Příležitost k zamyšlení
Eva Dittertová
Předsedkyně AMG v letech 2006–2012

I

já jsem byla oslovena, abych čtenářům Věstníku sdělila imprese na své
dlouhodobé působení ve vrcholném
orgánu AMG, tedy v Exekutivě – od
roku 1998 jako místopředsedkyně
a od roku 2006 do roku 2012 jako
předsedkyně. Mohlo by se říct, že jsem
sice pamětnicí, ale už si vážně mnoho
nepamatuji. Bohužel nemám sílu ani
čas pročítat se výročními zprávami za
onu dlouhou dobu, ani svými proslovy,
snad ještě uloženými v dokumentech
počítače. Mám doma v Pramenech
tzv. žehlírnu, která je mojí druhou
pracovnou, a v ní dvě banánové krabice s cedulí AMG a tři krabice s cedulí
Cheb. Ač vzděláním archivář, ani po
pěti letech působení v Národním muzeu jsem však nenašla čas, abych tyto
krabice probrala, pročetla, vytřídila.
Když jsem byla zvolena, vlastně kooptována v roce 1998 za Věru
Tomolovou do Exekutivy AMG, vybavuji si, že nejvíce času jsme tehdy
věnovali připomínkování zákona 122/
/2000 Sb. Řešila se také muzejní síť,
přechod státních tedy okresních muzeí pod samosprávné celky, konalo
se mnoho jednání na MK ČR, které
povětšinou vedl předseda František
Šebek s Jiřím Žalmanem. Velkým přelomem a posunem vpřed byl projekt,
který připravila tehdejší tajemnice,
později výkonná ředitelka Mgr. Dagmar Fialová – Muzea a profesionalita
pro 21. století. Byl to tehdy zásadní
odborný počin, který nastavil činnost
AMG až do dnešních dnů.

že tento úkol, zdánlivě jednoduchý,
se plně dařilo realizovat. Vždyť to nebylo jen mojí zásluhou, místopředsedy
AMG byli ředitelé velkých institucí
jako Michal Lukeš, Vlastimil Vykydal,
členy Exekutivy František Frýda, Aleš
Knížek, v dalším volebním období Helena Koenigsmarková – jména, která
jsou dnes nejznámějšími ze známých
v českém muzejnictví, a která pro obor
znamenají tu nejvyšší manažerskou
a profesní úroveň.
Nemohu nezdůraznit velký posun ve spolupráci s Českým výborem
ICOM. V tomto období stála v čele
ČV ICOM Zuzana Strnadová, lidsky
a profesně erudovaná ředitelka Muzea
hlavního města Prahy, která se s námi
na základě vzájemného pochopení od
počátku snažila úzce spolupracovat.
Podařilo se nám nastavit pravidelný profesní kontakt nejen s ČV
ICOM, ale i s MK ČR a s regiony.
Začali jsme intenzivně spolupracovat
s Asociací krajů ČR, stali jsme se rovnocennými odbornými partnery všech
jejich zásadních oborových projektů.

Za přispění schopných a vynikajících osobností ve vedení obou
organizací se podařilo nastavit pravidelnou a fungující komunikaci se
samosprávnými celky, tedy zřizovateli
nestátních muzeí a galerií. AMG se
stala jejich partnerem při výběru nových ředitelů, při tvorbě koncepcí muzeí a galerií v jednotlivých regionech,
ale i v komunální a státní sféře. Není
to málo. Lidský faktor a osobnostní
přínos jednotlivců zde sehrál velmi
důležitou roli, troufám si říci často
zcela zásadní.

Asociace dnes

Domnívám se, že v současnosti by se
měla AMG zastavit a říci si, zda je třeba určit nové směry a nové vize. Můj
aktuální pohled? Opět to „prokleté“
slovo profesionalizace – vícezdrojové
financování, zčásti nezávislé na finančním příspěvku MKČR, prosazení
oborového poradního orgánu Ministra kultury (viz například knihovnická
rada). Pro řadové zaměstnance muzeí
jsou velmi důležité oborové komise,
kde nacházejí odborní zaměstnanci
prostor pro diskusi, předávání názorů,
informací a zkušeností, jim by měla
být poskytována maximální podpora.
Nyní „z vnějšku“ si všímám absence vnitřní oborové komunikace, často

Když jsem byla v roce 2006 v Mikulově zvolena předsedkyní, nastalo období, které mělo za úkol všechny aktivity
AMG nadále rozvíjet, a především dosáhnout pro AMG společenské a sociální emancipace. Dnes mohu říci,
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Foto: Růžena gregorová

Úspěchy v profesní spolupráci

Exekutiva AMG a ČV ICOM v Kamenici v roce 2011
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se mi zdá, že muzejníkům chybí relevantní informace, důležité pro obor.
Je to jen můj názor, ale myslím, že
nám chybí možnost probírat společně
problémy napříč muzei různého typu,
setkávat se v rámci projektů, kde by
bylo možné problematiku muzeí vzájemně konzultovat.
Velmi důležitá je také podpora
spolupráce se zahraničními muzejními svazy, neuzavírat se do sebe a spolupracovat s muzejními svazy evropských zemí. Heleně Koenigsmarkové
se podařilo velmi aktivně oživit styk
s NEMO, v těchto aktivitách nyní
pokračuje Ondřej Dostál. Zásluhou
Heleny Koenigsmarkové se letos
uskuteční výroční zasedání NEMO
v Plzni, což je velký úspěch. Letošní
Plzeň – Evropské hlavní město kultury bude hostit nejen evropské muzejníky, ale také tuzemskou muzejní
obec, protože na podzim se v Plzni
uskuteční i XI. sněm AMG.

Co dál?

Ve druhém volebním období mého
působení bylo mým oblíbeným rčením: Quo vadis, AMG, s kým a kam?
Myslím, že letos na podzim v Plzni by
si členská základna měla tuto základní
otázku znovu položit, a především na
ni najít odpověď.
Stojí za zvážení, zda by neměla
před sněmem, v době, kdy se budou
tvořit vize Asociace na další období,
proběhnout anketa: Co očekáváte od
AMG, jak si představujete její další
fungování? Zdali větší profesionalizaci a samostatnost? Co vám AMG
dala, co dává a co od vás požaduje? Jak
se podílíte na tvorbě státní kulturní
politiky v oblasti muzejnictví, jaký vliv
máte na tvorbu muzejních koncepcí
v krajích, ve městech, v obcích? Jakou
roli má AMG nadále hrát? Silnější
prestižní zastoupení oboru a odborný
a oborový servis? Je AMG začleněna
do povinného legislativního připomínkovacího řízení? Je toho dost, o co se
dá ještě usilovat. Mnoho úspěchů do
dalších let.
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Přehled Sněmů AMG
a složení Exekutivy AMG
I. Ustavující sněm AMG / 11. 5. 1990 / Anežský klášter, Praha
Předseda: PhDr. Petr Šuleř
Exekutiva: PhDr. Věra Tomolová, PhDr. Jan Hozák, PhDr. František Šebek,
RNDr. Jiří Žalman
II. Sněm AMG / 19. 6. 1991 / Moravské zemské muzeum, Brno
Předseda: PhDr. František Šebek
Exekutiva: PhDr. Alena Vondrušková, PhDr. Jiří Pernes, PhDr. Petr Šuleř,
PhDr. Zdeněk Zahradník
III. Mimořádný sněm AMG / 12. 12. 1991 / Národní technické muzeum, Praha
Členové Exekutivy AMG byli potvrzeni ve svých funkcích.
IV. Sněm AMG / 7. 12. 1993 / Olomouc
Předseda: PhDr. František Šebek
Exekutiva: Ing. Lumír Kaválek, PhDr. Alena Vondrušková, Ing. Petr Starosta,
PhDr. Luděk Beneš, Ing. Vlastimil Vykydal
V. Sněm AMG / 11.–12. 11. 1997 / Jindřichův Hradec
Předseda: PhDr. František Šebek
Exekutiva: PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Zdeněk Zahradník, Ing. Vlastimil Vykydal,
PhDr. Jan Dolák, PhDr. Věra Tomolová / PhDr. Eva Dittertová
VI. Sněm AMG / 3.–4. 10. 2000 / Jihlava
Předseda: PhDr. Jan Dolák (do 30. 6. 2002)
Exekutiva: PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Eva Dittertová, PhDr. František Šebek,
PhDr. Luděk Beneš, Ing. Milena Burdychová
VII. Sněm AMG / 15.–16. 10. 2003 / Hradec Králové
Předseda: PhDr. Pavel Ciprian
Exekutiva: PhDr. Michal Lukeš, PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Luděk Beneš,
Mgr. Přemysl Reibl, PhDr. František Šebek, PhDr. František Frýda
VIII. Sněm / AMG 4.–5. 10. 2006 / Mikulov
Předseda: PhDr. Eva Dittertová
Exekutiva: PhDr. Michal Lukeš, Ing. Vlastimil Vykydal, PhDr. Luděk Beneš,
PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Jana Hutníková, plk. Mgr. Aleš Knížek
IX. Sněm AMG / 6.–7. 10. 2009 / Písek
Předseda: PhDr. Eva Dittertová
Exekutiva: PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Helena Koenigsmarková, PhDr. Pavel Douša,
PhDr. Jana Hutníková, Mgr. Irena Chovančíková, PhDr. Zita Suchánková (Zemanová)
X. Sněm AMG 31. 10. –1. 11. 2012 Opava
Předseda: PhDr. Luděk Beneš
Exekutiva: Mgr. Irena Chovančíková, PhDr. Ondřej Dostál, PhDr. Jana Hutníková,
PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. Jitka Rychlíková, Mgr. Markéta Formanová

17

Rozhovor

Šťastná rozhodnutí ve správnou chvíli
Rozhovor s jubilantem RNDr. Jiřím Žalmanem
o půlstoletí s českým muzejnictvím
michal janiš / omg mk Čr
Pane doktore, většině současných muzejníků jste
znám jako zástupce Ministerstva kultury „pro věci
muzejní“. Z Vašich publikovaných prací či přednášek
je však patrné, že jste prošel bohatou muzejní praxí.
Mohl byste nám toto „předministerské“ období
trochu připomenout?
Jak to tak bývá, na začátku byla náhoda. Měl jsem sice za
sebou měsíční studijní praxi v Národním muzeu o prázdninách roku 1965, ale o práci v muzeu jsem neuvažoval,
viděl jsem svou budoucnost v práci terénního zoologa ve
vědeckém ústavu nebo v některém středisku ochrany přírody. Jenže když jsem končil vojenskou základní službu,
stále jsem žádné takové místo neměl. Zcela náhodou jsem
potkal na Karlově náměstí spolužáka Zdeňka Kleina,
kterému jsem se se svými starostmi svěřil. Zdeněk byl
zaměstnán v okresním muzeu nedaleko Prahy a za měsíc
nastupoval na rok na vojnu. Přijali mě na jeho místo, nastoupil jsem jako zoolog do muzea v Brandýse nad Labem
– Staré Boleslavi. Zdeněk se už ale do muzea nevrátil, mne
začala práce v muzeu bavit, a tak jsem zůstal. Vyzkoušel
jsem si nejprve práci muzejního zoologa, pak ředitele,
libretisty muzejních výstav, fotografa, políra na několika
stavbách, redaktora muzejního časopisu….
Po téměř dvaceti letech jsem odešel do Národního muzea, nastoupil jsem jako vedoucí metodického oddělení do
tehdejšího Ústředního muzeologického kabinetu (ÚMK).
To byla instituce, která měla za sebou docela užitečnou
práci, ale v roce 1987, kdy jsem tam nastoupil já, už to bylo
jinak. ÚMK z různých příčin ztrácel smysl své existence,
což se projevovalo tím, že většina zaměstnanců – včetně
mne – neměla co dělat. Alespoň jsem tam přečetl či prolistoval spoustu muzeologické, české i zahraniční literatury,
k níž bych se jinak nedostal.
Také se tam při svých návštěvách Prahy zastavovali
muzejníci z krajských, okresních i místních muzeí a galerií
a „vedli jsme řeči“, měl jsem možnost nahlédnout do práce
Národního muzea a také navštívit muzea po celé republice.
Strávil jsem tam čtyři roky, o nichž jsem si tehdy myslel,
že jsou ztracené, ale nebyly – působení v Národním muzeu
mi také umožnilo být v centru dění v roce 1989.
Připravoval jsem pak v roce 1990 založení občanského
sdružení Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) a stal jsem
se jeho zakládajícím členem. No, a když se AMG rozhodla
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nominovat „svého člověka“ na Ministerstvo kultury, volba
padla na mne. Nastoupil jsem tam v dubnu roku 1991
a stal se na více než dvě desetiletí státním úředníkem
pro oblast muzejnictví. Mým prvním a nejdůležitějším
úkolem bylo připravit nový „muzejní zákon“… Pro to bylo
ale nejprve třeba vytvořit nezbytné zázemí, vždyť do té
doby se muzejnictvím na ministerstvu zabývalo oddělení
o čtyřech lidech, včetně sekretářky. Změnit tento stav bylo
nezbytné také proto, že do působnosti ministerstva přešla
bývalá krajská muzea a ministerstvo – vlastně ze dne na
den – vykonávalo funkci zřizovatele k více než čtyřiceti
muzeím a galeriím. Usiloval jsem proto o zřízení samostatného odboru muzeí a galerií, a když se to podařilo,
stal jsem se jeho prvním ředitelem.
Na Ministerstvu kultury pracujete tedy od roku 1991,
vlastně celou polistopadovou éru. Vnímáte nějaký
zásadní posun v pohledu veřejné správy na muzea jako
taková – ať už na úrovni státu, krajů či obcí?
Vztah veřejné správy k muzeím se, pochopitelně, odvíjí
od vztahu celé společnosti k muzeím, a ten je u nás pořád poněkud nezralý. To proto, že se půl století nemohl
přirozeně vyvíjet a být náležitě pěstován, české muzejnictví bylo jen omezeně konfrontováno s muzejnictvím
evropským a výsledkem je to, že česká společnost jakoby
stále nevěděla, k čemu že tu vlastně ta muzea má. A tak
je na ně i ze strany veřejné správy pohlíženo stále jako na
tu „rozinku na koláči“, tj. jako na něco, co je sice hezké,
ale konec konců nikoliv nezbytné. Muzea tak např. stále
nejsou vnímána jako nedílná součást vzdělávacího systému
a jako něco skutečně důležitého, co slouží k něčemu víc,
než jen pro zábavu.
Do tohoto stavu, který stále trvá, vstoupily po roce
1989 rozsáhlé majetkové změny, týkající se sbírek. Řada
z nich (většina) přešla z vlastnictví státu do vlastnictví obcí
a krajů. To bylo sice správné, ale vztah nových vlastníků
k nim musel být budován „od nuly“. Jen postupně si začali uvědomovat, že sbírky představují majetek zvláštní.
Nejen proto, že jsou určeny k uchování pro příští generace
a je proto třeba s nimi nakládat ve zvláštním režimu,
ale hlavně proto, že se nejedná o majetek sloužící pouze
jeho vlastníkům, ale celé společnosti. Teprve od roku
2013 stanoví zákon, že sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků jsou veřejným statkem, tj. věcí
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určenou k obecnému užívání, z čehož vlastně plyne, že je
třeba se ke sbírkám chovat jako k majetku svěřenému.
Jedním z důsledků toho půl století trvajícího deformovaného vztahu veřejnosti k muzeím (a muzeí k veřejnosti)
také bylo, že muzea se příliš nezabývala přístupem k návštěvníkům, a bylo tudíž logické, že polistopadový vývoj se
nesl – a nese – v duchu nezbytného otevření se muzeí veřejnosti. To, samo o sobě, je rovněž správné, ale protože stále
nevíme, k čemu ta muzea vlastně máme, je toto otevírání
se muzeí veřejnosti často zužováno na požadavky jakési
„modernosti“, „atraktivnosti“, „zábavnosti“ „využívání
multimediálních prostředků“ atp., aniž mají tyto pojmy
nějaký hlubší obsah. Dalo by se říct, že muzejnictví do
jisté míry postihlo to, co celou
společnost – chybí vnímání jeho
hlubšího (duchovního?) obsahu
a smyslu.
Na druhou stranu je až obdivuhodné, že navzdory absenci
poznání a vnímání smyslu muzeí byly z veřejných rozpočtů pro
muzejnictví za poslední čtvrtstoletí uvolněny finanční prostředky ve výši, která v dějinách muzejnictví nemá obdoby. Byl tak
do značné míry napraven stav
krajní zanedbanosti českého
muzejnictví z konce 20. století,
obdivuhodně se zlepšily prostorové, materiální a technické
podmínky pro činnost muzeí.
To, spolu s odborností muzejníků, nesporně přispělo k tomu,
že české muzejnictví postupně
srovnává krok s muzejnictvím
evropským.
Vidím však jistou hrozbu
v tom, že zlepšující se materiální
podmínky není české muzejnictví schopno optimálně využívat pro realizaci svého smyslu
(např. pro realizaci své role ve zmíněném vzdělávacím
systému). Další hrozbu pak vidím v tom, že v případě
zhoršení kondice veřejných rozpočtů, které nikdy nelze
vyloučit, budou investice do muzejnictví až příliš s lehkým
srdcem opouštěny.
Oblast muzejnictví byla legislativně podrobněji
specifikována až přijetím zákona „o sbírkách“
v roce 2000. Jak moc složitý to byl tehdy proces,
a jak to následně „zacloumalo“ děním v muzeích?
Nestavěli jsme na „zelené louce“. Správa sbírek byla už
od roku 1960 upravena Směrnicí pro správu a evidenci
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sbírek v muzeích a galeriích, která sice (tuším, že od roku
1987) již nebyla obecně závazným právním předpisem,
ale muzea se jí řídila. Tuto směrnici jsme museli respektovat, nebylo myslitelné, abychom vymýšleli např. zcela
nový způsob evidence sbírkových předmětů, a nebylo to
ani nutné. Příprava nového zákona ale byla i tak opravdu
složitým procesem. Bylo třeba nejprve rozhodnout, zda
novelizovat zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích,
nebo připravit zákon nový, a zda ten nový zákon bude zase
o muzeích a galeriích anebo bude postaven nějak jinak.
Na tom všem se významně podílela AMG, konzultováno
to bylo s tehdejšími okresy a s vybranými obcemi. Pro přijetí nového zákona také dlouho nebyla politická vůle, ale
nakonec to dobře dopadlo. Byl
přijat zákon o ochraně sbírek,
tedy nikoliv o institucích, a Parlamentem prošel docela hladce.
Určitě také proto, že se blížil
vstup České republiky do EU
a zákon byl nutnou podmínkou
pro výjimku z volného pohybu
zboží v EU pro sbírky a sbírkové
předměty.
Přijetí zákona bylo ale pouze prvním krokem k zajištění
ochrany a správy sbírek, tím
druhým, nesmírně důležitým,
byla aplikace zákona do praxe
muzeí a galerií. Proto jsem se
rozhodl rezignovat na funkci
ředitele odboru muzeí a galerií, která mi při přípravě zákona
velmi pomáhala, ale poté, co byl
zákon hotov, jsem potřeboval
čas a volné ruce právě na to uvádění zákona do praxe.
Společně s AMG jsem připravil a vedl sedmnáct celodenních seminářů ve všech krajích
a v Praze pro kurátory sbírek, na nichž byly vysvětlovány,
komentovány a diskutovány povinnosti muzeí a galerií při
dodržování zákona. Dále bylo třeba připravit a vydat metodické pokyny, a také zahájit kontroly dodržování zákona
v muzeích a galeriích, k jejichž provádění je Ministerstvo
kultury zákonem zmocněno. Bylo také třeba zřídit centrální evidenci sbírek (CES) jako veřejnosti přístupný informační systém s dálkovým přístupem, vybavit technicky
i personálně pracoviště CES na ministerstvu, ustavit Radu
pro CES, připravit základní příručku pro správce sbírek,
kterou vydala AMG, atd., atp. A takřka denně odpovídat
na dotazy kurátorů k podrobnostem správy sbírek. Byla
to náročná práce, ale věřil jsem v její smysl a dělal ji rád.
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Odbor ochrany movitého kulturního dědictví,
muzeí a galerií vznikl jako samostatný věcný odbor
na Ministerstvu kultury v roce 1993 (OMG).
Byl jste jeho první ředitel a dodnes zde působíte
jako metodik. Které věci společně se zákonem
o sbírkách považujete z činnosti odboru za stěžejní?
Myslím, že jich je docela dost, ale zmíním jen ty opravdu
za stěžejní. Ještě před přijetím zákona o ochraně sbírek
jsme připravili – ve spolupráci s památkáři a vybranými muzei – zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní
hodnoty. Poté, co se otevřely hranice a uvolnil se obchod
se starožitnostmi, stalo se české kulturní dědictví cílem
zlodějů a lupičů a zákon alespoň zčásti tento atak zmírnil.
S tím souvisí také druhý významný počin OMG – zřízení meziresortního programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ (ISO). Ten umožnil, aby
mohlo být ze státního rozpočtu financováno zabezpečení
objektů proti krádežím a vloupáním, vybavování pracovišť
pro digitalizaci kulturních statků (dokumentaci), vybavování depozitářů, laboratoří a dílen, náročná konzervace,
preparace a restaurování některých kulturních statků
a také akviziční činnost muzeí a galerií. A stanovil zásady
pro spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem
financí při ochraně movitého kulturního dědictví. Prostřednictvím programu ISO byly dodnes rozděleny řádově
stamiliony korun.
Třetím počinem, který musím zmínit, je program
„Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost
ademokracii“. Jeho prostřednictvím – s náklady vyššími
než 300 milionů korun – již bylo rehabilitováno (zrekonstruováno a využito) 6 památníků v Čechách, na Moravě
i ve Slezsku. Realizací tohoto programu, s významným
angažmá pana ministra Pavla Dostála, přispěla muzea
k vyrovnání se s minulostí.

20

Konečně nelze zapomenout na to, že se muzejnictví
muselo vyrovnat s následky ničivých povodní v letech
1997, 2002 a 2012 – myslím, že k tomu OMG výrazně
přispěl. Mohl bych zmínit řadu dalších, ale to už by bylo
nad rámec tohoto rozhovoru. Alespoň za sebe si myslím,
že OMG vždy hájil zájmy muzeí a galerií, byl vždy ochoten
jim pomoci a podle svých možností to také dělal.
Muzejníci napříč malými i velkými muzei si považují
Vašich metodických publikací – Příruček
muzejníkových. Mohou ještě v případě
novelizace zákona o sbírkách počítat s dalšími?
Případně i s nějakým Vašim jiným edičním počinem?
Novela zákona je ještě daleko, doufám sice, že ne pro
muzea, ale pro mne. Plánovat budoucnost delší než rok by
z mé strany bylo pošetilé. Do třetice všeho dobrého ale ještě
jednu příručku připravuji, snad by mohla vyjít v letošním
roce. A nechte se překvapit, o čem bude.

Foto: Michal Janiš

Samozřejmě s dalšími kolegy v odboru, kteří se nejprve
často střídali, a tak zmíním jen dva, kteří vydrželi dlouho
(Alena Fišerová) nebo dodnes (Mgr. Michal Janiš).
A jak to „zacloumalo“ s děním v muzeích? Především
to, co měla muzea dělat už od roku 1960, nyní dělat musela, protože zákon zavedl kontrolu dodržování zákona a za
jeho porušování možnost udělit finanční pokutu. Úplnou
novinkou byla CES, do níž bylo třeba nechat sbírky zapsat
a zápis pravidelně aktualizovat. To byla vlastně jediná
„práce navíc“, kterou muzeím zákon přinesl, jinak spíše
správu sbírek zjednodušil, např. odpadla povinnost zavést
všechny sbírkové předměty („staré sběry“) do druhého
stupně evidence. Samozřejmě, ne každému se to líbilo, ale
dnes je možné konstatovat, že zákon přispěl k výraznému
zlepšení úrovně správy sbírek, o čemž se přesvědčujeme při
kontrolách. Těch kontrol ministerstvo provedlo od roku
2002 více než sedmdesát, pokutu uložilo třikrát.

Při kontrole dodržování zákona č. 122/2000 Sb.

Pokud byste mohl porovnat muzejnictví
20. a 21. století – vidíte nějaký zásadní rozdíl a směr
budoucího vývoje? Měl by být muzejník „nového
tisíciletí“ v něčem odlišný od svých předchůdců,
a naopak, co by mu mělo zůstat?
Myslím, že když si muzejníci zachovají, případně ještě
zvýší, svou odbornost, píli, poctivost a radost z práce, je to
dobrý vklad pro jakýkoliv směr dalšího vývoje. Rozhodně
by muzejníci měli mít více sebevědomí. Zatím až příliš často pasují sami sebe do role toho „strážce rozinky na koláči“.
Sebevědomí plyne z vědomí vlastní důležitosti a obecně
uznávané užitečnosti, a k té je třeba se dopracovat.
Klíčovým problémem muzejnictví 21. století, o kterém
často mluvím, je nerudovská otázka „kam s nimi“, tj. se
sbírkovými předměty, jejichž počet, zvláště v některých
oborech, roste takřka geometrickou řadou. Je to otázka
mnohem propracovanější selekce při sbírkotvorné činnosti,
větší odbornosti, zvýšení úrovně muzeologického vzdělání
a také využívání moderních technologií. Teď něco prozradím – v připravované příručce se tomuto tématu věnuji.
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rozhovor

A vidím ještě jeden, velmi palčivý a aktuální problém.
Jsem přesvědčen, že pro optimální činnost muzeí je důležitá jejich samostatnost a pokud možno nezávislost. Zažil
jsem už dvakrát, jak se přístup k samostatnosti a nezávislosti muzeí „zhoupl“. Před rokem 1989 o samostatnosti
muzeí z podstaty tehdejšího režimu nemohla být řeč. V liberálních devadesátých letech se jí velmi dařilo, zmínka
o tom, že by snad muzea někdo řídil, byla vnímána skoro
jako neslušné slovo. A ono to šlo!
Od počátku tohoto století se ale stále více a více „utahuje šroub“. Je to zdůvodňováno ekonomickými argumenty, snahou o „lepší“ řízení, jednotné postupy atp. Ředitelé
muzeí a galerií, ačkoliv jejich odpovědnost za instituci,
v jejímž čele stojí, zůstává stejná, jsou stále více a více ve
svých rozhodnutích omezováni, nuceni podřizovat se různým příkazům „shora“, „jednotným řešením“, samozřejmě
„výhodným“, roste administrativní náročnost jejich práce.
To všechno se ale dříve nebo později negativně projeví. Už
dnes třeba v tom, že o uvolněná místa ředitelů není příliš
zájem, vždyť kdo by byl ochoten zastávat pozici s obrovskou zodpovědností, nevelkým platem, ale s omezovanými
pravomocemi, pozici sešněrovanou byrokracií, které dostát
vyžaduje víc času a energie než samotná práce ve prospěch
muzea? Rozetnout tento gordický uzel bude nezbytné,
ale obtížné. Vždyť „řídit“ zvenčí, a nemít přitom žádnou
odpovědnost, je tak lákavé.
Od roku 1991 jste úředníkem. To u nás není příliš
populární profese, Vy ale říkáte, že jste úředníkem rád.
Myslíte to vážně?
Mne práce úředníka vždy naplňovala a bavila. Možná
i proto, že mi tolik nezáleží na tom, abych své myšlenky
prezentoval „sám za sebe“, uspokojovalo mě vždy i to, když
se dostaly do projevů, stanovisek a rozhodnutí jiných, třeba
ministrů, náměstků, do materiálů vlády, do různých koncepčních materiálů, do státní kulturní politiky… Myslím,
že nejen své myšlenky a názory umím dobře zformulovat,
zvláště písemně, a to je pro úředníka dobrá kvalifikace. Velmi mě uspokojuje, když vidím, jak odborný názor, správně
zformulovaný třeba do paragrafu zákona, dovede „hýbat
světem“, ovlivňovat dění. A nevadí mi nést odpovědnost za
to, že ten názor by měl být správný, aby paragraf to dění
ovlivňoval k prospěchu nějaké věci.
Samozřejmě, těch myšlenek, které „hýbají světem“,
bylo jen pár, ale prakticky denně už řadu let odpovídám
na dotazy stran správy sbírek, diskutuji o konkrétních
problémech muzeí a snad je pomáhám také řešit. A nikdy
jsem si nemyslel, že úředník je ten, kdo rozhoduje, „řídí“
a zasahuje do kde čeho, chápu toto povolání jako službu
k prosazování správných věcí, které vycházejí z odborné
diskuse a demokraticky přijímaných závěrů. Řídit a rozhodovat musí jiní – ti, kdo nesou konkrétní odpovědnost,
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což jsou v naší branži především ředitelé muzeí a galerií.
Úředník by jim měl pro to zajišťovat co nejlepší legislativní metodické a ekonomické podmínky, a nikoliv jejich
činnost suplovat.
Prozradím, že jste nedávno oslavil sedmdesátiny,
a když počítám i praxi v Národním muzeu v roce 1965,
můžete letos oslavit i půlstoletí s českým
muzejnictvím. Co přispělo k tomu, že je Vaše
profesní dráha v jednom oboru tak dlouhá?
Shoda náhod, kus štěstí, přiměřené zdraví… nevím, ale
o jedné věci se zmíním, protože to může být možná pro
někoho inspirující. Ačkoliv jsem převážnou část své profesní dráhy zastával nějaké řídící funkce (jako vedoucí či
ředitel jsem působil 39 let), nikdy jsem na těchto funkcích
nelpěl. Funkce jsem vždy pokládal pouze za prostředek
k dosažení určitých cílů, a když bylo těch cílů dosaženo,
funkcí jsem se dobrovolně zřekl a stanovil si cíle jiné. Ať
už to byla funkce ředitele okresního muzea, na níž jsem
dobrovolně rezignoval v roce 1986, protože jsem cítil, že
už nějak žiji z podstaty a chtěl jsem své zkušenosti uplatnit v Národním muzeu, funkce vedoucího metodického
oddělení v Ústředním muzeologickém kabinetu, kterou
jsem dobrovolně opustil v roce 1991, když jsem seznal,
že se mohu lépe uplatnit na ministerstvu, funkce ředitele
OMG, na níž jsem rovněž dobrovolně rezignoval v roce
1999, abych se mohl věnovat aplikaci nového zákona do
praxe nebo funkce vedoucího oddělení muzeí a galerií
v OMG, na kterou jsem dobrovolně rezignoval v roce
2010, abych uvolnil místo mladším a mohl se věnovat
plně práci metodika.
Pokud bych měl na své mnohaleté práci sám něco
ocenit, pak to jsou rozhodnutí funkce nejen přijmout
a převzít odpovědnost, ale ještě více si cením těch, týkajících se dobrovolných odchodů. Rozhodnutí funkce
(a odpovědnost) přijmout mi umožnila jistý kariérní růst
a dosažení cílů, pro něž byly ty funkce důležité, rozhodnutí
na ně rezignovat mi umožnila věnovat se práci, pro níž
už pozice ředitele či vedoucího nebyla nezbytná, ale byla
– pro muzejnictví i pro mne – neméně důležitá.
Myslím, že všechna ta rozhodnutí byla docela šťastná
a hlavně přišla ve správnou chvíli. Fandím mladým lidem
na vedoucích místech, možná proto, že sám jsem se stal
poprvé ředitelem v lednu roku 1969, a to mi bylo pouhých
24 let. Vážím si jejich odvahy vedoucí místo a odpovědnost
přijmout, ale moc bych jim přál, aby měli stejnou odvahu
ve správnou chvíli také odejít – a věnovat se jiné, stejně
důležité práci, v níž mohou využít svých zkušeností.
Děkuji Vám za rozhovor, přeji mnoho dalších šťastných
rozhodnutí ve správnou chvíli a k tomu i pevné zdraví
do dalších kulatin.
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200 let českého muzejnictví

České moderní umění
1922–1980
120 let muzejnictví v Teplicích pokračuje
Bohuslava Chleborádová
Regionální muzeum v Teplicích
Teplicích začalo muzeum působit
na konci 19. století, na prahu moderní doby, která si však do muzejních
sbírek hledala cestu poměrně dlouho.
Přesto je jubilejní rok teplického muzejnictví spojen s uměním, které práh
moderní doby nejen překročilo, ale
samo ji utvářelo. Do muzea vstoupilo
až ve 30. letech 20. století, zmiňovaných v předchozím článku. Po útlumu
během 2. světové války a historické
změně v roce 1945 se nejprve upevňovala koncepce činnosti českého muzea
včetně přístupu k umělecké historii,
která byla spojena především s prezentací grafické sbírky bývalého německého muzea a souborů získaných
konfiskacemi. Pozornost byla upřena
zejména na pozdně gotické umění.
Soudobé výtvarné umění bylo
prezentováno v teplické galerii DÍLO
ČFVU a od počátku 60. let 20. století
rovněž v teplickém muzeu, které poskytlo prostor nejen přehlídkám členů krajských poboček SČSVU, ale
také nastupující umělecké generaci
bez ohledu na krajskou příslušnost.
Výstavní program tehdejšího muzea
zahrnul prezentace mladých českých
malířů a sochařů, kteří se vydali cestou osobitého výtvarného výrazu nebo
cestou radikální abstrakce. Stalo se
tradicí, že autoři věnovali některá svá
díla muzeu a vytvořili tak základ dnešní kvalitní sbírky českého moderního
umění, která se později neplánovaně
rozšířila o jedinečný soubor malby
a kresby předválečné české moderny.

vystavením této, pro mnohé jistě
překvapivě kvalitní kolekce, jíž se
podařilo v jakési zkratce představit
„základní“ směry českého moderního
umění, v dílech spojených se jmény
v podstatě kultovními – Emil Filla,
Jan Zrzavý, František Muzika, Václav Špála, Josef Liesler, Otto Janeček
nebo Jan Koblasa.
Poprvé je soubor vystavován ve spojitosti se jménem veřejnosti vlastně
neznámého sběratele Ctibora Erbana
(1906–1975), který v malém městečku Hrob u Teplic shromáždil v 60.
letech 20. století ojedinělou sbírku
české moderny. Sbírka byla po jeho
smrti rozptýlena, před rokem 1989 se
stala součástí soudního řízení, jehož
výsledkem bylo převedení části sbírky
do teplického muzea.
Výstava probíhá v prostoru, ve
kterém se v roce 1963 představil Jan
Koblasa spolu s Mikulášem Medkem,

Foto: Jan Kašpar
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na jedné z prvních, dnes již legendárních přehlídek abstraktní tvorby (aktuálně vystavený obraz J. Koblasy se
však do muzejních sbírek dostal až
po roce 1968). V dalších kolektivních
výstavách po Koblasovi s Medkem vystavovali v Teplicích např. Vladimír
Komárek nebo Jiří John. Jejich díla
se poté stala součástí teplických sbírek
a samozřejmě také současné „jubilejní“ výstavy.
Teplická šedesátá léta, která navázala na jedinečnou atmosféru 30. let,
podtrhuje také zapůjčený soubor donedávna zapomenutého teplického
experimentálního výtvarníka a básníka Josefa Honyse (1919–1969).
Honysův portrét je představen dílem
Jiřího Koláře, které doplňuje dalších
17 autorů a jejich 45 děl, představených na výstavě.
Do širšího smyslu slova moderní
se autorka výstavy pokusila zahrnout
i pohled na muzejní práci s odstupem
120 let, která se nebrání přijetí galerijních zvyklostí prezentace a snaží
se zpřístupnit sbírky v co nejširších
souvislostech a spojitostech. Výstava
„České moderní umění 1922–1980“
ze sbírek Regionálního muzea v Teplicích a pozůstalosti Josefa Honyse byla
zahájena 11. prosince 2014 a potrvá
do 15. března 2015.

Jubilejní výstava

Jubileum svého vzniku se tepličtí
muzejníci rozhodli připomenout
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Výstava České moderní umění 1922–1980 v RM v Teplicích trvá do 15. března
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zápis ze zasedání senátu amg

Zasedání
Senátu AMG
dne 11. prosince 2014
v Nové budově NM v Praze
Přítomni:
37 z 57 s hlasem rozhodovacím
4 z 21 s hlasem poradním
Jednání Senátu AMG zahájil člen Exekutivy AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka,
který přivítal všechny přítomné. Senát
hlasováním schválil návrhovou komisi ve
složení: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.,
PhDr. Blanka Rašticová a PhDr. Štěpánka
Běhalová a mandátovou komisi ve složení: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., PhDr. Pavel
Ciprian a Mgr. Jana Bukačová.

Činnost Exekutivy AMG
Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš nejprve informoval o činnosti Exekutivy AMG,
která se v období mezi konáním Senátu
AMG sešla celkem dvakrát, a to 30. října
2014 a 1. prosince 2014. Kromě toho
absolvovali členové Exekutivy AMG řadu
významných i dílčích jednání, účastnili se
zasedání Komisí a Krajských sekcí AMG
a podíleli se na dalších aktivitách. Exekutiva se zabývala především těmito body:
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis:
Nadále pokračovala příprava a jednání
ohledně nové podoby slavnostního vyhlášení výsledků soutěže včetně možné
realizace televizního přenosu. Ředitelka
soutěže Mgr. Irena Chovančíková a výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus
(Hons), jednaly s Ing. Viktorem Krištofem
z produkční firmy Three Brothers, s. r. o.,
a také s kreativním producentem České televize Mgr. Petrem Kubicou ve věci
propagace soutěže v ČT formou spotů,
a především přímého přenosu, respektive
záznamu slavnostního vyhlášení vítězů.
Dne 2. prosince 2014 se konala schůzka zástupců AMG (L. Beneš, I. Chovančíková, A. Komárková) a produkčního
V. Krištofa s ředitelem OMG MK ČR
Mgr. Pavlem Hlubučkem a pracovníkem
právního oddělení MK ČR Mgr. Ondřejem
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Kašpaříkem ohledně změny Nařízení
vlády č. 5/2003 Sb. (novelizované pod
č. 98/2006 Sb.) a také Soutěžního řádu
GM 2015. Mgr. Hlubuček na schůzce
sdělil, že ze strany MK ČR je již schválena
mimořádná dotace ve výši 120 000 Kč
na výrobu propagačního spotu soutěže
pro ČT a také na pořízení nové odlévací
formy pro Cenu Gloria musaealis. Přislíbil
rovněž zvýšení příspěvku na organizační
zajištění soutěže pro rok 2015.
Exekutiva AMG na svém jednání
1. prosince 2014 schválila návrh soutěžního řádu návštěvnické soutěže „Muzeum
roku“, jež bude jako doprovodná soutěž
ke GM probíhat na portálu „DoMuzea.
cz“ spravovaném Národním muzeem.
Následujícího dne pak proběhlo jednání
zástupců AMG (L. Beneš, I. Chovančíková) s generálním ředitelem Národního
muzea PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D.,
a s dalšími pracovníky NM z oddělení PR,
resp. IT. Výsledkem jednání je dohoda
v tom smyslu, že obě instituce budou na
přípravě a realizaci návštěvnické soutěže
dlouhodobě spolupracovat na základě
smlouvy, jejíž návrh bude v nejbližší době
předložen ze strany NM a projednán na
lednovém zasedání Exekutivy AMG.
Do XIII. soutěžního ročníku GM
2014 je zatím přihlášeno 25 projektů,
z toho 15 v kategorii Muzejní výstava
roku, 5 publikací a 5 počinů.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne ve čtvrtek 14. května 2015, začátek
akce bude posunut již na 15. hodinu,
což poskytne více času na společenské
setkání po ukončení oficiální části vyhlášení a bude výhodnější i pro mimopražské
účastníky.
Festival muzejních nocí: Byly spuštěny webové stránky XI. ročníku Festivalu
muzejních nocí 2015 (http://www.muzejninoc.cz), na kterých byla publikována
výzva k zapojení se do akce; ta byla odeslána také poštou do jednotlivých institucí. Konečný termín pro podání přihlášek
na Sekretariát AMG je 31. leden 2015.
Letošní festival bude probíhat ve dnech
15. května až 13. června 2015. Byla podána žádost na Magistrát hlavního města

Prahy o jednoletý grant v oblasti kultury
a umění pro Pražskou muzejní noc 2015,
která se bude konat 13. června 2015
a celonárodní akci tradičně uzavře.
Na jednání zástupců AMG s náměstkyní hejtmana Libereckého kraje PhDr.
Hanou Majerovou, vedoucím odboru
kultury KÚ Mgr. Martinem Nechvílem,
ředitelem Severočeského muzea Mgr. Jiřím Křížkem a ředitelem Oblastní galerie
v Liberci Mgr. Janem Randáčkem dne
17. září 2014 byl dohodnut termín Národního zahájení FMN, které se uskuteční
v pátek 15. května 2015 v Liberci. Ohledně organizačního zajištění akce a smlouvy o spolupráci mezi institucemi, které se
budou Muzejní noci v Liberci a Jablonci
účastnit, proběhlo dne 22. října 2014
jednání na Krajském úřadě Libereckého
kraje. Ústředním tématem celé Muzejní
noci pod Ještědem bude „světlo“ (rok
2015 je Mezinárodním rokem světla);
toto téma bude stěžejním také v programu Národního zahájení festivalu. Oficiální
část akce, která se bude konat v Severočeském muzeu, bude určena pouze
pro zvané hosty, zatímco další program
Liberecké muzejní noci včetně prohlídky
nově rekonstruovaných prostor Oblastní
galerie v budově bývalých lázní bude přístupný široké veřejnosti.
Kampaň Muzea a 20. století – Muzea
a Velká válka: Ve dnech 6.–12. října
2014 proběhl 8. ročník celostátní akce
„Týden knihoven“, který byl tentokrát zaměřen na knihovny muzeí a galerií a věnován tématu 1. světové války. Akce byla
připravena ve spolupráci AMG (zejména
její Knihovnickou komisí AMG) a Sdružení knihovníků a informačních pracovníků
ČR. O akci na senátu informovala předsedkyně knihovnické komise PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. Do úspěšné
kampaně se zapojila třetina muzejních
knihoven, zároveň byla na webové stránky eSbírky.cz umístěna virtuální výstava
připravená Mgr. Alenou Petruželkovou
z Komise knihovníků AMG nazvaná „Co
se vydávalo a četlo na bojištích 1. světové
války aneb Publikační a vydavatelská činnost legionářů na evropské mapě bojů“.
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V rámci spolupráce AMG a Čs. obce
legionářské probíhající na základě společného memoranda podepsaného na jaře
2014 uveřejnil předseda AMG v časopise
Legionářský směr článek o nejvýznamnějších aktivitách sbírkotvorných institucí připravených ke 100. výročí vzniku
1. světové války. Kampaň Muzea a Velká
válka bude pokračovat až do roku 2018
a vyvrcholí oslavami 100. výročí vzniku
samostatného československého státu.
Instituce se mohou se svými tematickými
akcemi dále přihlašovat, webové stránky
kampaně jsou průběžně aktualizovány.
Digitalizace: Dle sdělení ředitele OMG
MK ČR Mgr. Hlubučka na již uvedeném
jednání 2. prosince 2014 je v současné
době zpracováván investiční záměr na
realizaci nové verze programu DEMUS
a ustavuje se řídící rada pro tento program, jež bude následně rozdělena na
dílčí skupiny zabývající se jednotlivými
tématy a etapami programu. Metodické
centrum CITEM při Moravském zemském
muzeu v Brně je pověřeno definováním
parametrů programu, který by navíc měl
být aplikovatelný i v dalších užívaných
systémech. Vlastní realizací programu
bude pověřena firma, která zvítězí ve výběrovém řízení. Tvorba programu bude
trvat dle odborného odhadu cca 4 roky.
MZM uspělo s žádostí o poskytnutí
dotace v programu IOP na aktualizaci
programu CES s projektem s Modernizace elektronického systému stávajícího
státního registru CES (SKP-CES). Nová
verze programu bude splňovat některé
požadované parametry, mj. přístupnost
pro Policii ČR, přehled o vývozech do
zahraničí atd. Pro koordinaci projektu
byl vytvořen Poradní sbor GŘ MZM, ve
kterém AMG zastupuje Mgr. Jitka Rychlíková. Ta rovněž připravila pro OMG věcné
požadavky k programu vycházející z dosavadních zkušeností a potřeb muzejní
veřejnosti. Tvorba programu včetně realizace zkušebního provozu bude ukončena
v roce 2015.
Legislativa: PhDr. Zdeněk Kuchyňka
informoval o vývoji v muzejní legislativě,
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předně o problematice darů do muzejních
sbírek a jejich zdanění. Poslanecká sněmovna ČR schválila ve třetím čtení novelu Zákona o dani z příjmů, navrženou
Asociací krajů ČR na základě iniciativy AMG. Prezident republiky podepsal
tuto novelu 6. listopadu 2014, takže od
1. ledna 2015 jsou veškeré dary muzeím
a galeriím bez ohledu na zřizovatele od
daně osvobozeny.
Dne 10. listopadu 2014 proběhlo
další jednání poradního sboru MK ČR
ve věci přípravy Zákona o památkovém
fondu, jehož se zúčastnil zástupce AMG
PhDr. Kuchyňka. Na webu MK ČR bylo
27. listopadu 2014 zpřístupněno aktualizované paragrafované znění návrhu
zákona. Exekutiva AMG na jeho zveřejnění reagovala novými připomínkami.
PhDr. Kuchyňka již absolvoval několik
připomínkových jednání: dne 4. a 11. září
2014 na Odboru kultury Středočeského
kraje v rámci jednání Komise Rady AK
ČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, a 18. září 2014 v Podvýboru
pro kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (spolu s PhDr. Benešem).
Dne 23. září 2014 se zúčastnil veřejného
slyšení Výboru pro vzdělávání, kulturu,
vědu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Na uvedených jednáních
prezentoval připomínky AMG týkající se
především problematiky archeologických
nálezů. PhDr. Zdeněk Kuchyňka byl jmenován členem Poradní skupiny MK ČR
pro přípravu nového památkového zákona
(místo PhDr. Františka Frýdy).
Připomínky AMG k návrhu novely
Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, který má v určitých
bodech problematický dopad na muzea
a galerie, zatím nevyvolaly ze strany jeho
předkladatelů žádnou reakci. Exekutiva
AMG v čele s PhDr. Kuchyňkou uplatnila námitky zejména proti nesmyslnému
zařazení muzeí a galerií mezi instituce
státní správy s vyplývající povinností zveřejňování informačních databází, včetně
sbírkových evidencí, a informací chráněných autorským právem (zaměstnanecká
díla). AMG bude v této věci postupovat
dle aktuálního vývoje celé záležitosti.

Na AMG bylo zasláno Doporučení
UNESCO pro ochranu a podporu muzeí
a sbírek a rovněž návrh Doporučení pro
zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví v digitální éře. Vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná pouze o proklamativní a obecné materiály vycházející
z mezinárodních úmluv, nevznesla AMG
k oběma dokumentům žádné připomínky.
V Poradním sboru MK ČR, do nějž
OMG zatím nepřizvalo žádného zástupce AMG, probíhá nadále příprava novely zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy, včetně systému
registrace muzeí.
Exekutiva AMG schválila návrh změn
Stanov AMG připravený advokátní kanceláří JUDr. Libora Vašíčka. O hlavních
změnách informoval předseda AMG
PhDr. Beneš. Návrh bude následně předán předsedům Krajských sekcí AMG,
a tím i členské základně AMG k diskusi
před XI. Sněmem AMG.
XI. Sněm AMG a 23. výroční zasedaní
NEMO: Zasedání XI. Sněmu AMG, které
se uskuteční ve dnech 4.–5. listopadu
2015, bude probíhat v prostorách Plzeňského Prazdroje, a. s., konkrétně v sálu
Secese. Krom voleb, bude úkolem Sněmu
i schválení novely Stanov AMG, upravených v souladu s novým občanským zákoníkem, jejichž upravené znění připravila
advokátní kancelář JUDr. Libora Vašíčka
podle pokynů Exekutivy AMG. Nové znění
Stanov AMG bude představeno členské
základně k vyjádření v dostatečném předstihu před Sněmem AMG a bude stanoven termín předložení návrhů změn tak,
aby bylo tyto návrhy možno projednat
s právníky, zda nejsou v kolizi s Občanským zákoníkem, či jinou právní normou.
Mgr. Markéta Formanová a Anna
Komárková, BBus (Hons) se za AMG
zúčastnily ve dnech 7.–8. listopadu
2014 XXII. výroční konference NEMO
v Bologni. Ve dnech 21.–22. října 2014
proběhlo v Plzni jednání se zástupkyní
sekretariátu NEMO Julií Pagel ohledně
organizačního zajištění výroční konference NEMO, která se uskuteční v Plzni
po zasedání Sněmu AMG, tedy ve dnech
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6.–8. listopadu 2015. Za AMG se jednání
účastnili Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.,
Mgr. Markéta Formanová a Anna Komárková, BBus (Hons) a také PhDr. Helena
Koenigsmarková. První konferenční den
se bude konat také v sálu Secese, druhý
den v prostorách Západočeského muzea
v Plzni a hlavním tématem setkání bude
vzdělávání v muzeích pro všechny cílové
skupiny (v návaznosti na mezinárodní
projekt LEM). Ve čtvrtek 5. listopadu
2015 se pravděpodobně uskuteční společné jednání exekutiv AMG a NEMO. Na
neděli 8. listopadu 2015 budou připraveny prohlídky města Plzně a volné vstupy
do institucí pro účastníky konference.
Přednášející, kteří na konferenci k tématu
vystoupí, vybírá NEMO; AMG si zvolí výši
konferenčního poplatku pro účastníky za
řad českých muzejníků; jednacím jazykem
bude angličtina. O záštitu nad konferencí
NEMO budou požádáni předseda Vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka a ministr
kultury ČR Mgr. Daniel Hermann. Byly
rovněž podány žádosti o dotaci na Plzeňský kraj a Magistrát města Plzně,
příspěvek byl přislíben také z rozpočtu
projektu „Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015“.
Český komitét Modrého štítu: Dne
14. října 2014 proběhla v areálu Národního archivu konference Paměťové instituce a legislativa. Za AMG na konferenci
vystoupil předseda PhDr. Beneš s příspěvkem o dopadu legislativních předpisů
do oblasti muzejnictví a PhDr. Kuchyňka
na téma Nový občanský zákoník a dary
muzeím a galeriím.
Anna Komárková, BBus (Hons),
představila přítomným senátorům Kolečko první pomoci a záchranných prací,
které bylo rozdáváno již účastníkům zmíněné konference a následně i kolokvia
ve dnech 4.–5. listopadu 2014 v Brně.
Ostatním institucím bude distribuováno
prostřednictvím Krajských sekcí AMG,
a to v počtu dle kategorie členských příspěvků AMG (stejné počty kusů jako při
distribuci Věstníku AMG). Dne 21. listopadu 2014 proběhlo další jednání ČKMŠ
na Sekretariátu AMG.
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VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví Muzeum a proměny společnosti: Ve dnech
4.–5. listopadu 2014 se v prostorách
Univerzitního kina Scala v Brně konalo
celorepublikové muzejní kolokvium na
téma Muzeum a proměny společnosti.
Na kolokviu zaznělo 31 příspěvků a programu se zúčastnilo 172 posluchačů.
Společenský večer se konal v prostorách
Moravské galerie v Místodržitelském
paláci. V závěru jednání se uskutečnilo
i diskusní fórum na téma Společnosti přátel muzeí a galerií. Všechny přednesené
příspěvky budou uveřejněny ve sborníku
v roce 2015.
25. výročí AMG: Jako součást oslav
pětadvacátého výročí vzniku AMG, které
připadá na rok 2015, se Exekutiva AMG
rozhodla pro vytvoření nových webových
stránek AMG, které budou spuštěny
v prvním čtvrtletí roku 2015, a nové podoby Věstníku AMG, jehož první letošní
číslo (1/2015) bude věnováno právě
zmíněnému výročí AMG.
Různé: K podepsání je připravena Dohoda o mediální spolupráci mezi AMG
a vydavatelstvím Ambit Media, a. s.,
o vzájemném poskytnutí reklamních
prostor k propagaci v médiích AMG, resp.
v časopise Art&Antiques.
Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš
byl nominován do komise pro výběrové
řízení na pozici ředitele/ředitelky Slezského zemského muzea v Opavě, které
proběhne 17. prosince 2014.
Na žádost ředitele OMG MK ČR
Mgr. Pavla Hlubučka byly Sekretariátem
AMG shromážděny a předány informace
o akcích, které muzea a galerie připravují
v souvislosti s oslavami 700. výročí narození císaře Karla IV. v roce 2016.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka a Anna Komárková se ve dnech 20.–21. října 2014
zúčastnili zasedání Senátu Rady galerií
ČR v Liberci. Na jednání byl prezentován
projekt Unie zaměstnavatelských svazů,
dále byla řešena otázka standardizace
a registru sbírek galerií. RG vydala sborník o přípravě standardů, který rozesílá

do svých členských institucí. Hovořilo se
také o prosazení hesla Muzejní a galerijní
pedagog do katalogu prací.
V rámci výběrového dotačního řízení
OMG MK ČR v programu Kulturní aktivity
na rok 2015 podala AMG žádost o dotaci
ve výši 600 000 Kč na propagaci oboru
(mj. soutěž Gloria musaealis, Festival
muzejních nocí, Server muzeí a galerií
ČR) a ve výši 1 400 000 Kč na informační servis (konference, semináře Komisí
AMG, publikační činnost atd.).
Ve školním roce 2014/15 probíhá již
XIII. ročník základního kurzu Školy muzejní propedeutiky a V. ročník nástavbového
kurzu ŠMP. Ve dnech 13.–14. listopadu
2014 se uskutečnila exkurze účastníků
nástavbového kurzu do vybraných muzeí
Plzeňského a Středočeského kraje. Do
konce roku 2014 budou vydána skripta
k nástavbovému kurzu.

Muzejní statistika
O muzejní statistice referovala přítomným
Anna Komárková, BBus (Hons). Projekt
Benchmarking muzeí pokračuje, data za
rok 2013 jsou zpracovávána a MK ČR
i ČSÚ schválily podobu dotazníku V-Kult
pro roky 2014–2015. Pracovní skupina
pro statistiku při AMG připraví návrhy na
rozšíření výstupů publikovaných NIPOS
ve statistických ročenkách (PhDr. Dana
Veselská, Ph.D.).
Pro muzea bude také aktualizován
metodický pokyn pro vyplňování dotazníků V-Kult za rok 2014, který bude opět
publikován na stránkách AMG.
Skrze NIPOS se také AMG vyjádřila
k přípravě normy ISO/NP 18461, kterou
koordinuje Evropská skupina pro muzejní
statistiku EGMUS a která by měla obsahovat také novou definici muzea, která za
sbírkové předměty označuje též digitální
dokumenty, na což by měla reagovat také
novela muzejního zákona.
Dne 11. prosince 2014 proběhla
na jednání náměstkyně ministra kultury PhDr. Anny Matouškové se zástupci
odborů kultury jednotlivých krajů prezentace projektu Benchmarking muzeí,
za AMG se tohoto jednání zúčastnil
PhDr. František Šebek.
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Členská základna AMG
Dalším bodem zasedání Senátu AMG
byly změny členské základny AMG.
Senát odhlasoval přijetí Kulturního
centra Bílovec, p. o., za řádného člena
AMG. Dále odhlasoval nepřijetí Ústavu
archeologické památkové péče středních
Čech, p. o., a Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – II. Správa poutního areálu na Zelené hoře za řádné
členy AMG.
Byla odložena přihláška Vlastivědného muzea Boží Dar.
Za individuální členy AMG byli přijati
Mgr. Martin Buchlovský, Mgr. Radmila
Buchlovská, Mgr. Hedvika Chmelíčková
a RNDr. Hynek Skořepa.
PhDr. František Frýda informoval
o zániku právní subjektivity Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Na základě
usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje
ze dne 8. prosince 2014 přechází právní
subjektivita k tomuto muzeu na Západočeské muzeum v Plzni, p. o. (jako pobočka
ZČM). Tím pádem zaniká Muzeu Dr. Bohuslava Horáka i jeho členství v AMG.
Jednání Senátu AMG bylo v odpoledních hodinách zakončeno přijetím
usnesení.
Zapsaly:
Jana Bukačová
Anna Komárková

Usnesení Senátu AMG dne 11. prosince 2014
Senát AMG bere na vědomí
■■ Zprávu o činnosti AMG v období od minulého zasedání Senátu AMG;
■■ Zprávu o stavu přípravy plánu činnosti AMG na rok 2015, o přípravě XI. sněmu
■■
■■
■■

■■
■■
■■

AMG v Plzni ve dnech 4.–5. listopadu 2015, o setkání NEMO v Plzni ve dnech
6.–8. listopadu 2015 a o oslavách 25. výročí AMG v roce 2015;
Informaci z oblasti digitalizace a evidence sbírek muzejní povahy;
Zprávu o vývoji oborové legislativy;
Informace o mediální kampani AMG v roce 2015, zprávu o stavu XIII. ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a přípravě jejího XIV. ročníku,
o Národním zahájení XI. ročníku Festivalu muzejních nocí 15. května 2015
v Liberci a pokračování kampaně Muzea a 20. Století i v období 2015–2018;
Zprávu o průběhu VIII. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého
muzejnictví „Muzeum a proměny společnosti“;
Informaci o stavu muzejní statistiky;
Informaci o sloučení Západočeského muzea v Plzni a Muzea Dr. Horáka v Rokycanech, tímto sloučením zaniká Muzeum Dr. Horáka a přestává být členem AMG.

Senát AMG schvaluje
■■ Mandátovou komisi ve složení: Pavel Ciprian, Jana Bukačová, Jan Dolák;
■■ Návrhovou komisi ve složení: Kateřina Tomešková, Štěpánka Běhalová, Blanka
Rašticová;

■■ Přijetí za řádného člena AMG: Kulturní centrum Bílovec;
■■ Nepřijetí za řádného člena: Ústav archeologické památkové péče středních Čech,
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou;

■■ Přijetí za individuálního člena AMG: Mgr. Martin Buchlovský, Mgr. Radmila
Buchlovská, Mgr. Hedvika Chmelíčková, RNDr. Hynek Skořepa.

Senát AMG ukládá
■■ Vstoupit do jednání s Ministerstvem kultury ČR ohledně zastoupení AMG
v pracovních komisích v rámci programu E-culture.
Zapsala: Blanka Rašticová

zprávy z konferencí
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■■ Paměťové instituce a legislativa.
Konference Českého komitétu
Modrého štítu k aktuálním
zákonným normám
(Jana Součková)
■■ Mezinárodní odborná konference
Muzeo 50. K 50. výročí zahájení
výuky muzeologie v Brně
(Lucie Valášková)
■■ 22. výroční konference NEMO
v Bologni
(Markéta Formanová)

Foto: Petr Čučka

Na konci roku 2014 se uskutečnily zajímavé konference u nás i v zahraničí,
o nichž bohužel z nedostatku prostoru
nemůžeme čtenářům Věstníku AMG plně
referovat. Na webu AMG http://cz-museums.cz pod záložkou Dění v oboru /
Zprávy z konferencí naleznete shrnutí
následujících oborových setkání, i s informacemi o sbornících či jiných publikovaných materiálech:
■■ Fenomén kultúrneho dedičstva
v spoločnosti 2. Konferencia venovaná spomienke Ladislava Mlynku
(Pavol Tišliar)

Příspěvek L. Kačírka na Muzeo 50
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Výroční konference NEMO
se koná v České republice
Julia Pagel
generální sekretariát nemo

Jsou tomu 3 roky, co Helena Koenigsmarková – tehdy II. místopředsedkyně AMG
– oslovila NEMO (Síť evropských muzejních organizací) s výborným a prozíravým
nápadem: Jménem AMG ji u příležitosti
výroční konference v listopadu 2015 pozvat do Plzně.
Během krátké doby výkonný výbor
NEMO rozhodl, že taková nabídka se
neodmítá. Konference se měla odehrát
v městě, které se pro rok 2015 stalo
Evropským hlavním městem kultury,
v návaznosti na Sněm Asociace muzeí
a galerií ČR, a hlavně – byla by to první
událost NEMO v České republice od založení této organizace v roce 1992. NEMO
tedy návrh přijala – a je to tady! Od 5. do
7. listopadu 2015 pořádá NEMO svou
23. výroční konferenci v Plzni a vyzývá širokou muzejní obec, zákonodárce i všechny, kdo se pohybují ve sféře kultury, aby
přijeli diskutovat o tématech, důležitých
pro muzea v celoevropském měřítku.
Tento rok se konference NEMO
bude soustředit na rozmanitou vzdělávací a výchovnou hodnotu, kterou muzea
poskytují společnosti, na výukové aktivity
a strategie i otázky spojené s formálním,
neformálním a informálním sektorem výchovy. Chceme také otevřít téma nových
a slibných metod spolupráce s návštěvníky, se záměrem oslovit nabídkou muzeí
co nejširší publikum.
Srdečně zveme české muzejníky
k účasti, setkání se svými evropskými
kolegy, diskuzím a výměně, vzájemnému
učení se jeden od druhého a společnému
růstu. Muzea potřebují silný hlas, který
bude slyšet v politické aréně, nejen v té
národní, ale také na celoevropské úrovni.
Právě o to NEMO usiluje: spojit naše hlasy dohromady, sladit je a donést až k uším
politiků. Skrze své členy mluvíme za více
než 30 000 muzejních organizací a naším
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posláním je zajistit jim nedílné místo v evropské společnosti, tím, že propagujeme
jejich práci před politickou reprezentací
a poskytujeme jim příležitosti k setkávání
a spolupráci.
AMG a NEMO společně usilovně
pracují na tom, aby konference v Plzni
2015 byla významnou a úspěšnou událostí. Vedle dění na konferenci budou mít
účastníci možnost začlenit se do pracovních skupin k různým tématům, organizovaných kolem hlavních přednášek,
a využít kulturního programu Plzně.
Jsme velmi potěšeni, že můžeme
pořádat konferenci v České republice
v roce, kdy slaví AMG 25 let své existence. Jménem celé NEMO přeji Asociaci
muzeí a galerií ČR všechno nejlepší a do
budoucna dobrou, ba ještě rostoucí spolupráci našich organizací!

Plzeň Evropským
hlavním městem
kultury
Markéta Formanová
Západočeské muzeum v Plzni

V roce 2015 hostí Plzeň titul Evropské hlavní město kultury. Do programu,
který byl slavnostně zahájen v sobotu

17. ledna 2015, se zapojily i muzea a galerie z Plzně a regionu.

Barokní léto
Jedním z vlajkových projektů je festival
Devět týdnů baroka, který přináší jedinečné příležitosti, jak se setkat s tehdejší i současnou kulturou v prostředí
barokních památek, s cílem vytvořit ze
Západočeského baroka značku, za kterou se budou sjíždět hosté z celé Evropy. Západní Čechy patří svou polohou
mezi pražským centrem a významnými
bavorskými středisky (Řezno, Mnichov,
Norimberk) k regionům se specifickým
kulturním charakterem, k němuž přispěla
i významná historická role západní části
našeho území v této době.
Návštěvníkům se představí 63 vybraných míst, která reprezentují to nejlepší ze západočeského baroka. Čekají
je Barokní noci s dobovými ohňostroji
i špičkovou hudební produkcí, doplněné
mimo jiné znamenité pokrmy české kuchyně apivem místních pivovarů.
Západočeská galerie k tématu připravila výstavu „Baroko v západních
Čechách“ (říjen 2015 – březen 2016).
Výstava a doprovodná publikace bude
prezentovat všechny obory výtvarné činnosti z období 1650―1780 na území
dnešního Plzeňského kraje: architekturu,
sochařství, malbu nástěnnou i závěsnou,
grafiku a umělecké řemeslo.

Foto: Václav Šváb

Pozvání do Plzně

Slavnostní otevření města se odehrálo 17. ledna 2015.
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zprávy

Trnka a umění animace
Dalším významným vlajkovým projektem
je Jiří Trnka a svět animace, který představí umění loutkářství a filmové animace
od jeho počátků až po nejmodernější formy. Poprvé v historii budete mít možnost
zhlédnout profilovou výstavu Jiřího Trnky.
Výstava „Ateliér Jiřího Trnky“ představí
plzeňského rodáka nejen jako tvůrce
animovaných filmů, ale také jako malíře,
sochaře, loutkáře a ilustrátora (Galerie
města Plzně, leden–květen 2015). Výstava „Zahrada 2“ otevře originální svět
slavné pohádky všem, kdo si ho budou
chtít osahat na vlastní kůži. Šest interaktivních pokojů umožní setkání se slony,
velrybou nebo trpaslíkem a ukáže, jak je
poetika Jiřího Trnky inspirativní i dnes,
nově převyprávěná díky Janu a Matyáši
Trnkovým (Západočeské muzeum, únor–
červen 2015).

Design a archeologie v muzeu
Západočeské muzeum v Plzni se bude na
programu podílet i výstavou užité tvorby Ladislava Sutnara (květen–listopad
2015). Světově uznávaný zakladatel
moderního designu se navrátí do svého rodného města (a v tomto případě
i domu) také výstavou v Galerii města
Plzně (květen–srpen 2015). Muzeum
představí i starší historii Plzně na výstavě
„Od špitálu ke galerii. K historii lokality
U Zvonu“ (červen–srpen 2015). Největší
pozornost bude věnována špitálnímu areálu, jehož existence je zde doložena od
roku 1320 do počátku třicetileté války.
Prezentován bude také odkryv novověkého pohřebiště s řadou dochovaných
hrobových inventářů. Lákadly výstavy
budou zajisté rekonstrukce 3D podoby
špitálního kostela sv. Máří Magdaleny
i odkrytých hrobů.

Umění ze světa i od sousedů
Západočeská galerie v Plzni připravila
program pro široké spektrum návštěvníků.
Exotický nádech má výstava „Gottfried
Lindauer (1839–1926), plzeňský malíř
novozélandských Maorů“ (květen–září
2015). Tento umělec s pozoruhodným
životním osudem dosud čekal na plno-
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hodnotné zhodnocení svého díla. V roce
1874 odešel na Nový Zéland a vytvořil
tam unikátní kolekci portrétů maorských
obyvatel, která je od té doby považována
za součást tamního národního kulturního
dědictví a samotný Lindauer zde patří
mezi nejpopulárnější malíře koloniálního období. Gottfried Lindauer je jedním
z nemnoha malířů, kteří s evropským
akademickým školením opustili starý
kontinent a svůj talent i profesní dráhu
rozvíjeli v pro ně neznámém prostředí.
Západočeská galerie bude na výstavě
prezentovat 48 portrétů Maorů exkluzivně zapůjčených z Auckland Art Gallery
a z Museum of New Zealand Te Papa
Tongarewa ve Wellingtonu, doplněných
o díla vzniklá na našem území před malířovým odchodem do zámoří. Více o dalších výstavách Západočeské galerie se
dočtete v příštím čísle Věstníku AMG.
Kulturní nabídka Plzni v roce 2015
je pozoruhodná a velkolepá, proto vám
doporučuji sledovat webové stránky
http://www.plzen2015.eu a naplánovat
návštěvu!

Muzea
pro udržitelnou
společnost
Téma pro letošní
mezinárodní den muzeí
Martina Lehmannová
Český výbor ICOM

hájícím trvalou udržitelnost světa vyžaduje nalézání nových způsobů myšlení
a konání. V této proměně hrají muzea
důležitou roli, mohou prosazovat trvalou
udržitelnost a fungovat jako laboratoře
pro vyzkoušení nových cest. Moderní muzea musí zaujmout pevnou pozici v tomto
novém kontextu, musí o nás být slyšet.
Téma má veřejnosti ukázat, že i muzea hrají důležitou roli v oblasti hledání
cest ke společnosti, která produkuje méně
odpadů, lépe využívá zdroje a respektuje
přírodní zákony. Český výbor ICOM proto vyzývá muzea a muzejní pracovníky,
aby se zamysleli nad fungováním muzeí
v současném světě ve vztahu k přírodě.
Připravte na oslavu Mezinárodního dne
muzeí 18. května doprovodné programy
pro veřejnost, ve kterých budete mluvit o tom, jak je důležité vážit si přírody
a zbytečně neplýtvat jejími zdroji. Směrem dovnitř muzejní komunity je potřeba
zamyslet se nad otázkami ekologické náročnosti muzejního provozu. Jaká je naše
zodpovědnost ve vztahu k předmětům,
o něž pečujeme, a k přírodě kolem nás?
ICOM tradičně doporučuje oslavit
Mezinárodní den muzeí umožněním volného vstupu do expozic. Letos ale připadá 18. května na pondělí. Proto muzeím radíme přesunout oslavu na neděli
17. května a připravit pro návštěvníky
tematický doprovodný program. Na stránkách http://www.czech.icom.museum
najdete od dubna 2015 ke stažení plakát,
který je možné publikovat na webových
stránkách nebo vytisknout a vyvěsit na
muzejní budovu.

Mezinárodní rada muzeí ICOM vyhlašuje každoročně u příležitosti oslav Mezinárodního dne muzeí 18. května téma,
kterému by muzea měla věnovat zvýšenou
pozornost.
V roce 2015 budeme slavit Mezinárodní den muzeí pod heslem Muzea pro
udržitelnou společnost. Jednou z největších výzev současnosti na celém světě je
přizpůsobení moderního způsobu života limitům přírody. Proměna fungování
lidské společnosti směrem k principům
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Kolečko
první pomoci
a záchranných
prací
Alena Selucká
Technické muzeum v Brně

Českým komitét Modrého štítu ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace
Technického muzea v Brně a Asociací
muzeí a galerií ČR připravili a vydali v roce
2014 nový metodický materiál – Kolečko
první pomoci a záchranných prací. Je
návodem pro záchranu muzejních sbírek
a kulturních památek v případě krizových situací. Důvodem potřeby zpracovat
tuto užitečnou pomůcku je stálá hrozba
ohrožení předmětů kulturní povahy vlivem změn klimatu, extrémních meteorologických výkyvů, globálního oteplování,
požáru či vandalismu nebo terorismu.
Součástí účinných strategií ochrany kulturních statků paměťových institucí jsou
preventivní opatření, zahrnující připravenost a školení jejich zaměstnanců na tyto
mimořádné situace. Cílem Kolečka první
pomoci je poskytnout jednoduchá a srozumitelná doporučení, jak postupovat

v rámci záchranných prací a okamžitého
ošetření uvedených předmětů.
Původním záměrem bylo obsahově
navázat na text obdobného materiálu,
vydaného v roce 2004. Na základě oponentního řízení a širší odborné diskuze, vedené v rámci komitétu a též Komise konzervátorů-restaurátorů AMG,
bylo rozhodnuto text zásadně přepracovat a aktualizovat. Ze starší verze se
využila pouze struktura členění a formát.
Kolečko je koncipováno jako jednoduchá
pomůcka indikující tato vytipovaná rizika:
■■ krádež
■■ požár
■■ povodeň
■■ vandalismus
■■ nebezpečné chování, teroristický
útok
■■ sociální nepokoje
■■ zemětřesení
■■ poškození předmětu při dopravě
■■ specifická rizika (vlhkost, teplota,
osvětlení)
Shrnuty jsou hlavní zásady, jakým způsobem se zachovat a postupovat v případě
uvedených nebezpečí tak, aby ohrožení
lidských životů i předmětů kulturního
dědictví bylo minimalizováno. Zdůrazněna je prvořadá nutnost mít zpracovaný

plán prevence a ochrany, v návaznosti
na národní legislativu o integrovaném
záchranném systému a metodiku jednotlivých ministerstev. Další část kolečka je
věnována charakteristice nejčastějšího
způsobu poškozování předmětů, a to kontaktem s vodou. Rozvedeny jsou projevy
degradace materiálů, obecné zásady
organizace záchranných prací a postup
sanace jednotlivých skupin předmětů.
Formát tisku ve tvaru pohyblivého
kolečka poskytuje přehlednou a rychlou
orientaci a lze jej též použít jako návod
s důležitými kontaktními čísly a údaji.
Kolečko první pomoci vyšlo v nákladu
3 000 kusů, za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, dotačního programu
Kulturní aktivity, a s podporou projektu
DF11P01OVV009, programu NAKI.
Členské instituce AMG mají nárok na 1 až
8 koleček, podle výše členského příspěvku. Mohou se o ně přihlásit u předsedy /
/předsedkyně své krajské sekce, kterým
byla kolečka distribuována na zasedání
Senátu AMG 26. února 2015, nebo si je
vyzvednout na Sekretariátu AMG.
Na zpracování textů se podílel autorský kolektiv ve složení: Ing. Pavel Jirásek,
Ing. Jan Josef, Ing. Ivana Kopecká, Ing.
Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Alena Selucká
(ed.), Ing. Ivo Štěpánek.

Personálie

14. 11. 1935 – 10. 1. 2015
Ve věku 79 let zemřel 10. ledna 2015 po
dlouhé nemoci PhDr. Jan Sekera.
Pana doktora Sekeru jsem poznal
jako výraznou osobnost dění po listopadu 1989, kdy byl ředitelem Středočeské galerie a velmi aktivně se podílel na
práci přípravného výboru pro založení
AMG, odkud pak přešel do přípravného
výboru pro založení Rady státních galerií. Středočeskou galerii (nyní GASK),
úspěšně řídil řadu let. To už měl ale za
sebou významnou práci v Galerii Bene-
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dikta Rejta v Lounech. Akviziční činnost
galerie zaměřil jednak k získávání obrazů
klasiků české moderní malby (Antonín
Slavíček, Antonín Hudeček, Václav Špála,
Bohumil Kubišta a další), jednak umělců
zastupujících v malbě konstruktivistické

Foto: Bořek Zasadil

Jan Sekera

a kinetické tendence (např. Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Zdeněk Pešánek,
Karel Malich). Vybudoval také rozsáhlou
sbírku grafiky.
S Janem Sekerou jsem se v 90. letech
minulého století potkával na pracovních
jednáních, a také při odborných diskuzích
o budoucnosti muzeí výtvarného umění.
Vždy jsem si mohl být jistý tím, že jeho
názorům stojí za to naslouchat, a ať už
jsem s nimi souhlasil či nesouhlasil, byly
to diskuze příjemné. Proti mně totiž seděl
odborník, čestný muž a gentleman. Takovým zůstává Jan Sekera v mých vzpomínkách. Čest jeho památce!
jiří žalman
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Evropské fondy

Ohlédnutí za ROP
v Královéhradeckém kraji
Michal Babík
Regionální muzeum a galerie
v Jičíně

Úmyslem redakční rady Věstníku AMG je
pokusit se ve stručnosti zmapovat nejdominantnější muzejní projekty, které byly
podpořeny v uplynulém programovacím
období z evropských financí. Myslíme si,
že pro nadcházející programovací období
a připravovaný nový Integrační regionální
operační program je souhrnná rekapitulace vhodná. Chceme v této rubrice
postupně přinášet zprávy z jednotlivých
krajů v ČR, s přehledem muzeí, kterým evropské finance výrazně pomohly či která
byla díky dotacím přímo zřízena.
V Královéhradeckém kraji souvisely nejvýznamnější muzejní projekty
s Regionálním operačním programem
Severovýchod, který ovšem kromě Královéhradeckého kraje pokrýval také projekty v Libereckém a Pardubickém kraji
(tedy oblasti NUTS II Severovýchod).
V období 2007–2013 byly pro všechny
tyto kraje (v různých, tedy i nemuzejních
projektech) připraveny finance za více než
671 mil. Eur. Projekty byly přidělovány
prostřednictvím Regionální rady Severovýchod.

Podpořené projekty
V letech 2008–2013 bylo v rámci prioritní osy 3 (Cestovní ruch) v oblasti 3.1.
(Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního
ruchu) podpořeno celkem 8 projektů,
které v sobě obsahovaly významný muzejní prvek.
Uvádíme zde jejich oficiální názvy:
■■ Archeopark pravěku ve Všestarech
(příjemce: Královéhradecký kraj);
■■ Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky
v Čechách – „Centrum krajky“
ve Vamberku (příjemce: Muzeum
a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou);
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■■ Obnova bývalé sýpky v Rokytnici
v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice (příjemce: Město Rokytnice v Orlických horách);
■■ Přístavba Muzea války 1866 na
Chlumu (příjemce: Muzeum východních Čech v Hradci Králové);
■■ Rekonstrukce muzea – nová expozice pro turisty a návštěvníky města ve
Dvoře Králové nad Labem (příjemce:
Město Dvůr Králové nad Labem);
■■ Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo v Kuksu (příjemce:
PhDr. Stanislav Bohadlo);
■■ Třebechovické muzeum betlémů
(příjemce: Město Třebechovice
pod Orebem);
■■ Vybudování prezentační soustavy
Muzea války 1866 na Chlumu jako
specifické destinace cestovního ruchu (příjemce: Muzeum východních
Čech v Hradci Králové).
Co se týká rozpočtu, největším realizovaným projektem byla realizace
Archeoparku ve Všestarech (rozpočet
přes 41 milionů). Z uvedených projektů
je jich 5 propojeno s Královéhradeckým
krajem, ať už přímo (Královéhradecký kraj
jako příjemce dotace), prostřednictvím
krajských příspěvkových organizací, či
nepřímo, díky partnerství kraje v jednotlivých projektech (například v Rokytnici
v Orlických horách takto vznikla Sýpka,
zcela nová pobočka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou).

Celkem bylo proinvestováno téměř 215
miliónů korun, z nich téměř 85 procent
bylo získáno z přímo z Evropské unie.
Z těchto projektů byly některé oceněny v Národní soutěži muzeí Gloria
Musaealis (zmíněná Sýpka – Muzeum
Orlických hor).
Na území Královéhradeckého kraje
byla realizována i řada „měkkých“ projektů, které souvisejí s jinými dotačními příležitostmi, než byl ROP. Je ovšem velmi
obtížné vyzdvihnout ty významné – také
z toho důvodu, že tyto projekty jsou často „všeobjímající“, tzn. muzejní prvek je
v nich obsažen jen zčásti.
Z nejvýznamnějších realizovaných
projektů tohoto typu zaslouží vyzdvihnout především projekt královéhradeckého muzea s názvem Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí
Královéhradeckého kraje, financovaný
z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, který umožnil velké většině muzejních pracovníků v kraji
rozšířit si vzdělání v oblasti muzejnictví
a památkové péče a vedl k předání mnohých zkušeností.
Rádi bychom tímto vyzvali jednotlivé
předsedy Krajských sekcí AMG k obdobné reflexi. Z povahy významnosti by se
mělo jednat o zmapování projektů spíše
investičních, dikcí projektového jazyka
tzv. „tvrdých“. Objevil-li se však ve Vašem
kraji některý inspirativní „měkký“ projekt,
je vhodné zmínit se i o něm.

Sýpka – Muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách
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Zápis ze zasedání Senátu AMG
Dne 3. prosince 2013 v NM	
Dne 4. března 2014 v NM	
Dne 27. května 2014 v NTM	
Dne 30. září 2014 v NM	
Zprávy, aktuality, informace
Unesco připravuje nové Doporučení
Týden knihoven 2014
Pomáhat, chránit a být vidět – reakce
Informace OMG MK ČR	
Jan Zach
Osmý bryologický víkend a jeho předchůdci
Proč se muzejníci budí hrůzou
Týden uměleckého vzdělávání
Restaurování sochařských památek
Fotografická soutěž Muzeum Photo 2014
Týden knihoven 2014 – 2. výzva k účasti
Velká válka mezi Benešovem a Brnem
Valná hromada Zväzu múzeí na Slovensku
Memorandum o spolupráci českých
a slovenských partnerů
O Nejkrásnější české knize roku 2013
Jubilejní X. ročník Festivalu muzejních nocí
Dějiny – Muzeum – Identita
Stáž v The British Museum
Registrujeme doménu .museum
Muzeum bez bariér
Studentská výstava amuletů a talismanů
Dny odborných škol
Memorandum o spolupráci AMG a ČSOL
Digitalizace a evidence sbírek
Nový památkový zákon
Evropské muzejní soutěže 2014
SZM mezi nejlepšími evropskými muzei
NTM finalistou Michelettiho ceny 2014
Poznej svět v Náprstkově muzeu
XIV. trienále českého ex libris
Festival slovenských muzeí
Výstava Adolfa Borna
Jak posuzovat hospodaření muzeí umění?
Časopis Kultura, umění a výchova
Lovcem i sběračem na vlastní kůži
Retrogaming. Nabídka výstavy k zapůjčení
Postup při vydávání sbírkových předmětů
Sbírky muzeí ve výuce na ZŠ a SŠ	
Úspěchy Hornického muzea Příbram
První ročník soutěže Muzeum Photo
Blízká i vzdálená. Muzea severního Německa
Sekce, komise
Z Komisí a Krajských sekcí AMG
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č. 1

s. 9

Komise AMG – Výzva k zapojení se
Pozvánka na seminář knihovníků
Seminář Archeologické komise
Botanické dny na Malé Fatře
Seminář knihovníků v Muzeu Beskyd
Zdař bůh!

č. 1
č. 3
č. 4
č. 5
č. 5
č. 5

s. 9
s. 13
s. 17
s. 15
s. 15
s. 16

Z konferencí, seminářů
Múzeum jako forma edukácie v spoločnosti
Prevence rizik a náprava škod II	
Mezinárodní seminář SMEC	
Vzdělávací obsah v muzejní edukaci
Čtyřstranné setkání muzejníků v Riedu

č. 1 s. 9
č. 1 s. 10
č. 2 s. 26
č. 3 s. 17
č. 6 s. 9

Muzeologie a muzejnictví
Výroční obyčeje a slavnosti v muzeích

č. 5 s. 16

Evropské fondy
Možnosti muzeí v IROP 2014–2020

č. 6 s. 15

200 let českého muzejnictví
Využijme příležitostí jubilea
Vize, pracovitost, zodpovědnost
Příběh pokračuje
200 let: Muzea a české země
Dějiny schované v Památníku?
Jak vznikalo Středočeské muzeum v Roztokách
60 let tachovského muzea
120 let muzejnictví v Teplicích
Oblastní muzeum Praha-východ

č. 2
č. 2
č. 3
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 6
č. 6

Recenze
Madony na lvu očima návštěvníka

č. 4 s. 26

Nové expozice
Příroda Olomouckého kraje
Všemu světu na útěchu
Vánoční ozdoby
Národy antického Středomoří řeckýma očima
Nové expozice v Roztokách
Centrum Caolinum v Nevřeni
Metodické centrum pro správu sbírek
Správa sbírek na portálu eMuzeum

č. 1
č. 2
č. 3
č. 3
č. 6
č. 6
č. 1
č. 5

s. 13
s. 25
s. 29
s. 30
s. 17
s. 18
s. 12
s. 14

Představujeme
Lidové stavby Pertoltice
Sýpka – Muzeum Orlických hor
Muzeum fary v Křenově
Pozvánka do muzea MHD v Praze

č. 2
č. 3
č. 4
č. 5

s. 28
s. 28
s. 17
s. 30

Příběh muzejního předmětu
Oblečme obra Drásala

č. 2 s. 29

s. 16
s. 17
s. 14
s. 16
s. 29
s. 29
s. 10
s. 11
s. 13
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První nález časně laténského meče na Moravě
Sousoší bohů Amona a Mut
Tajemství staré truhly

č. 3 s. 31
č. 4 s. 18
č. 6 s. 28

Z muzejních cest
Moderní muzeologie pod povrchem
Cesta za slovinskými muzei

č. 1 s. 29
č. 4 s. 28

Pozvánka na konferenci
Textil v muzeu. Stejnokroje, vlajky, prapory
Fenomén kultúrného dedičstva v spoločnosti II.
Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat IV.
Konference k 50. výročí muzeologie v Brně
Rozhovor
Rozhovor s Mgr. Janem Pressem
Rozhovor s Mgr. Pavlem Šafrem
a Ing. Františkem Štanglem
Rozhovor s PhDr. Janem Novotným

č. 2
č. 3
č. 3
č. 4

s. 15
s. 33
s. 33
s. 27

č. 2 s. 27
č. 4 s. 30
č. 5 s. 31

Personálie
Léta přátelské spolupráce s Janem Galuškou
PhDr. Eva Jelínková
RNDr. Jiří Litochleb
Jubileum PhDr. Luďka Beneše
Vzpomínka na Viléma Borůvku
PhDr. Vladimír Bína

č. 1
č. 2
č. 2
č. 5
č. 5
č. 6

s. 14
s. 30
s. 31
s. 33
s. 34
s. 31

Noví ředitelé muzeí odpovídají
Mgr. Petr Landr
Mgr. Martina Vítková
Ing. Bohuslav Boček
PhDr. Ladislav Čepička

č. 1
č. 1
č. 2
č. 3

s. 15
s. 16
s. 31
s. 32

Pozvánka na výstavu
Beskydy – země šelem
č. 1
Tajemný svět Baltů
č. 2
Píšu Vám z fronty… Pošta za Velké války
č. 4
Století pohrom – století zázraků Rudolfa Dzurka č. 6
Ázerbajdžán – čarovná země ohně
č. 6

s. 30
s. 32
s. 33
s. 29
s. 30

Publikace
Typy německých, českých a polských synagog
Čeněk Habart: Sedlčansko
Malované vejce. O kraslicích v českých zemích
Přeshraniční spolupráce
Dámy a pánové, držte si klobouky!
Téma: 20 let Českého výboru ICOM
Zdravice ke 20. výročí ČV ICOM	
Zdravice ke 20. výročí ČV ICOM	
Zdravice ke 20. výročí ČV ICOM	
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č. 2 s. 33
č. 2 s. 33
č. 3 s. 33
č. 6 s. 16

č. 1 s. 18
č. 1 s. 19
č. 1 s. 18

Československý výbor ICOM – hybatel dění
Obnovení Čs. výboru ICOM po roce 1989
Čs. / Č. výbor ICOM 1990–2006
Má léta s ICOMem 2006–2011
ČR a odborné komise ICOM 1994–2014
ICOM Slovensko

č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 1

s. 19
s. 22
s. 24
s. 26
s. 27
s. 28

Téma: Muzeum a badatel
Zákon č. 122/2000 Sb. a služby badatelům
Badatelé v muzeu
Badatelem na zkoušku
Haló, chceme naše nálezy
Papír – vlastník času
Kartotéka regionálních galerií.

č. 2
č. 2
č. 2
č. 2
č. 2
č. 2

s. 19
s. 20
s. 21
s. 22
s. 23
s. 24

Téma: Gloria musaealis 2013
Výsledky XII. ročníku soutěže
Pořadí prvních deseti míst
Otázky pro držitele Cen Gloria musaealis
Otázky pro odbornou porotu

č. 3
č. 3
č. 3
č. 3

s. 19
s. 22
s. 24
s. 25

Téma: Spolky přátel muzeí
Vzpomínka na soužití začínajícího muzejníka
se spolkem přátel
Historicko-vlastivědný kroužek v Žarošicích
Matice česká
Společnost přátel Národní galerie v Praze
Společnost přátel Moravské galerie v Brně
Spolek přátel čelákovického muzea bilancuje

č. 4
č. 4
č. 4
č. 4
č. 4
č. 4

s. 19
s. 20
s. 21
s. 23
s. 24
s. 25

Téma: Velká válka v muzeích
Projekt Velká válka 1914–1918
Projekt Velká válka z pohledu VHÚ	
Velká válka aneb začalo to v Sarajevu
Naše moře… Výstava NTM	
Technika v míru, technika ve válce
Kampaň Muzea a 20. století
Výročí Velké války v Jihočeském muzeu
Ustrňte se nad osudem válečných vdov
Velká válka v Muzeu Jaroměř
Projekt LEGIE 100
Knihovny muzeí a galerií k 18. Týdnu knihoven

č. 5
č. 5
č. 5
č. 5
č. 5
č. 5
č. 5
č. 5
č. 5
č. 5
č. 5

s. 19
s. 20
s. 21
s. 22
s. 23
s. 24
s. 25
s. 26
s. 27
s. 28
s. 28

Téma: Kolokvium 2014
Muzeum a proměny společnosti
Rozhovor se Simonou Juračkovou
Nejlepší přátelé muzeí
Rozhovor s Johannem Kräftnerem
Právní úprava spolků podle nového o. z.
Polygrafická sekce Klubu přátel NTM	
(Jak) přežily muzejní spolky rok 2000?
Anketa mezi účastníky Kolokvia 2014

č. 6
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6

s. 19
s. 20
s. 21
s. 23
s. 24
s. 25
s. 27
s. 27
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Bauhaus dnes

Technické muzeum v Brně

7. 10. 2014 – 31. 3. 2015

Beroun
Muzeum Českého krasu
Svět mechanické hudby
aneb Zlaté časy automatofonů
Věda je krásná
Jan Hus 1415 a 600 let poté

27. 8. 2014 – 9. 3. 2015
14. 1. – 12. 4. 2015
9. 2. – 29. 3. 2015

Blatná
Městské muzeum Blatná
Kniha

10. 2. – 12. 4. 2015

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Připijme si vesele
aneb K počátkům slavností
17. 11. 2014 – 6. 4. 2015
Živá historie. Putování za památnými stromy
jižního Plzeňska
19. 2. – 23. 4. 2015
Byli odhodláni bránit svou vlast
12. 3. – 26. 4. 2015

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Filatelisté z Bojkovska

13. 3. – 29. 3. 2015

Boskovice
Muzeum Boskovicka
Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku
v letech 1915–1919;
2. 2. – 1. 3. 2015
Boskovický poklad
12. 2. – 26. 4. 2015

Brno
Moravská galerie
Jurkovičova vila

13. 11. 2014 – 17. 5. 2015

Uměleckoprůmyslové muzeum
Brno – moravský manchester. 250 let metropole
textilního průmyslu
11. 12. 2014 – 12. 4. 2015
Dagmar Hochová (1926–2012) 19. 12. 2014 – 29. 3. 2015

Pražákův palác
Václav Girsa: Bratři, držme se
17. 11. 2014 – 26. 4. 2015
Brněnský Devětsil a multimediální přesahy
umělecké avantgardy
27. 11. 2014 – 26. 4. 2015

Muzeum města Brna
12. 2. – 12. 4. 2015
6. 3. – 10. 4. 2015

Muzeum romské kultury
Století pohrom – století zázraků
Rudolfa Dzurka
23. 10. 2014 – 20. 3. 2015

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Pavel Haas
Ivan Kyncl: Rebel s fotoaparátem

5. 12. 2014 – 1. 3. 2015
18. 3. – 17. 5. 2015

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Vulkány – tepny země
Lidové rukopisné knížky

19. 12. 2014 – 20. 9. 2015
5. 3. – 27. 9. 2015

Památník Leoše Janáčka
Peter Graham: Orfova zahrádka

27. 2. – 1. 4. 2015

Pavilon Anthropos
Mykény a střední Evropa

Dámy a pánové, držte si klobouky
Miroslav Koupil
Otec a syn Tofanovi

8. 1. – 1. 3. 2015
3. 3. – 25. 3. 2015
2. 4. – 3. 5. 2015

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Roman Šafránek: Obrazy
Český komiks

3. 2. – 8. 3. 2015
26. 3. – 31. 5. 2015

Bystřice pod Hostýnem
Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
Karel Kryl – Doteky života

17. 4. – 6. 5. 2015

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Výstavní síň Žižkovo náměstí
Dobrodružství cyklistiky. Éra vysokého
kola v Čechách
Jan Skorka: Výběr z tvorby

12. 1. – 1. 3. 2015
16. 3. – 5. 4. 2015

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Alice Neugebauerová: Zastavení

Matice česká

Místodržitelský palác

Saudek & Saudek 80
Chceš, můžeš, dokážeš

Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.

7. 3. – 3. 5. 2015

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Krajinou Koncernovaného designu 25. 4. 2014 – 29. 3. 2015
Kupezky. Mistr a jeho okruh

Technika v míru, technika ve válce 28. 6. 2014 – 28. 6. 2015
Babička Zetka. 90. výročí prvního automobilu
ze Zbrojovky Brno
29. 9. 2014 – 29. 3. 2015
Horolezecké osobnosti na vrcholech
Nepálu: Jan Červinka
3. 2. – 9. 3. 2015

kalendárium výstav

Benešov
Muzeum umění a designu Benešov

15. 10. 2014 – 30. 8. 2015

8. 3. – 19. 4. 2015

Česká Třebová
Městské muzeum
Svět Stanislava Víši
22. 1. – 1. 3. 2015
Z historie českotřebovského Sokola. Ke
130. výročí založení
19. 3. – 26. 4. 2015

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Křemen staví a maluje
5. 2. – 22. 3. 2015
České Budějovice na starých fotografiích
a kresbách
17. 2. – 31. 3. 2015
Byla zima mezi náma
a teď už je za horama
24. 3. – 26. 4. 2015

Wortnerův dům AJG
Preclíkovi. Mezi snem a realitou
Mark Ther: Das wandernde Sternlein
Vladimír Skrepl: Lež a lži

6. 2. – 5. 4. 2015
13. 2. – 5. 4. 2015
13. 2. – 5. 4. 2015

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Portrétní umění 20. století ze sbírek Regionálního
muzea v Kolíně
25. 9. 2014 – 22. 3. 2015

Český Těšín
Muzeum Těšínska
Lev oděný v purpuru. Kardinál Lev Skrbenský
z Hříště
27. 1. – 26. 4. 2015

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Miloš Šimánek: Obrazy
Co dokážou šikovné ruce

15. 2. – 15. 3. 2015
22. 3. – 19. 4. 2015
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kalendárium výstav

Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Židovské komunity na Sušicku

Sál Evropa
Příběh meče
13. 11. 2014 – 31. 3. 2015

Dobrovice
Dobrovická muzea

Zbyněk Šanc: Fotografie

Výstava… jako med

1. 3. – 31. 5. 2015

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Helena Fejková: Art Inspiration

27. 2. – 22. 3. 2015

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Dagmar Hejtmánková

6. 2. – 13. 5. 2015

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Frenštát v pohybu. Sport, sportovní organizace a spolky
ve Frenštátě pod Radhoštěm
11. 2. – 22. 3. 2015

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
20. 11. 2014 – 8. 3. 2015

Havířov
Muzeum Těšínska – Výstavní síň Musaion
Tajemství animovaného filmu

20. 11. 2014 – 29. 3. 2015

Havířov-Životice
Památník Životické tragédie
Proč mámy pláčou

3. 2. – 12. 5. 2015

6. 2. – 22. 3. 2015
27. 3. – 10. 5. 2015

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Pošta na Havlíčkobrodsku. Známky
Františka Morávka

16. 1. – 29. 3. 2015

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Ochutnávka ze sbírky Františka Kyncla

7. 3. – 19. 4. 2015

Z hladu po kráse. Vlámské a holandské malířství
16.–18. století
do 29. 3. 2015

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Boty, botky, botičky…
20. 1. – 22. 3. 2015
Babiččin svět na kliku. Fonografy, gramofony
a hrací stroje
31. 3. – 31. 5. 2015

Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
4. 2. – 29. 3. 2015
4. 2. – 29. 3. 2015
4. 2. – 29. 3. 2015
17. 2. – 29. 3. 2015

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Šalom. Po stopách Židů na Hodonínsku
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Hranice
Městská kulturní zařízení Hranice
Synagoga
Klára Bočkayová: Jeden z vás ma zradí
a iné príbehy

5. 2. – 22. 3. 2015

Zdeněk Bažant: Fotografie

1. 3. – 22. 3. 2015

Cheb
GAVU – Galerie výtvarného umění v Chebu
Informel a jeho přesahy
22. 1. – 29. 3. 2015
Lumír Hladík, Matyáš Chochola: Teleprezence benzínového
mága digitálního věku a jeho kuny se zelenohnědým
hávem pod chrámem nebes
v době pozdního luní
22. 1. – 15. 3. 2015
Stanislav Diviš: Zbytky
21. 2. – 22. 3. 2015
Poklady Chebska / Schätze
des Egerlandes

5. 3. – 14. 6. 2015

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Sopko. Retrospektivní výstava
k životnímu jubileu
Jeden Jágr za dva Kaše. Hokejové
sběratelské karty

6. 3. – 31. 5. 2015

12. 2. – 5. 4. 2015
19. 2. – 4. 4. 2015

Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Denisa Kratochvílová: Lidé a příroda.

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Miroslav Bravenec: Grafika
Jan Pohribný: Fotografie
Bedřich Stefan: Modeletta
Martin Domanský: Monumenty

Jan Friede: Nejvzácnější orchideje
české přírody
6. 2. – 29. 3. 2015
Královéhradecký poklad. Denárová měna
v českých zemích
20. 2. – 21. 6. 2015

Muzeum Cheb, p. o.

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Společné dílo sourozenců Evy a Jiřího
Brodských
Oldřich Kulhánek

27. 3. – 22. 5. 2015

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Hustopeče
Městské muzeum a galerie

Už je to tak, vezeme do Bílé poslední vlak 10. 1. – 8. 3. 2015
Za vůní kávy
22. 1. – 31. 5. 2015
Stopa. Vyřeš zločin
5. 2. – 22. 3. 2015

Knurrův palác

13. 2. – 10. 5. 2015

Hostinné
Františkánský klášter Hostinné

1. 2. – 26. 3. 2015

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Divadlo zrozené z vody
13. 11. 2014 – 27. 9. 2015
Matěj Kopecký – Patron českého
loutkářství
21. 2. – 21. 3. 2015

Regionální muzeum v Chrudimi
Světové mýty jinak (a draci k tomu)
29. 1. – 29. 3. 2015
Experimenty. Katedra Grafická tvorba – multimédia
PedF Univerzity Hradec Králové
29. 1. – 15. 3. 2015

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Země ornamentu. Spínadla a šperky
z Balkánského poloostrova
5. 12. 2014 – 12. 4. 2015
Becherovka – Pohár českých designerů
od 17. 3. 2015

Galerie Belveder
Glass X Mass

27. 11. 2014 – 29. 3. 2015

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Vesmír

10. 3. – 14. 5. 2015

Josef Váchal

1. 9. 2014 – 31. 3. 2015

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Život a doba spisovatele Karla Čapka
Petr Bílý: Kalíšky na vajíčka

Stanislav Vajce: Retrospektivní výstava
k 80. narozeninám
26. 2. – 29. 3. 2015
3. 3. – 19. 4. 2015

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Kouzlo loutkového divadla
Hvězdy stříbrného plátna

25. 11. 2014 – 29. 3. 2015
7. 4. – 31. 5. 2015

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Perličkové kabelky
Miloslav Říha: Skleněná tavená plastika
a návrhy interiérů
Poklady sbírek II.
Eva Pilarová a Helena Štefanová:
Fotoobrázky

17. 1. – 8. 3. 2015
29. 1. – 1. 3. 2015
7. 3. – 22. 4. 2015
14. 3. – 3. 5. 2015

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Fantazie a realita Františka Dlouhého
Eva Prokopcová

29. 1. – 12. 4. 2015
20. 2. – 22. 3. 2015

Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Dekorační kameny
20. 9. 2014 – 29. 3. 2015
Keramika od srdce. 150. výročí založení
štěchovické dílny
18. 10. 2014 – 26. 4. 2015
Na provázkách do pohádky
6. 12. 2014 – 15. 3. 2015
Krajina v obrazech
7. 2. – 17. 5. 2015
Archeologie na Jílovsku
21. 2. – 24. 5. 2015
Milan Štolba: Mongolsko
21. 3. – 7. 6. 2015

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
29. 3. – 10. 5. 2015

Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Jiří Patera: Dotknout se povahy světa. Země, voda,
oheň, vzduch
5. 2. – 5. 4. 2015

Becherova vila
Jiří Valenta: Malíř fotografem

12. 2. – 5. 4. 2015

Karviná-Fryštát
Muzeum Těšínska – Výstavní síň Interklub Karviná
Reklama a děti

10. 2. – 31. 5. 2015

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Příroda v Kladně – Kladno v Přírodě
Auta, lodě, letadla. Výstava modelů

Smrt číhala za každým rohem
Naši předkové v obrazech
Třeme bídu s nouzí

13. 2. – 10. 5. 2015
13. 2. – 22. 5. 2015
13. 2. – 10. 5. 2015

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Ivan Vala: (Ne)obyčejno
29. 3. – 10. 5. 2015
Cesta 2015
29. 3. – 10. 5. 2015
Miroslava Zychová a Bohumír Komínek: Jedno místo,
dvě cesty
29. 3. – 7. 6. 2015

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Červinkovský dům
Vladimír Jan Hnízdo
19. 12. 2014 – 15. 3. 2015
Lidový nábytek ze sbírek muzea
31. 3. – 31. 5. 2015
Poklady starého Egypta. Sbírka arcivévody Josefa
Ferdinanda Habsburského
12. 9. 2014 – 31. 5. 2015

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Zdeněk Burian: Malíř z Kopřivnice

Hrací stroje a strojky
do 15. 3. 2015
Za historií místní dráhy: Martinice v Krkonoších
– Rokytnice nad Jizerou
13. 3. – 7. 6. 2015
Jiemnice na starých fotografiích II.
14. 3. – 10. 5. 2015
Za krásou modrotisku
27. 3. – 6. 9. 2015

Vladimír Klein

31. 1. – 6. 4. 2015

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
28. 1. – 7. 3. 2015
18. 3. – 26. 4. 2015

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Uvidět, prožít… (4 pojetí figury)
Hvězdný prach

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

kalendárium výstav

Jaroměřice nad Rokytnou
Muzeum Otokara Březiny

6. 2. – 5. 4. 2015
13. 2. – 12. 4. 2015

11. 2. – 22. 3. 2015

Králíky
Městské muzeum Králíky
Ika Anderlová: Abstraktní malba

6. 3. – 29. 4. 2015

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Flemmichova vila
Paralelní světy
Skupina X
Ve jménu kříže i hvězdy

4. 4. – 3. 5. 2015
1. 3. – 29. 3. 2015
2. 3. – 24. 5. 2015

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Dřív, než usnešaneb Jak se kdysi spávalo 4. 2. – 31. 5. 2015
Josef Váchal a Bobeš Svoboda. Přátelé
od Čertova ocasu
11. 2. – 15. 3. 2015

Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje GASK
Lumír hladík: Ach, bratře
Štěpán Černohorský: Digitised Painting
Design Fabrika: Jan Vopálka
Martin Kuriš: Děti
Martin Krajc: Odrazy druhého světa

7. 2 – 17. 5. 2015
8. 2. – 17. 5. 2015
8. 2. – 17. 5. 2015
8. 2. – 17. 5. 2015
8. 2. – 17. 5. 2015

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Staň se uměleckým řezbářem

9. 2. – 3. 5. 2015

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Svět barevných kostek

31. 1. – 17. 5. 2015

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Velký úklid – veké prádlo
Masarykův salonní vůz

15. 1. – 5. 3. 2015
7. 3. – 3. 5. 2015
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Lešná
Muzeum regionu Valašsko – zámek
Historické cukrárny

Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně
5. 3. – 30. 8. 2015

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
O včelách a včelařství
Jaro v muzeu

15. 1. – 13. 3. 2015
23. 3. – 4. 4. 2015

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky
Ozvěny
3L. Studenti SOŠ Teplice

1. 1. – 26. 3. 2015
27. 3. – 30. 4. 2015

Liberec
Lázně – Oblastní galerie Liberec
Ve válce múzy mlčí
Ladislav Postupa

5. 3. – 7. 6. 2015
5. 3. – 26. 4. 2015

Severočeské muzeum v Liberci
Fotograf Rudolf Ginzel
8. 10. 2014 – 1. 3. 2015
Půvab květů historie
26. 11. 2014 – 3. 5. 2015
Albánie – přírodou neznámé země
11. 3. – 31. 5. 2015

Lidice
Památník Lidice
Lidická galerie

Volnočásek
3. 2. – 1. 3. 2015
Kašpárkův rok 2014 obrazem
3. 2. – 1. 3. 2015
Výstava výtvarného oboru DDM Mělník 3. 3. – 29. 3. 2015
Obyčejové tradice na Mělnicku obrazem. Smrt,
smrt ze vsi
3. 3. – 29. 3. 2015

Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Dvě tváře Andreje Barly
Milan Křenek

11. 2. – 15. 3. 2015
18. 3. – 19. 4. 2015

Muzeum Mladoboleslavska
Petr Jílek: Foto Sapiens
Volte správný velocipéd

14. 2. – 5. 4. 2015
14. 2. – 12. 4. 2015

Škoda Auto Muzeum
18. Minisalon Filmové klapky, Zlín 2015 18. 3. – 12. 4. 2015

Mohelnicko za Velké války 1914–1918

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Píšu vám z fronty… Pošta za Velké války 3. 2. – 29. 3. 2015

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Šárka Hrouzková
Jaroslav Alt: Obrazy, kresby, grafiky

30. 1. – 22. 3. 2015
28. 3. – 24. 5. 2015

Regionální muzeum v Litomyšli
30. 11. 2014 – 6. 4. 2015
31. 1. – 22. 3. 2015

Litovel
Muzeum Litovel
Kouzlo papírových modelů hradů
a zámků

Libuše Kaplanová: Tapiserie, koláže,
obrazy
Petr Urban: Kreslený humor

12. 2. – 12. 4. 2015

3. 2. – 17. 3. 2015
22. 3. – 10. 5. 2015

26. 2. – 28. 5. 2015

Louny
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Slované
Poklady mapové sbírky

Naše galerie: Město Náchod

23. 1. – 1. 3. 2015

Nové Město na Moravě
Horácká galerie
Jaroslav Svoboda: Výběr z díla
1. 10. 2014 – 31. 5. 2015
Kovové variace. Studenti SPŠ v Třebíči 29. 1. – 29. 3. 2015
Vstoupit do obrazu. Z pohledu krajinného
ekologa
29. 1. – 24. 5. 2015
Photographia Natura 2014
12. 2. – 5. 4. 2015
Kornélie Němečková
26. 2. – 17. 5. 2015
Bohumil Puchýř (1914–1985)
5. 3. – 17. 5. 2015

Novostrašečtí modeláři
Novostrašecký skaut

22. 1. – 22. 3. 2015
26. 3. – 24. 5. 2015

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor

Loštice
Památník Adolfa Kašpara
Nejen pomocníci v domácnosti

12. 2. – 19. 4. 2015

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie

Martin Janecký
10 let Bystro Designu

15. 11. 2014 – 1. 3. 2015
21. 3. – 1. 6. 2015

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Fyzika hrou aneb Technické hračky
pro všechny generace

10. 2. – 12. 4. 2015

Odry
Muzeum Oderska
20. 1. – 5. 4. 2015
10. 2. – 29. 3. 2015

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Uvádění ve známost aneb Luhačovice
v reklamě
30. 10. 2014 – 18. 10. 2015

Mariánská Týnice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Jubilanti Hollaru. Tvorba českých umělců
– grafiků
25. 3. – 3. 5. 2015
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11. 2. – 9. 3. 2015

Mohelnice
Vlastivědné muzeum

11 světů. Současná česká ilustrace
pro děti
20. 11. 2014 – 30. 4. 2015

Večerníček Chaloupka na vršku
Śárka Hrouzková a její žáci

Mariánské Lázně ve fotografiích

Mělník
Regionální muzeum Mělník

Stojím v kruhu snivých stromů. Arnošt Hrabal,
kněz a grafik, grafik a kněz
30. 1. – 2. 5. 2015

Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Speculum mundi. Sběratelství kláštera premonstrátů
na Strahově
4. 12. 2014 – 26. 4. 2015
Jiří Šalamoun: No tohle!?
29. 1. – 17. 5. 2015
Victor Vasarely. Nová akvizice
29. 1. – 17. 5. 2015
Aenigma. 100 let anthroposofického
umění
19. 3. – 26. 7. 2015

Salvador Dalí

13. 3. – 31. 5. 2015

Opava
Slezské zemské muzeum
Země a její pán
Můj svět

Praha
Galerie hl. m. Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
20 let Ceny Vladimíra Boudníka

11. 11. 2014 – 23. 3. 2015
24. 3. – 5. 4. 2015

Památník Petra Bezruče
Knižní svět Heleny Salichové

17. 3. – 31. 7. 2015

Vladimír Židlický: Retrospektiva

17. 2. – 3. 5. 2015

Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak

30. 1. – 26. 4. 2015

Dům U Zlatého prstenu

Reuductive.nl. Čtyři generace geometricko- abstraktního
umění z Nizozemska
23. 1. – 22. 3. 2015
Nizozemské umění 16. a 17. století
ze sbírek GVUO
23. 1. – 22. 3. 2015

Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích

Někdy v sukni. Umění 90. let
5. 11. 2014 – 8. 3. 2015
Michal Drozen: End Down / Start up
13. 2. – 12. 4. 2015

Městská knihovna
Milan Grygar: Vizuální akustické 17. 12. 2014 – 5. 4. 2015

Muzeum historických nočníků a toalet
Voda – nositel života i smrti

22. 3. – 7. 6. 2015

Muzeum hlavního města Prahy

Fotograf Jiří Toman
20. 11. 2014 – 8. 3. 2015
Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického
ohrožení Československého státu
6. 2. – 22. 3. 2015
Nekonečný příběh bižuterie Pardubice 17. 3. – 17. 5. 2015

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

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
3. 3. – 5. 5. 2015

Petřvald u Karviné
Technické muzeum

Vltava a Podskalí z archivu
spolku Vltavan

23. 7. 2014 – 26. 4. 2015

Zámecký areál Ctěnice

Vládci noci. Živočichové se soumračnou
a noční aktivitou
17. 2. – 14. 6. 2015

Písek
Prácheňské muzeum v Písku

Cukráři a cukrárny
Má vlast

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy

21. 9. 2014 – 1. 3. 2015
3. 3. – 12. 4. 2015

Muzeum Policie ČR
Akce Neptun

Václav Šebele: Na rubu žákovských výkresů 1. 3. – 3. 5. 2015
Z pokladů muzejní knihovny. Encyklopedie a slovníky
do roku 1850
3. 3. – 29. 3. 2015
Jaroslava Moserová-Davidová: Výběr
z výtvarných prací
4. 3. – 29. 3. 2015
Konec války na Písecku
31. 3. – 17. 5. 2015

Mnichov. Zářící metropole
umění 1870–1918

Dům fotografie
Dům U Kamenného zvonu

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě

Studenti, nebuďte lehkomyslní

4. 3. – 24. 5. 2015

18. 11. 2014 – 31. 3. 2015

Národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna
Otevři zahradu rajskou. Benediktini
v srdci Evropy 800–1300
7. 11. 2014 – 15. 3. 2015

Palác Kinských
Proměny Williama Hogharta.
Nezřízenost bídy

5. 12. 2014 – 8. 3. 2015

Schwarzenberský palác
Václav Hollar: Loďe

9. 1. – 19. 4. 2015

Šternberský palác
27. 1. – 6. 4. 2015

Rakouské a německé umění 2. poloviny
19. století – II. díl
20. 8. 2014 – 29. 3. 2015

13

Veletržní palác

Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká kulturní identita
v umění 19. století
18. 2. – 17. 5. 2015

Národopisné muzeum Plzeňska

Vlastislav Hofman: Architekt nebo malíř? 5. 1. – 5. 4. 2015
Vysoký čas spojování odlišeného a horlivého
skládání do vrstev
21. 1. – 15. 3. 2015
Ateliér Sekal
20. 2. – 28. 6. 2015
Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. m2
20. 2. – 3. 5. 2015
Jak je důležité býti v (pohyblivém)
obraze
20. 2. – 24. 5. 2015
Stanislav Kolíbal. Kresba za kresbou
20. 2. – 3. 5. 2015
Kokoschka a Praha
20. 2. – 28. 6. 2015

Umění umírat aneb O posledních
věcech člověka
30. 10. 2014 – 5. 4. 2015

Národní knihovna České republiky
Galerie Klementinum

Západočeské muzeum v Plzni
Zahrada Jiřího Trnky
27. 2. – 24. 5. 2015
Neviditelná loyalita? Rakušané, Němci a Češi
v plzeňské kultuře 19. století
28. 2. – 3. 5. 2015

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Plzeňská paleta

31. 3. – 3. 5. 2015

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
– Centrum Bohuslava Martinů
Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové
Fiala, růže, mláďátka – jaro klepe
na vrátka

kalendárium výstav

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Meziválečná přestavba Klementina

18. 3. – 10. 5. 2015

Národní muzeum
České muzeum hudby
3. 2. – 22. 3. 2015

Jiří Wabi Ryvola

24. 2. – 7. 4. 2015

Muzeum Antonína Dvořáka
14. 2. – 12. 4. 2015

Antonín Dvořák a vlaky

21. 3. 2014 – 29. 3. 2015
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Muzeum Bedřicha Smetany
Čestné diplomy a dary Smetanovi 3. 12. 2014 – 30. 3. 2015

Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
Rituály smrti / Smrt
Bhútán – země blízko nebe

31. 10. 2014 – 20. 9. 2015
13. 3. – 14. 6. 2015

Národopisné muzeum – Musaion

Host do domu. Sen o svobodě
Mistrovské drobnosti

Hudba a politika
14. 5. 2014 – 29. 3. 2015
Československé dobrovolnické jednotky
v armádách Dohody
11. 12. 2014 – 1. 3. 2015

Nová budova – bývalého Federálního shromáždění

Galerie Samson – Cafeé

1. 3. 2014 – 3. 4. 2016
24. 7. 2014 – 12. 7. 2015

Smrt
Smrtelné slasti / Smrt

20. 3. – 8. 11. 2015
20. 3. – 21. 6. 2015

27. 11. 2014 – 14. 6. 2015
19. 2. – 26. 4. 2015

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Nová stálá expozice:
Bitva u Rakovníka 1620
Veronika Richterová: Houština
Modelářství na Rakovnicku
Pavlína Čepičková: Keramická
křížová cesta
Džbánská pahorkatina

Venkov / Peníze
Onen svět / Smrt

Národní památník na Vítkově

Richard Štefánek: Namaluj si slona

od března 2015
22. 1. – 1. 3. 2015
1. 2. – 14. 3. 2015
5. 3. – 12. 4. 2015
19. 3. – 10. 5. 2015
24. 2. – 17. 4. 2015

Poštovní muzeum

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Ilustrace pro malé i velké
9. 12. 2014 – 15. 3. 2015
Oldřich Kulhánek: Známky, bankovky,
medaile
25. 3. – 14. 6. 2015

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Národní technické muzeum
Nejkrásnější české knihy
15. 10. 2014 – 31. 5. 2015
Přemysl Koblic (1892–1955). Legendární postava
české amatérské fotografie
4. 12. 2014 – 17. 5. 2015
Czech Grand Design 2014
27. 1. – 29. 3. 2015
Automobily Jawa
3. 2. – 19. 4. 2015
Malý a velký svět vědy a techniky
3. 3. – 19. 7. 2015

Národní zemědělské muzeum Praha
O pivu. Z chmelnice až na náš stůl 16. 4. 2014 – 31. 3. 2015
Od nektaru k medu
18. 9. 2014 – 31. 3. 2015
Život a dílo Jana Hromase
29. 1. – 12. 4. 2015

Správa Pražského hradu
Empírový skleník Královské zahrady
Chladná krása kovu v záplavě narcisů

6. 3. – 15. 3. 2015

Trmalova vila – Kotěrovo centrum architektury
Osobnosti a památky Prahy 10

15. 1. – 31. 5. 2015

Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna

Prachatice
Prachatické muzeum

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Zkáza z nebe. 70. výročí bombardování Přerova a leteckých
bojů nad Přerovskem
21. 11. 2014 – březen 2015
Dětská a školní móda 20. století 5. 12. 2014 – březen 2015

Přeštice
Dům historie Přešticka
21. 1. – 6. 4. 2015

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Svět loutek

11. 2. – 26. 4. 2015

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Příbramské baryty

Architekt Jan Sokol
29. 1. – 15. 3. 2015
Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
29. 1. – 15. 3. 2015
Ivana Hejduková: Detail místa, kde pravěký člověk hrál
na hudební nástroj
26. 3. – 17. 5. 2015
Vzdálení pozorovatelé
26. 3. – 24. 5. 2015

Podřipské muzeum
Jana Kacarová: Tichá místa
Josef Opitz

30. 1. – 31. 12. 2015

3. 2. – 30. 4. 2015
30. 3. – 30. 4. 2015

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Predátoři mezi obratlovci středních Čech 23. 1. – 30. 6. 2015
Svět hraček. Historie dětské
hračky 1880–1980
12. 2. – 30. 6. 2015
Dobřichovické vily
26. 2. – 30. 9. 2015

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
14. 3. – 18. 4. 2015

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm
Výtvarné umění na Valašsku III.

Nové přírůstky a nově konzervované předměty
ze sbírek Prachatického muzea
17. 3. – 26. 4. 2015

Stavebnice Merkur

Paleontologie a skalníci na Rokycansku 20. 2. – 29. 3. 2015

Stopy 2. světové války

Zmařené naděje. Poválečné Československo jako křižovatka
židovských osudů
25. 2. – 23. 8. 2015
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Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

od 5. 12. 2014

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Nová stálá expozice v Opavské ulici 23, Hedva Brokát:
Dějiny textilnictví na Rýmařovsku
od 12. 2. 2015
Kříže
4. 3. – 5. 4. 2015

Galerie Octopus
Poeticky realistická Marie Nesetová

5. 2. – 1. 3. 2015

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie
Umění pojizeří 55‘
16. 1. – 31. 12. 2015
Veselé Velikonoce
12. 2. – 22. 3. 2015
Kolem dokola. Jízdní kola a vše kolem 20. 2. – 22. 3. 2015
Michail Ščigol: Cyklus Kafka
26. 2. – 29. 3. 2015

Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Nad hladinou – pod hladinou
Skuteč objektivem Vladimíra Josky

3. 2. – 29. 3. 2015
10. 2. – 29. 3. 2015

Jan Zach – Návrat domů
Zimní motivy ze Slaného

Muzeum ghetta

20. 9. 2014 – duben 2015
18. 2. – 18. 4. 2015

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Jablko ne/kouše. Počítače Apple od 80. let
do současnosti
26. 3. – 14. 6. 2015
Svět kostiček
26. 3. – 17. 5. 2015
Mnoho tváří krajky
26. 3. – 7. 6. 2015

Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o.
FOS. Výstava fotografií

7. 3. – 19. 4. 2015

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Dýmky, fajfky, tabáček

4. 3. – 25. 4. 2015

Strážnice
Městské muzeum
Václav Matyáš: Krajina a lidé
Medové království

18. 1. – 20. 3. 2015
29. 3. – 12. 6. 2015

Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře, p. o.
Marianna Machalová a Jan Picka: Mystic 17. 2. – 6. 3. 2015

30. 8. 2014 – 30. 11. 2015

17. 10. 2014 – 1. 3. 2015
3. 12. 2014 – 29. 3. 2015

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Za zimních večerů v chalupách 14. 11. 2014 – 22. 3. 2015
O včelách a lidech
29. 1. – 26. 4. 2015
Radek Pilař dětem pro radost
5. 2. – 29. 3. 2015
Šperkovnice v šumperském muzeu 5. 3. 2015 – 7. 6. 2015

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Stará radnice

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
10. 2. – 22. 3. 2015
14. 3. – 3. 5. 2015

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
České moderní umění
12. 12. 2014 – 15. 3. 2015
Umění lovu aneb Od způsobu obživy
ke kratochvíli
12. 2. – 29. 3. 2015
Ryté sklo Jaroslavy Votrubové
6. 3. – 19. 4. 2015

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Sofiina volba po Česku

MÚ Trutnov
Vítěz Jazz World Photo: Didier Jallais

23. 2. – 23. 3. 2015

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Život a dílo trutnovského malíře
Josefa Polze
22. 1. – 15. 3. 2015
Sloužil jsem na bitevní lodi… První světová válka,
jak ji prožil námořník František Šmídt
12. 2. – 7. 6. 2015
Listy mám, strom nejsem… Děti
tvoří knížky
5. 3. – 5. 4. 2015
Radostné Velikonovce! Kraslice z dílny
Miloslavy Pechalové
26. 3. – 26. 4. 2015

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
20. 3. – 29. 3. 2015

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
15. 1. – 26. 4. 2015
28. 1. – 26. 4. 2015

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Výtvarný Salon dětí a mládeže Turnov
–Jawor 2014
MUDr. Jiří Šolc – mineralog,
sběratel, fotograf

12. 2. – 15. 3. 2015
26. 2. – 26. 4. 2015

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Léčivé rostliny a jejich dvojníci

5. 3. – 3. 6. 2015

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Nonsens aneb Smysl hledám v nesmyslu 6. 2. – 24. 5. 2015
Dechem světem. Etnické dechové
hudební nástroje
27. 2. – 12. 4. 2015

Žižka 1360?–1424. K 590. výročí úmrtí Jana Žižky
z Trocnova
12. 10. 2014 – 21. 3. 2015
Osudy Hany Benešové
13. 12. 2014 – 8. 5. 2015
František Roman Dragoun
31. 1. – 7. 3. 2015
Iva Petrová: Synočáry
20. 3. – 14. 5. 2015

Ivan Staněk: Řeka
Indický Himaláj

Pohled do Zlatého fondu Národního
muzea fotografie
19. 2. 25 – 28. 3. 2015

Kriminalistika ve fotografii
Egypt, dar Nilu

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Dálky s vůní sakury
Není dítka bez medvídka

Trutnov
Galerie města Trutnova

Poklady Vysočiny

Šenov
Knihovna & Šenovské muzeum
Skrbenští z Hříště na Šenově

Německý nacistický tábor smrti – Konzentrationslager
Auschwitz
29. 1. – 30. 3. 2015

kalendárium výstav

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Jak se žilo za Husáka
12. 11. 2014 – 1. 3. 2015
Fenomén Merkur
17. 1. – 1. 6. 2015
Labe, máje, priory
21. 1. – 19. 4. 2015
Růžena Žertová: Architektka od Labe
21. 1. – 19. 4. 2015

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Krysáci
23. 1. – 26. 4. 2015
Retrogaming. Počátky osobních počítačů
u nás
5. 2. – 29. 3. 2015
Milan Vyhnálek – Král sýrů z Tasmánie 5. 2. – 29. 3. 2015

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Jaroslava Hýžová: Malba
Společenský život hmyzu

8. 1. – 8. 3. 2015
26. 2. – 24. 5. 2015

Velvary
Městské muzeum
15. 1. – 30. 3. 2015

Napříč časem X

6. 2. – 28. 3. 2015

39

kalendárium výstav

Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Mistři tradiční rukodělné výroby
jihomoravského kraje

9. 2. – 12. 4. 2015

Vikýřovice
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Začalo to kamenem aneb Z historie
dopravního značení

3. 2. – 30. 5. 2015

Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
140 let dolu Mayrau a 20 let
skanzenu

24. 8. 2014 – 30. 4. 2015

3. 2. – 1. 3. 2015
5. 3. – 29. 3. 2015

Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Nové břehy staré řeky
24. 5. 2014 – 31. 3. 2015
Průmyslovka. Osobnosti – mezníky
– artefakty
7. 11. 2014 – 31. 3. 2015
Malbě vstříc
12. 12. 2014 – 15. 4. 2015

Galerie Na shledanou
Norbert Schmidt: Überraum

6. 3. – květen 2015

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Roman Štětina
Jakub Schikaneder: Od svědectví
k obrazovému snění
Zdeněk Macháček: Makulatury

20. 1. – 22. 3. 2015
25. 2. – 3. 5. 2015
25. 2. – 3. 5. 2015

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Hračky dávné i nedávné
Kamenný herbář
Jak se dříve rodil chleba

27. 11. 2014 – 1. 3. 2015
4. 12. 2014 – 1. 3. 2015
12. 3. – 30. 8. 2015

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
20. 3. – 24. 5. 2015

Dům umění
12. 1. – 21. 3. 2015
20. 2. – 28. 3. 2015

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
5. 12. 2014 – 30. 4. 2015
10. 2. – 31. 5. 2015

Mýdlová bublina aneb Hygiena nade vše 29. 1. – 26. 4. 2015
Od Masopustu k Velikonocům
5. 2. – 12. 4. 2015

Křížova vila
2. 12. 2014 – 1. 3. 2015
10. 3. – 17. 5. 2015

Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Současná dánská architektura
Jan Kubíček – Život a dílo sochaře

Fenomén Igráček

Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze

Strom Znojemska 2014
Pavel Kašpárek: Petrost forem

Dům čp. 222
Krajka na herduli
Přemysl Pitter – Příběh
bezvýhradné lidskosti

Zábřeh
Vlastivědné muzeum

250 let od úmrtí Prokopa Diviše
1. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter
Chléb náš vezdejší. Od zrníčka
k bochníku
Jiří Winter Neprakta

27. 1. – 15. 3. 2015
3. 2. – 5. 4. 2015
5. 3. – 5. 4. 2015

Petr Tatar: Z cest po jižní Americe
30. 1. – 31. 3. 2015
Silvie Hoblová: Genesis of the Nemesis 3. 3. – 29. 3. 2015

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Malujme s muzeem
František Matula: Obrazy a odrazy

Klobouk dělá dámu
Autíčka pro malé i velké kluky
Jiří Foltýn: Čvrté rozhovory

Miroslav Gabriel: Vzpomínka a vize

15. 1. – 8. 3. 2015

Ždánice
Vrbasovo muzeum
Velikonoční výstava

20. 1. – 29. 3. 2015
22. 1. – 1. 3. 2015

22. 3. – 19. 4. 2015

Železnice
Místní vlastivědné muzeum
Velkonoční výstava

4. 3. – 4. 4. 2015
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Nové publikace AMG
Asociace muzeí a galerií ČR vydala v roce 2014 dvě nové publikace:

Muzejní výstavnictví
Učební texty nástavbového kurzu
Školy muzejní propedeutiky
Asociace muzeí a galerií ČR
Cena 100 Kč
ISBN 978-80-86611-62-4

Muzeum a změna IV /
/ The Museum and Change IV
Sborník z mezinárodní
muzeologické konference /
/ Anthology of The International
Museology Conference
Národní muzeum v Praze
12.–14. listopadu 2013 /
/ The National Museum in Prague
12th–14th November 2013
Cena 150 Kč
ISBN 978-80-86611-63-1

Obě publikace byly zdarma rozeslány všem členům AMG – řádným (institucím), individuálním i čestným.
Počet zaslaných titulů závisí na výši členského příspěvku AMG každého člena (instituce). Nad tento rámec
si mohou členové AMG, a samozřejmě i všichni ostatní, zakoupit publikace za jejich běžnou cenu
na Sekretariátu AMG: Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město, e-mail: vestnik@cz-museums.cz.
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