
AsociAce muzeí
A gAlerií Čr 

objev michnovy loutny české / 14 
muzejní expozice jako edukační médium / 16 

rozhovor s Janou Horákovou / 19

Gloria musaealis 2014

3/2015VĚSTNÍK
AMG



Před vyhlášením Cen Gloria musaealis v Obecním domě... 

Viktor Dyk a kapela

Ministr kultury Daniel Herman

Člen čestného výboru Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly

Moderátorská dvojice Ivana Jirešová a Pavel Kříž

Pěvecký sbor Divertimento

Radní hl. města Prahy pro oblast kultury Jan Wolf

Člen čestného výboru prof. Vladimír Franz



 Obsah
Téma / Gloria musaealis 2014

 2 Sláva muzejní v novém hávu / I. Chovančíková,
  J. Jebavá
 3 Výsledky XIII. ročníku
 12 Otázky pro nové členy čestného výboru 
 13 Pořadí prvních deseti míst 

Příběh muzejního předmětu
 12 Objev ve Slánském muzeu / P. Hložková

Nové expozice
 14 Městské muzeum v Bechyni / J. Šichová, Z. Šimonová

Recenze
 16 Muzejní expozice jako edukační médium
  / G. Piáčková
 18 Smrtelné slasti / T. Jirsa

Rozhovor
 19 Rozhovor s Janou Horákovou / M. Babík
 21 Zápis ze zasedání Senátu AMG

Z činnosti AMG
 24 Seminář knihovníků muzeí a galerií / Š. Běhalová 

Zprávy
 25 Muzea a program IROP / Z. Kuchyňka
 25 V záři světel / M. Benčová
 26 Co v tom muzeu vlastně děláme / I. Kocichová,
  K. Perglová 
 27 Bratislavské setkání / L. Beneš
 28 Děvět týdnů baroka / J. Hutníková 
 29 The Best in Heritage
 29 Čtvrt století úředníkem / J. Žalman

Personálie
 30 K jubileu Aleny Petruželkové / K. Bílek

Pozvánka na výstavu
 30 Zpráva o knize / A. Petruželková

Publikace
 31 M revue / J. Chmelíček
 32–40 Kalendárium výstav

  Tématem příštího čísla 4/2015 je:

úvodem

věstník AmG 3 /2015 1 

Ohlédnutí za Glorií 

Milí čtenáři, v tomto čísle se ohlížíme za XIII. roč-
níkem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. 

Soutěžilo v něm 87 projektů, což je druhý největší počet 
v historii, přihlášených 62 institucemi. Kategorie Muzejní 
výstava roku 2014 se zúčastnilo rekordních 43 projektů. 
Pro porotu krásná práce a velká zodpovědnost. Zodpo-
vědnost o to větší, že se ve velké míře prosazují regionální 
muzea s poměrně inovativními přístupy a technicky kva-
litními projekty. Výtvarná kvalita projektů někdy odráží 
způsob zadávání jejich tvorby v rámci současných pravidel. 
To však nic nemění na tom, že muzejníci hledají nové 
možnosti prezentace sbírek v souladu s vývojovými trendy 
ve výstavnictví u nás i v zahraničí, a to je třeba vnímat 
pozitivně.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vznikla 
s úmyslem zpopularizovat obor mezi nejširší veřejností 
představením toho nejlepšího, co každoročně v muzeích 
všech velikostí a zaměření vzniká. Nejprve ji museli při-
jmout sami muzejníci jako prestižní ocenění a značku 
kvality. Cítili jsme však, že pokud se má stát přitažlivou 
slečnou Slávou Muzejní i pro veřejnost, musí získat novou 
podobu. Jsem velmi ráda, že jsme v tomto smyslu našli 
podporu na ministerstvu kultury, a to díky pochopení 
paní náměstkyně Anny Matouškové a ředitele odboru 
ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií 
Pavla Hlubučka a jeho spolupracovníků. Cestu k nové 
mediální koncepci soutěže najdete popsánu v úvodním 
příspěvku tematické rubriky.

Velkým krokem směrem k veřejnosti je nová návštěv-
nická soutěž Muzeum roku. Chtěli bychom, aby naši ná-
vštěvníci sami mohli dát najevo, která muzea se jim líbí, 
kde se cítí dobře a kam se rádi vrací. Podmínky soutěže 
jsou zveřejněny na portále do-muzea.cz, jehož provozova-
telem je Národní muzeum. Touto cestou děkujeme také 
řediteli Národního muzea Michalu Lukešovi a jeho kole-
gům za konstruktivní a příjemnou spolupráci. 

Velký dík patří odborné porotě za kilometry strávené 
na cestách a za množství hodin věnovaných soutěži bez 
ohledu na vlastní volný čas. Vím, že svou práci dělají zod-
povědně, nezávisle a s velkou láskou. Další poděkování 
patří kolegyním ze Sekretariátu AMG za to, jak jí naprosto 
samozřejmě tvoří dokonalé zázemí.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem soutěžícím za 
účast v soutěži. Není lehké vystavit se srovnání s kolegy 
a tím, jak se vyrovnává kvalita soutěžních projektů, je čím 
dál těžší prosadit se i mezi deset nejlepších. Nakonec to 
však není to nejdůležitější: Víme přece všichni, že sláva, 
i ta sláva muzejní, brzy pomine a co zůstane, je příjemný 
pocit z dobře vykonané práce.

IReNA CHOVANČíKOVá

Muzejní
statistika
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Sláva muzejní v novém hávu
Pohled do zákulisí

Irena ChOvančíkOvá, Jana Jebavá
NárodNí soutěž muzeí GloriA musAeAlis

Ve čtvrtek 14. května 2015 proběh-
lo slavnostní vyhlášení výsledků 

XIII. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis. Ceremoniál se ten-
tokrát konal v důstojném a velkorysém 
prostředí Smetanovy síně Obecního 
domu v Praze a pamětníky komor-
nějších rozměrů a domácí atmosféry 
vyhlášení předchozích ročníků možná 
v lecčems překvapil: místo tradičních 
jazzových rytmů Františka Uhlíře 
a jeho bandu přivítala tentokrát di-
váky dramatická televizní znělka, ve 
které se odehrála záchrana ukradené 
soutěžní trofeje, Ceny Gloria musae-
alis. Stateční zachránci poté vkročili 
na pódium, kde se z nich vyklubali 
Pavel Kříž s Ivanou Jirešovou, mode-
rátoři slavnostního vyhlášení. Překva-
pení tím však nekončilo: předávání 
cen ve všech soutěžních kategoriích 
se střídalo s pěveckými vstupy sboru 
Divertimento a rockověji laděnými 
čísly Viktora Dyka a jeho kapely, 
jednotlivé oceněné projekty byly di-
vákům představeny hlasem Jana Ka-
čera v krátkých videoklipech. Letošní 
ceremoniál byl totiž pilotním roční-
kem nové mediální koncepce soutěže, 
intenzivně připravované Exekutivou 
AMG ve spolupráci s OMG MK ČR 
nejméně od začátku loňského roku.

Již v září 2013 byla požádána 
o spolupráci společnost Three Bro-
thers Production, poté, co se usku-
tečnilo jednání zástupců AMG s vý-
konným ředitelem ČT Art Tomášem 

Motlem ve věci vysílání záznamu či 
přímého vstupu ze slavnostního vy-
hlášení výsledků soutěže. Producent 
Ing. Viktor Krištof analyzoval součas-
ný stav a navrhl po domluvě s AMG 
několik základních změn, které byly 
od jara 2014 konzultovány s MK ČR 
jakožto spoluvyhlašovatelem. Nová, 
atraktivnější podoba slavnostního 
vyhlášení, propagace soutěže pomocí 
televizních spotů po celý rok, zapojení 
veřejnosti formou návštěvnické sou-
těže a rekonstrukce čestného výboru 
byly hlavními body nové koncepce, 
která našla podporu u náměstkyně 
ministra kultury Anny Matouško-
vé i u ředitele OMG MK ČR Pavla 
Hlubučka, včetně příslibu vyčlenění 
nutných finančních prostředků. 

Čestný výbor soutěže byl rozšířen 
o nové členy, významné osobnosti na-
šeho kulturního života. Posilou čestné-
ho výboru se tak stal předseda Sdru-

žení českých grafiků Hollar ak. mal. 
Vladimír Suchánek, ředitel Obecního 
domu Mgr. Vlastimil Ježek, hudební 
skladatel a pedagog prof. JUDr. Vla-
dimír Franz, děkan Fakulty umění 
a  architektury Technické univerzi-
ty v Liberci prof. Ing. arch. Zdeněk 
Fránek, rektor Masarykovy univerzity 
v Brně PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., pu-
blicista, herec  pedagog Ing. et Bc. Mi-
lan Šimáček, literární historik a scé-
nárista JUDr. Pavel Kosatík, hudební 
skladatel a pedagog prof. Jiří Hlaváč 
a redaktor Mgr. Václav Žmolík.

V červnu 2014 proběhlo na Kav-
čích horách jednání s kreativním 
producentem ČT Petrem Kubicou 
o možnostech dlouhodobé propaga-
ce soutěže a přenosu vyhlášení v ČT. 
Poté byl na MK ČR představen návrh 
marketingové strategie, vypracovaný 
Ing. Viktorem Krištofem, ředitelkou 
soutěže Mgr. Irenou Chovančíkovou 
a výkonnou ředitelkou AMG Annou 
Komárkovou, BBus (Hons), který 
popisoval a zdůvodňoval navrhované 
změny i jejich předpokládanou finanč-
ní náročnost. Koncem srpna 2014 byla 
navázána spolupráce s Národním mu-
zeem, provozovatelem internetového 
portálu do-muzea.cz, který umožňuje 
veřejnosti hodnotit muzejní instituce. 
Bylo dohodnuto, že portál bude uzpů-
soben a využit k nové návštěvnické 
soutěži Muzeum roku, která bude vy-
hlašována zároveň s Národní soutěží 
muzeí Gloria musaealis.

Slavnostní vyhlášení se letos konalo
ve Smetanově síni Obecního domu
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vnímání děl, a to nezávisle na jazyko-
vém či kulturním prostředí, z kterého 
přichází. Čisté architektonické řešení 
návštěvníkovu pozornost neodvádí, 
naopak umocňuje zážitek z prezen-
tovaného souboru.

Zvolený způsob prezentace moderního 
umění oslovuje nejširší veřejnost. 
Jaký má dosud expozice ohlas u kole-
gů z oboru, pokud to lze zobecnit? 

RICHARD DRuRy, Autor expozice: 
„ohlas za strany kolegů z oboru byl po-
zitivní, což mě nesmírně těší. chtěl jsem 
se svou koncepcí vydat jinou cestou, 
směrem ke kýženému ‚odemykání‘ uni-
verzálně uchopitelné podstaty umění. Šlo 
mi o to, představit sbírky GAsK nikoliv 
jako další více či méně přesvědčivý pokus 
o encyklopedický výklad českého moder-
ního umění, ale jako nabídku vstoupit do 
otevřeného dialogu o tom, z čeho ono 
‚umění‘ vlastně pramení. to ale nutně 
předpokládalo jednoznačný odklon od 
tradičního chronologického přístupu, 

Muzejní výstava roku 2014

1. Galerie Středočeského kraje 
Stavy mysli / Za obrazem

Ze strany OMG MK ČR byla 
schválena mimořádná dotace na vý-
robu propagačního televizního spotu 
a nové formy na odlévání trofeje. Aby 
však mohlo proběhnout v nové podo-
bě také slavnostní vyhlášení, a to ve 
formě zajímavé pro širokou veřejnost 
i pro televizní přenos, bylo nutné zís-
kat další finanční prostředky. Díky 
vstřícnosti ředitele Obecního domu 
Vlastimila Ježka se podařilo předběž-
ně zamluvit pro vyhlášení Smetanovu 
síň Obecního domu. AMG ve spolu-
práci s Three Brothers Productions 
zpracovala scénář ceremoniálu, uzpů-
sobený potřebám televizního přenosu 
či záznamu, a vyčíslila potřebné ná-
klady na realizaci jeho nového pojetí.   

Od počátku roku 2015 pak probí-
halo další kolo intenzivních příprav. 
Přípravy v tomto období však narazily 
na komplikovaně časově i administra-
tivně fungující vnitřní systém MK ČR 
i ČT. Po vyřízení připomínek OMG 
MK ČR k obsahu spotu i k výši mimo-
řádné dotace na ceremoniál bylo zřej-
mé, že na realizaci koprodukce s ČT 
je již v tomto ročníku pozdě. Nejistota 
ohledně reálného finančního rámce se 
pak projevila i na přípravě samotné-
ho slavnostního vyhlášení, neboť bylo 
potřeba narychlo upravit dramaturgii 
a snížit náklady. Letošní ceremoniál 
tak proběhl v jakémsi „testovacím re-
žimu“ nové koncepce soutěže, která 
ji posouvá směrem k modernějšímu, 

širší veřejnosti přístupnému a přitom 
důstojnému pojetí. Z celkových pozi-
tivních ohlasů můžeme směle usou-
dit, že nastoupená cesta je správná, 
a začít pracovat na slavnostním vy-
hlášení ročníku 2015 – spolu se vše-
mi partnery, kteří se zásadní měrou 
zasloužili o  letošní úspěch: s OMG 
MK ČR v čele s Pavlem Hlubučkem, 
s Vlastimilem Ježkem a Obecním 
domem, a. s., s producenty Viktorem 
a Igorem Krištofovými a nově také 
s ČV ICOM, který se od letošního 
XIV. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis stává jejím spoluvy-
hlašovatelem. První dobrou zprávou 
je pozitivní odpověď od vedení ČT na 
návrh spolupráce na ročníku 2015.

pestrém spektru citového a myšlenko-
vého života člověka. Dává návštěvní-
kovi mnohem větší možnost aktivního 
prožitku a vybízí jej k intenzivnímu 

V nové expozici nahradil původní 
uspořádání, koncipované podle data 
akvizic uměleckých děl, objevný a pů-
sobivý způsob prezentace, založený na 
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natolik zabydleného v českých institu-
cích. Neřeším umění jako styl ani jako 
téma, ale čistě jako symbolické zhmot-
ňování vztahu člověka vůči světu a sám 
vůči sobě. tím expozice GAsK – se vším 
následným rizikem – vymyká ‚klasickému‘ 
uměleckohistorickému aparátu. 

pokud má expozice za cíl podněcovat 
u širší české veřejnosti a ‚nezasvěcených’ 
zahraničních návštěvníků tázavé reflexe 
výtvarného umění podle klíče jednotlivých 
stavů lidské mysli, u kolegů z oboru slouží, 
doufám, jako možnost přehodnotit zažité 
představy vůči řadě autorů už tím, že jsou 
prezentováni mimo veškeré ‚předsudko-
vé škatulky’. Není mým cílem vzkřísit či 
omlouvat ‚hrdiny’ socialistického rea-
lismu ani ‚ztroskotance’ akademického 
realismu; mám však za to, že konfrontace 
odlišných postupů bez předem daného 
vyloučení toho kterého směru umožňu-
je mnohem bohatší myšlenkový diskurz, 
než bývá zvykem v českých galerijních 
expozicích.

postupoval jsem při výběru a insta-
laci exponátů s pocitem odpovědnosti 
vůči každému dílu – najdete tam přizna-
ný humor, nikoliv však ironickou neúctu. 
rozhodně nepatřím mezi kurátory, kteří 
upírají uměleckému dílu vlastní hlas v je-
šitné snaze vytvořit ‚konceptuální těsto’! 
vycházel jsem z dlouholetých zkušeností 
se sbírkami naší instituce; hlubší vědomí 
o jejím spletitém vývoji je přímo vetkáno 
do výsledné podoby naší expozice. 

zapracoval jsem do expozice GAsK 
širokou myšlenkovou a citovou paletu 
lidského vnitřního života. Je konec konců 
myšlena jako pocta lidskosti ve smys-
lu humanistických zásad Josefa Čapka. 
výtvarné výpovědi vystavených děl ko-
munikují mezi sebou v rámci ‚sousedské 
diverzity’, se souvisejícími aforistickými 
myšlenkami, se vznešenými bílými interi-
éry Jezuitské koleje i s okolním kulturním 
prostředím do uNesco zapsané Kutné 
Hory.

Kolegové z oboru, kteří expozici 
GAsK navštívili v duchu nezatíženého 
poznání, nebyli zklamáni. pokud pak 
odešli s pocitem ‚osvěženého zření’ vůči 
umění, tím lépe!“

2. Slovácké muzeum v Uherském hradišti 
Stálá expozice Slovácko

3. vlastivědné muzeum Jesenicka 
Spirála času Země

Expozice byla otevřena ke stému 
výročí založení muzea. Prezentuje 
někdejší způsob života na jihový-
chodní Moravě, zdejší kroje, obyče-
je, hudební a písňový folklór. Vyniká 
moderním, čistým architektonickým 
řešením, funkčně využívá multime-
diální prezentace. Součástí expozice 
jsou i předměty a popisky, které téma 
zpřístupňují zrakově znevýhodněným 
návštěvníkům. 

Na porotu zapůsobilo vedle mimořád-
né odborné přípravy expozice také její 
čisté architektonické řešení. Čeho si 
Vy sám na expozici nejvíce vážíte?

IVO FROleC, ředitel muzeA: „původní 
expozice slovácko z roku 1971 byla znač-
ně nadčasová, na tu dobu velmi moderní 
a dokonce obsahovala dříve neobvyklou 
multimediální výbavu. Její slabinou nebyl 
obsah ani architektura, ale fyzicky špatný 
stav. při tvorbě nové expozice jsme tak 
měli před sebou docela vysokou laťku 
a obavy, zda se nám ji podaří překonat. 
Nejen na rok 2014, kdy byla slavnostně 
otevřena, ale na vědomých několik de-
sítek let. soudě dle reakcí návštěvníků, 
odborné veřejnosti a názoru poroty se 
nám to podařilo. máme z toho hřejivý po-
cit a velkou radost. za uznání děkujeme, 
jsme za ně vděčni.“
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Expozice na malém prostoru jedné 
místnosti netradičním způsobem 
prezentuje geologický vývoj regionu 
Jesenicka. Jednotlivé procesy jsou 
prezentovány pomocí multimediál-
ních programů, modelů a exponátů 
s mluveným doprovodem na spirále, 
kterou návštěvník prochází od nejstar-
ších dob do současnosti. Využity jsou 
i méně tradiční způsoby prezentace, 
například videomapping na reliéfu je-
senického pohoří, ukazující ústup pev-
ninského ledovce, nebo fluorescenční 
vitrína, která umožňuje sledovat spe-
cifické fyzikální vlastnosti minerálů. 

u expozice Spirála času Země 
návštěvníka zaujme míra využití 
multimediálních prvků. Co Vás vedlo 
k této volbě a jak byste svou celkovou 
zkušenost zhodnotila?

VeRONIKA RyBOVá, ředitelKA muzeA: 
„rozvoj nových technologií je přiroze-
nou součástí našich životů a muzea je 
nemohou ignorovat. Naše muzeum má 
dvě stálé multimediální expozice, ‚spi-

rálu času země’ a expozici ‚Čarodějnic-
ké procesy na Jesenicku v 17. století’, 
v nichž využívá různých typů audioprů-
vodců. dominantním prvkem v expozici 
čarodějnických procesů je technologie 
fogscreen, kdy je do mlžné stěny promí-
tán film o první doložené čarodějnici na 
Jesenicku. u ‚spirály času země’ je to 
videomapping, prostřednictvím kterého 
jsou promítány na model ledovce jeho 
proměny před půl milionem let – postup 
ze severu na Jesenicko a následný ústup. 
standardně pak v expozicích užíváme 
obrazovky pro promítání filmů a dotekové 
obrazovky pro různé animace, hry a kvízy.

obě expozice jsou přijímány mimo-
řádně kladným způsobem návštěvníky 
všech věkových kategorií. multimediální 
prvky nejsou jen atraktivní, především 
usnadňují zpřístupnění informací a vtáh-
nou návštěvníka do tématu. Náročnější 
jsou technologie pro provozovatele, z dů-
vodů nákladných pravidelných servisů, 
nákupu drahých součástí zařízení a pří-
padných oprav. multimediální expozice 
všem vřele doporučuji, baví to tvůrce, 
návštěvníky i personál muzea.“

Zv láštní cena: kulturní středisko bechyně – Městské muzeum  
Stálá expozice Městského muzea v bechyni

Stálá expozice muzea byla budována 
po etapách tak, jak se uvolňovaly pro-
story v jeho budově a jak to dovolovalo 
finanční zajištění. V posledních dvou 
letech měla porota soutěže možnost 
postup prací sledovat a ocenit přístup 
a úsilí obou tvůrkyň. Měly od počátku 
nosnou koncepci, v maximální míře 
a cílevědomě uplatnily sbírkový fond 
muzea a přehledně jej strukturovaly, 
aby vytvořily celistvý příběh regionu 
a města Bechyně. Ve skromných pod-
mínkách vytvořily inspirativní expozi-
ci, která poskytuje veřejnosti zajímavé 
informace o městě i okolí a nabízí hod-
notné naplnění volného času. 

Váš příklad, kdy se podařilo vytvořit 
kvalitní expozici za chodu muzea 
a v podstatě bez větších jednorázo-
vých investic, může být pro ostatní 
velmi inspirativní. Máte na základě 
své zkušenosti nějakou radu či do-
poručení pro muzea, která stojí před 
podobným úkolem?  

ZuZANA ŠIMONOVá, spoluAutorKA 
expozice: „podle mě je důležité začít 
a mít vizi, chuť a trpělivost. Každá insti-
tuce má jiné zázemí a podmínky u zřizo-
vatele. my jsme z počátku museli všechny 
přesvědčit, že se vyplatí do nás investovat 
alespoň nějaké prostředky. věděli jsme, 
že budeme tvořit expozici na etapy. Až 
u třetí etapy se nám podařilo získat větší 
podporu zřizovatele a prosadit si v roz-
počtu finance na novou expozici.

Já osobně si myslím, že pokud si člo-
věk něco opravdu přeje, věc se podaří. pro 
nás byla důkazem zvláštní cena v katego-
rii muzejní výstava roku. pokud by chtěl 
kdokoliv znát podrobnější informace, mile 
rádi je zodpovíme.“

Spoluautorka expozice Zuzana Šimonová
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Muzejní publikace roku 2014

1. Oblastní muzeum v Chomutově: všemu světu na útěchu 
Sochařství a malířství na Chomutovsku a kadaňsku 1350–1590

Publikace věnovaná středověkému 
umění na Chomutovsku překračuje 
svým pojetím standardní sbírkový 
katalog stálé muzejní expozice a vý-
znamně přispívá k poznání výtvarné 
kultury 14.–16. století v severozápad-
ních Čechách. Zpracování tématu 
vychází z hlubokých uměnovědných 
analýz vystavených děl a zároveň je za-
jímavou kulturněhistorickou sondou 
do historie chomutovských muzejních 
sbírek. Komplexním způsobem tak 
završuje dlouholeté badatelské úsilí 
muzejních pracovníků a poutavou for-
mou přibližuje bohatství významných 
památek regionu. 

Křest publikace proběhl teprve ne-
dávno, máte však již odezvu ze strany 
odborné veřejnosti?

ReNATA GuBíKOVá, spolueditor-
KA publiKAce: „za vůbec první reakci 
tohoto typu lze považovat dva recenz-
ní posudky, které ke knize zpracovali 
přední čeští odborníci na problematiku 
středověkého sochařství a malířství v Če-
chách – prof. phdr. ivo Hlobil, csc., pů-
sobící na ústavu dějin umění Akademie 
věd Čr, a phdr. Kaliopi chamonikola, 
ph.d., pracující při Katedře dějin umění 
Fakulty výtvarného umění v brně. obě 
tyto v oboru dějin umění velmi zkušené 
a vážené osobnosti jsme oslovili záměrně 
s cílem získat pro knihu relevantní posud-
ky, které by objektivně a na dostatečně 
odborné úrovni zhodnotily celou knihu 
a upozornily na případné nedostatky. bylo 

pro nás velmi příjemným překvapením, že 
oba posudky vyzněly převážně pozitivně 
a vyzdvihly velký přínos publikace pro 
téma středověkého a renesančního umění 
regionů chomutovska a Kadaňska, jež na 
shrnující zpracování čekaly prakticky od 
dob Josefa opitze a jeho záslužné práce 
ve 20. a 30. letech 20. století. 

Některá nová zjištění a teorie, 
prezentované v publikaci a týkající se 
zejména unikátních památek pochá-
zejících z bývalého františkánského 
kláštera v Kadani, byly již reflektovány 
odborníky v rámci nedávno proběhnuvší-
ho kolokvia Františkánský klášter v Ka-
dani jako evropské ohnisko kulturního 
a technologického transferu, konaného 
dne 12. května 2015 v praze. zazněly 
zejména z úst doc. phdr. michaely otto-
vé, ph.d., a prof. phdr. ing. Jana royta, 
ph.d., z ústavu dějin umění Filozofické 
fakulty univerzity Karlovy.

rozsáhlejší reakce odborníků pak 
očekáváme v rámci katalogu aktuálně 
připravované velké výstavy ‚bez hranic. 
umění v Krušnohoří 1250–1550’, při-
pravované Národní galerií v praze ve 
spolupráci s univerzitou Karlovou a dal-
šími institucemi na přelom roku 2015 
a 2016.“

2. národní ústav lidové kultury
knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16.–18. století

Knihy krejčovských střihů 
v českých zemích v 16. až 18. století

Text: Martin Šimša
Fotografie: Martin Šimša
ISBN: 978-80-87261-94-1

národní ústav lidové kultury
Zámek 672, 696 62 Strážnice
E-mail: info@nulk.cz
URL: https://nulk.cz

Publikace zpřístupňuje dosud jen ojediněle využívaný pramen 
pro poznání materiální kultury střední Evropy v 16.–18. století, 
kterým jsou knihy krejčovských střihů. Prezentuje celou škálu 
historických oděvů, počínaje šatníkem městských elit, přes šaty 
venkovanů po liturgická roucha, přičemž nechybí ani jezdecká 
výstroj. Kritická edice je ukázkou příkladné práce s  prameny 
a spolu s úvodní statí upřesňuje a koriguje představy o vývoji 
středoevropského oděvu v době renesance a baroka.

II. místo 
v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 
v kategorii Muzejní publikace roku 2014

2.
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Publikace zpřístupňuje dosud jen oje-
diněle využívaný pramen pro pozná-
ní materiální kultury střední Evropy 
v 16.–18. století, kterým jsou knihy 
krejčovských střihů. Prezentuje širo-
kou škálu historických oděvů, počína-
je šatníkem městských elit, přes šaty 
venkovanů až po liturgická roucha, 
přičemž nechybí například ani jez-
decká výstroj. 

Kritická edice je ukázkou příklad-
né práce s prameny a spolu s úvodní 
statí upřesňuje a koriguje předsta-
vy o vývoji středoevropského oděvu 
v době renesance a baroka.

Kniha zaujme svým tématem, které 
nepatří k frekventovaným ani v odbor-
né literatuře. Jak celý projekt vznikl, 
co stálo u jeho zrodu? 

MARTIN ŠIMŠA, Autor publiKAce: 
„téma konstrukcí oděvních součástí mě 
provází již řadu let. Na počátku to ovšem 
byla součást jedna jediná, a to dlouhé 
mužské soukenné kalhoty, které se ve 
venkovském prostředí nosily v Karpatech 
a na jihovýchodní moravě. o jejich půvo-
du a vzniku existovalo několik víceméně 
si odporujících teorií, jejichž revize mě 
nutila hledat cestu, která by vnesla do 
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problému světlo. právě v této souvislosti 
se zrodila myšlenka nezkoumat kalhoty 
na základě jejich vnějšího vzhledu a po-
užitého materiálu, ale na základě kon-
strukce nebo laicky řečeno střihu, který 
umožní srovnávací studium napříč regio-
ny i historickými epochami. díky tomu se 
mi podařilo vcelku jednoznačně doložit, 
že jeden z typů soukenných kalhot, které 
se nosily na valašsku, vůbec nesouvisí 
s karpatskou pasteveckou kulturou, ale 
naopak je pozůstatkem středoevropské 
oděvní kultury přelomu 15. a 16. stole-
tí, který zůstal v tomto okrajovém území 
konzervován až do konce 19. století. 

při studiu literatury k tématu jsem se 
tehdy seznámil se studií dr. Jitky staň-
kové, vydané v roce 1970 v Českém lidu 
a věnované Knize střihů krejčovského 
cechu z Českých budějovic. díky této 
inspiraci se mi postupně podařilo dohle-
dat více něž desítku krejčovských knih 
z archivů rozesetých po celých Čechách 
i slezsku, morava mezi nimi bohužel pro-
zatím není.

shromáždění tak velkého souboru 
krejčovských knih, který nemá co do roz-
sahu v evropě obdoby, mě vedlo k úva-
hám, jak s ním naložit. samozřejmě se 
nabízela možnost věnovat každé knize 
kritickou studii a postupně je takto zve-
řejnit. problém je v tom, že většina knih 
sama o sobě nemá zdaleka takovou výpo-
vědní hodnotu jako celek, kde je možné 
jednotlivé konstrukce srovnávat, sledovat 
jejich vývoj a komentovat jej. z toho dů-
vodu jsme se rozhodli v rámci dlouho-
dobého koncepčního rozvoje výzkumné 
organizace NúlK věnovat jeden z úko-
lů právě tomuto tématu a vydat knihy 
krejčovských střihů jako edici pramene, 
který celé téma zpřístupní široké odborné 
i laické veřejnosti. s vědomím dopadu 
takového počinu na evropské bádání je 
kniha opatřená i anglickým překladem, 
což je v reakcích zahraničních kolegů kvi-
továno s povděkem. přes svůj shrnující 
charakter chce publikace především ote-
vřít celé téma novým badatelům, jejichž 
pohled může výzkum historického oděvu 
v českých zemích i v evropském kontextu 
posunout novým směrem.“ 

3. Technické muzeum v brně
hodinky Prim 1954–1994

37

Hodinky Prim 1954–1994

Text: Libor Hovorka
Fotografie: kolektiv autorů
Ilustrace: archiv ELTON hodinářská, a. s.
ISBN: 978-80-87896-11-2 (TMB); 978-80-7491-263-4 (Host)

technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
E-mail: info@technicalmuseum.cz
URL: http://www.tmbrno.cz

Publikace mapuje čtyřicetiletý vývoj a výrobu náramkových 
hodinek Prim. Odborná monografie a  především první kom-
pletní katalog je ojedinělou pomůckou pro kurátory, kteří se 
setkávají s akvizicemi této ikonické značky, ale i pro sběratele, 
milovníky české průmyslové produkce a designu. Je zde podán 
vyčerpávající přehled mechanických a elektronických strojků 
a příběhy nejdůležitějších modelů, včetně unikátní doprovod-
né dokumentace. Příkladně odborně zpracovaná a  graficky 
mimořádně zdařilá publikace v  úpravě Martina T. Peciny za-
plňuje mezeru v poznání historie české techniky a průmyslu.

III. místo 
v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 
v kategorii Muzejní publikace roku 2014

3.
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Publikace představuje čtyřicet let vý-
voje a výroby náramkových hodinek 
Prim. Podává stručný přehled mecha-
nických a elektronických strojů a pří-
běhy nejdůležitějších modelů. Kniha 
je výborně zpracovaná po odborné 
stránce a graficky mimořádně zdařilá. 
Doplňuje mezeru v poznání historie 
české techniky a průmyslové výroby.

Publikace a soupisový katalog ho-
dinek Prim je zajisté darem z nebes 
pro všechny sběratele. Čím by kniha 
mohla zaujmout i laického čtenáře?  

 
PAVlA STöHROVá, redAKtorKA pub-
liKAce: „Jak už řekl autor knihy libor Ho-
vorka při přebírání ocenění Gloria musae-
alis, hodinky prim jsou takovým českým 
rodinným stříbrem. Jsem přesvědčená, 
že alespoň jedny ‚primky’ najdeme i dnes 
v každé české domácnosti. ve druhé polo-
vině 20. století si je lidé pořizovali nejen 
z praktických důvodů a proto, že byly 
u nás dostupné, ale určitě i proto, že se 
jim líbily. udělaly radost, když byly dárkem 
věnovaným jako první hodinky dítku, při 
narozeninách nebo jako výraz ocenění 
a podobně. A s těmito příběhy je dnes 
často zapadlé ve šperkovnicích a šuplí-
cích znovu objevujeme, spolu s  jejich 
osobitým stylem a krásou. 

všichni lidé, které jsem měla mož-
nost při listování knihou sledovat, vykazo-
vali stejné typické znaky – zprvu stránky 
katalogu ledabyle obraceli, pak se s tváří 
proměněnou zaujetím více a více zahlou-
bávali, až nakonec s blaženým výrazem 
konečně našli, co hledali, a rozjařeně 

hlásili: ‚tak tyhle jsou ty moje!’ A podobný 
zájem o téma měli i naši spolupracovníci 
z nakladatelství Host, se kterými jsme 
knihu připravovali k vydání, tedy vlastně 
také laická veřejnost. všichni bez rozdílu 
vnímají hodinky prim jako český artefakt, 
který si zaslouží pozornost. 

Nedělám si iluze o tom, že kniha za-
ujme davy čtenářů, kteří budou toužit 
si ji zakoupit, to jsme ani nezamýšleli. 
patří opravdu spíše do knihoven sběratelů 
a hlavně pak kurátorů muzejních sbírek, 
kterým pomůže v dokumentaci a identi-
fikaci, a jistě bude zajímavá i pro histori-
ky, protože kromě hodinek jako takových 
obsahuje i spoustu zevrubných informací 
třeba ohledně organizace průmyslové vý-
roby u nás. z ohlasů mimo muzejní sféru 
máme ale samozřejmě velikou radost. 
myslím, že potvrzují fakt, že si lidé uvě-
domují, jaký význam má chránit a pečovat 
i o něco zdánlivě tak obyčejného, jako 
jsou hodinky prim.“

Autor publikace libor Hovorka
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Muzejní počin roku 2014

1. regionální muzeum v Litomyšli 
revitalizace historické budovy regionálního muzea v Litomyšli

Historické sídlo piaristické školy, kde 
sídlí litomyšlské muzeum, prošlo ge-
nerální rekonstrukcí. Barokní budova 
byla rozšířena o vstupní objekt a su-
terénní přístavbu, kde jsou prezento-
vány unikátně dochované pozůstat-
ky středověkého města. Vznikly zde 
nové výstavní a společenské prostory, 
se zázemím pro vzdělávací aktivity. 
Zároveň byly velmi kvalitně připra-
veny i realizovány nové stálé expozice 
o historii města. Muzeum se tak stalo 
moderní muzejní institucí 21. století, 
poskytující komplexní kulturní služby 
pro nejširší veřejnost.

Projekt revitalizace historického sídla 
muzea jste dotáhli do zdárného konce 
i přesto, že musel být v průběhu rea-
lizace radikálně přepracován. Jak jste 
se změnou původního plánu vyrovnali, 
jaké výhody či nevýhody přinesla?  

ReNé KlIMeŠ, ředitel muzeA: „revi-
talizace muzea měla kromě všemožných 
technických problémů vyřešit i chybějící 
vstupní prostor. barokní budova škol má 
centrální schodiště hned u historické-
ho vstupu a pokladna na úzké chodbě 
byla provozně zcela nevhodná. Architekt 
pleskot zamýšlel vybudování suterénního 

vstupního objektu v předpolí muzea se 
třemi novými vchody. starší výzkumy, 
historické prameny i předběžné sondy 
nás spolehlivě informovaly o tom, že 
vedle středověkého hřbitova se v daných 
místech nalézají i pozůstatky starší zá-
stavby. proto nás ani tak nepřekvapily 
nálezy samotné (i když s bránou bývalého 
biskupského sídla na dnešním zámeckém 
návrší jsme nepočítali), překvapením byla 

především jejich unikátní dochovanost, 
nenarušená pozdějšími zásahy. ve vzácné 
shodě mezi architektem, provozovatelem, 
památkáři a archeology jsme rychle do-
spěli k řešení – nejcennější část nálezů, 
jež tvoří cesta, brána, hradba a měšťanské 
domy ze 14.–16. století, byla zachována, 
původní vstupní objekt se tak z valné čás-
ti změnil na ochranný ‚sarkofág’ těchto 
nálezů a nový vstupní prostor, tentokrát 
nadzemní, byl vybudován na bývalém mu-
zejním dvorku. revitalizace včetně těchto 
radikálních změn i nové rozsáhlé expozice 
trvala necelé dva roky, což – troufám si 
tvrdit – je nebývale dobrý výsledek.

Architekt pleskot vnímal celou si-
tuaci jako výzvu, nikoli jako otravnou 
komplikaci. tomu odpovídá i výsledek, 
který on i já považujeme za lepší než 
původně zamýšlenou koncepci. Arche-
ologicky odkryté pozůstatky středověké 
zástavby jakožto součást expozice nejsou 
příliš obvyklé a kromě odborných hledisek 
jsou i návštěvnicky atraktivní. přímo na 
ně navíc vizuálně i prostorově navazuje 
expozice o stavebním vývoji zámeckého 
návrší, na němž se postupně vystřídal 
klášter, biskupské sídlo, hrad s novým 
městem a renesanční zámek s mladšími 
stavbami. pro tuto část expozice jsme si 
lepší umístění přát nemohli.“

2. Oblastní galerie Liberec 
Lázně – nové sídlo Oblastní galerie Liberec
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Rekonstrukcí objektu bývalých měst-
ských lázní v Liberci získala Oblastní 
galerie v Liberci nové prostory pro ex-
poziční a výstavní činnost, ke kterým 
ještě přidala novostavbu depozitáře 
pro uložení sbírek. Obtížně využitelný 
prostor lázní byl citlivě upraven a pře-
měněn s ohledem na památkový cha-
rakter objektu. Historizující budova 
lázní a typově kontrastující depozitář 
vytváří vynikající provozní, funkční 
i architektonicky hodnotný celek.

Úspěšným završením náročného 
projektu jste v minulém roce získali 
důstojné sídlo s novými expozicemi, 
depozitářem, potřebným zázemím. 

Co před Vámi stojí nyní jako hlavní 
výzva?

JAN RANDáČeK, ředitel GAlerie: 
„sportovci často odpovídají na podobné 
otázky, že zvítězit bylo těžké, ale těžší 
bude první místo obhájit. Nám se podařilo 
„zvítězit“, protože jsme v únoru otevřeli 
novou galerii. realizace se vesměs setka-
la s kladným ohlasem. Ale pro nás bude 
nejtěžší naučit se budovu lázní plně vyu-
žívat a nabízet kvalitní a atraktivní výstav-
ní program, který do galerie naláká nové 
návštěvníky. můžeme toho dosáhnout 
jedině tím, že budeme přicházet s novými 
nápady; jen tak neztratíme návštěvníky 
a – jinými slovy – potvrdíme vítězství.“

3. Středočeské muzeum v roztokách u Prahy 
rekonstrukce a nové využití zámku v roztokách u Prahy

Roztocký zámek se po povodních 
v  roce 2002 dočkal nejen stavební 
obnovy, ale i atraktivních nových ex-
pozic. Jejich ideový koncept se zaměřil 
na každodenní život vrchnostenské 
správy a na jedinečnou atmosféru 
Roztok jako nejstaršího příměstského 
letoviska středních Čech, velmi oblí-
beného od poslední třetiny 19. století 
až do doby meziválečné. Tento vhodně 

zvolený a fundovaně připravený ex-
poziční program činí z roztockého 
zámku opět oblíbený turistický cíl 
širokého spektra návštěvníků.

Generální rekonstrukce celého zámku 
určitě není nic jednoduchého. S ja-
kými úskalími jste se v jejím průběhu 
museli potýkat a z čeho máte nyní 
největší radost?

ZITA SuCHáNKOVá, ředitelKA mu-
zeA: „rekonstrukci zámku prováděl stře-
dočeský kraj, my jsme se však od počátku 
velmi aktivně zapojili, kontrolovali jsme 
veškeré prováděné práce a požadovali 
opravy v případě, že jsme nebyli spoko-
jeni. měli jsme velké štěstí, že naše při-
pomínky byly brány v úvahu.

velká starost byla s nutností navýšit 
rozpočet stavby, kvůli mnohem většímu 
poškození krovů, než se předpokládalo 
v původním projektu, a dalším změnám, 
vynuceným během stavebních prací. vět-
šinou šlo o chybu stavebních dělníků. 
Jednou z nich bylo poškození dochova-
ného, sazemi začernalého stropu v černé 
kuchyni, která z tohoto důvodu nemohla 
být realizována dle projektu. Jediným ře-
šením bylo pořízení funkční repliky do-
bového sporáku. prosadili jsme si však 
zprůchodnění komínu, vše se vydařilo 
a nyní můžeme při speciálních akcích 
pro veřejnost vařit i péct. 

středočeské muzeum si vzalo na 
zodpovědnost veškerá výběrová řízení 
na odborné profese, které se týkaly rea-
lizace obou expozic, a ač to někdy nebylo 
jednoduché, s výsledkem jsme opravdu 
velmi spokojeni. Největší radost nám udě-
lalo ocenění naší práce odbornou porotou 
a udělení 3. místa v kategorii muzejní 
počin roku 2014.“

Ředitelka Středočeského muzea v Roz-
tokách u Prahy Zita Suchánková
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Zv láštní cena: Muzeum hlučínska 
 kdo jsou lidé na hlučínsku

Ce na čestného výboru soutěže: Technické muzeum v brně 
 (garant projektu); velká válka 1914–1918

Projekt je věnován regionu s velmi 
složitým historickým vývojem, jehož 
obyvatelé byli v minulém století ně-
kolikrát nuceni změnit svojí státní 
příslušnost. Společnost přátel muzea 
Hlučínska si před několika lety sta-
novila za cíl rehabilitovat historickou 
paměť regionu: zachytit vzpomínky 
posledních pamětníků, shromáždit 
dostupné prameny a vůbec poprvé je 
formou muzejní expozice nabídnout 
návštěvníkům. Expozice je zpracová-
na s mimořádnou empatií, přilehlá 
badatelna nabízí možnost prohlou-
beného studia shromážděných doku-
mentů a pramenů. 

Porotu kromě zpracování samotné 
expozice zaujala především rozsáhlá 
databáze výpovědí žijících pamětníků 
regionu. Jaké výstupy z nasbíraného 
materiálu v budoucnu chystáte?

MeTODěJ CHRáSTeCKý, ředitel 
muzeA: „K současnému dni obsahuje 
databáze celkem 76 filmových výpovědí 
pamětníků a stále přibývají další. těžiště 
výpovědí je zaměřeno na období první 
republiky, ii. sv. války a bezprostředně 
poválečné období. dosud natočené výpo-
vědi mají různou časovou délku, od jedné 
do pěti i více hodin. Jedná se o bohatý 
studijní materiál, kdy je celkově zdoku-
mentováno několik set hodin výpovědí, 
které v nesestřihané podobě nabízí naše 
muzejní badatelna.u každé pamětnice 

či pamětníka máme základní životopisné 
údaje a stručnou anotaci témat, o nichž 
respondenti vyprávějí. databázi čeká 
náročná katalogizace, jejímž smyslem 

je badatelům urychlit vyhledávání, aby 
se nemuseli dlouhosáhle prokousávat 
nahrávkami, ale díky přesně popsané 
a rozklíčované stopáži se snadno a rychle 
dostali k tématu, které je zajímá. 

mimo to může návštěvník zhlédnout 
některé sestřihané filmové dokumenty, 
které byly v průběhu let pořízeny pro nej-
různější příležitosti – výročí, konference 
apod. Některé z těchto dokumentů vy-
dalo přímo muzeum Hlučínska, ostatní 
byly pořízeny ve spolupráci s muzeem. 
za všechny jmenujme alespoň: Generace 
životem zkoušená; Prajzáci... aneb tam, 
kde kule lataju...; Hlučínsko, Valticko, 
Vitorazsko; Kdo jsou lidé na Hlučínsku 
apod.

bohatý filmový archiv tvoří solidní 
základ také pro další střihové dokumenty 
v budoucnosti.“

Společný projekt devíti paměťových 
institucí od čtyř různých zřizovatelů 
zaujal nejen svým rozsahem a kom-
plexním pohledem na Velkou válku, 
ale především celkovou organizací 
a spoluprací mezi muzei. Ta umožni-
la maximálně využít výsledky jejich 
dokumentační práce prostřednictvím 
jedenácti výstav, centrálních webo-
vých stránek a společného katalogu. 

Jak myšlenka takto rozsáhlého spo-
lečného projektu vznikala?

VeRONIKA ŠINDeRBAlOVá, Koordi-
NátorKA proJeKtu: „přibližně 2 roky 
před výročím se sešli ředitelé několika 
muzeí a debatovali, co kdo v roce 2014 
k 1. světové válce přichystá. stáli u toho 
tenkrát zástupci technického muzea 
v brně, vojenského historického ústavu 
praha a Národního technického muzea. 
shodli se, že bude lepší se domluvit a roz-
dělit si témata, neboť akcí bude hodně 
a sbírkové předměty by byly ‚na roztrhání’. 
rozdělení témat realizační tým stmelilo 
a tak se postupně vyvinul celý projekt.“
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Cena Českého výboru ICOM
národní galerie v Praze 
Otevři zahradu rajskou. benediktini v srdci evropy 800–1300

Výstava představila materiální a du-
chovní kulturu benediktinského 
řádu ve střední Evropě od 8. století 
po vrcholnou gotiku. Díky spolupráci 
s řadou zahraničních institucí se po-
dařilo shromáždit soubor exponátů, 
které v u nás dosud nevídaném roz-
sahu a kvalitě zdokumentovaly všední 
i duchovní život v řádových klášterech.   

Výstava byla jedním z výstupů něko-
likaletého mezioborového projektu. 
Které části Vaší práce zůstaly běžné-
mu návštěvníkovi výstavy skryty?  

VíT VNAS, HlAvNí řeŠitel proJeKtu: 
„příprava výstavy si vyžádala především 
řadu cest po zemích střední evropy, bě-
hem nichž jsme jednali o zápůjčkách 
předmětů, které v některých případech 
dosud nikdy neopustily chrámové po-
kladnice či klášterní sbírky. museli jsme 
na místě přesvědčovat majitele a správ-
ce těchto pokladů nevýslovné hodnoty, 
aby nám je do prahy zapůjčili. pravda je, 
že ne vždy jsme uspěli, avšak nejdůle-
žitější exponáty se na výstavu nakonec 
dostaly. Návštěvníci samozřejmě neměli 
tušení o mimořádných bezpečnostních 

opatřeních, která provázela transport uni-
kátních památek středověkého umělecké-
ho řemesla či rukopisů, z nichž některé 
vznikly ještě v prvním tisíciletí našeho 
letopočtu. instalace rozměrných kamen-
ných soch a stavebních článků si zase 
vyžádala spolupráci kovářů a zámečníků, 
kteří zhotovili některé instalační prvky 
doslova na míru příslušným exponátům. 
pro nejcennější předměty byly připrave-
ny speciální vitríny s vlastním studeným 
světlem, které nenarušovalo požadova-
né mikroklima. to vše ale byly okolnosti, 
s nimiž jsme počítali a byli jsme na ně 
připraveni.

Nebezpečí, že se projekt po letech 
příprav a vyjednávání nakonec neusku-
teční, přineslo teprve rozhodnutí ministra 
financí neudělit výstavě státní záruku. Na 
poslední chvíli se proto musely zápůjčky 
ze sedmi evropských zemí i z tuzemska 
komerčně pojišťovat, což nebylo ani 
levné, ani jednoduché. velký dík patří 
ministerstvu kultury, které poskytlo po-
třebné prostředky, přesto ale pokládám 
neudělení státní záruky za ránu pod pás. 
v situaci, kdy se většina výstavních pro-
jektů evropského formátu u nás potýká 
s rozpočtovou nouzí, je myslím zbytečné, 
aby stát z veřejných rozpočtů dotoval sou-
kromé pojišťovny. státní záruka je přitom 
institut, který běžně umožňuje snížit ná-
klady na významné výstavní projekty ve 
většině civilizovaných zemí.“

Závěr slavnostního ceremoniálu v podání pěveckého sboru Divertimento, Ivany Jirešové a Viktora Dyka
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1. Jaké zážitky či zkušenosti z posled- 
ní doby Vás pojí se světem muzeí 
a galerií?

2. Co si slibujete od Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis a jak se 
Vaše představy naplňují?

VlASTIMIl JežeK 
předsedA předstAveNstvA 
A ředitel obecNíHo domu, A. s.

1. Muzea a galerie (stejně jako hrady 
a zámky) jsou oblíbeným cílem vol-
nočasových aktivit celé naší rodiny. 
Sbírky jsou očividně bohaté leckde, 
úroveň jejich prezentace se ale velice 
liší, případ od případu. Nemilosrdné 
jsou hlavně děti. Z nudných výstav 
prostě utečou.

2. Proto je Gloria musaealis nezastu-
pitelná – odměňuje moderní přístupy 
a trendy a tím ukazuje cestu jiným. 
Těší mne, že právě v Obecním domě.

VlADIMíR SuCHáNeK 
GrAFiK, ČestNý předsedA 
sdružeNí HollAr

Otázky pro nové členy čestného výboru
1. Nevšední zážitek mi připravila 
návštěva Trojského zámku s výsta-
vou umělecké litiny ze sbírek Muzea 
hl.  města Prahy a sklářské tvorby 
Václava Cíglera. První výstava přiná-
ší pozoruhodné setkání s fenoménem 
umělecké litiny v Čechách v 19. století 
a překvapí svou tematickou pestros-
tí. Cíglerova expozice byla důstojnou 
připomínkou díla tohoto umělce, 
v  barokním prostředí zámku dosa-
hují zvláště jeho světelně-kinetické 
objekty velkého emotivního účinku. 
Několik málo dní nato jsem navštívil 
zámek Vrchotovy Janovice s krásnou 
výstavou českého zvonařství a expozicí 
života společnosti 19. století. Sidonie 
Nádherná, která je ústřední posta-
vou a symbolem tohoto místa, přišla 
v další expozici, nazvané „Rilke, Kr-
aus a Vrchotovy Janovice“, poněkud 
zkrátka. O jejím životě se návštěvník 
dozví nejvíc snad z xeroxových foto-
grafií v ohmataných sešitech na okně. 
Nepochopitelně promarněná šance!

       
2. Neslibuji si nic víc, než je základ-
ním posláním této soutěže – prezen-
tace nejlepších muzejních projektů 
a ocenění jejich tvůrců. Pro veřejnost 
pak připomenutí nezastupitelného po-
stavení muzeí v české kultuře. Orga-
nizátorům bych přál šťastnější ruku 
při volbě dramaturgie doprovodného 
programu slavnostního vyhlašování 
cen, aby nedocházelo – jak tomu bylo 
posledně – k nejapnosti na úrovni 
ochotnického představení.  

MIlAN ŠIMáČeK 
publicistA, pedAGoG, Herec 
A moderátor

1. Musím pochválit nedávno otevře-
nou výstavu „Tajemné dálky. Symbo-
lismus v českých zemích“ v Anežském 
klášteře – ač trvá do 27. září, byl jsem 
na ní už třikrát. Moje dušička si ba-
vlnkově pohověla v Muzeu hl. města 

Prahy, které veřejnosti výstavou „Co 
čas už nevrátí“ objevuje nejen Prahu 
60. let, ale současně i osobnost skrom-
ného fotografa Borise Baromykina. 
Veletržní palác navštěvuji samozřejmě 
pravidelně, teď však kvůli Oskaru Ko-
koschkovi ještě raději. 

V dubnu uplynuly dva roky, co 
byla v nově zrekonstruovaných pro-
storách bývalé jezuitské koleje v Břez-
nici otevřena Galerie Ludvíka Kuby, 
mám pro tohoto „posledního českého 
impresionistu“ slabost.  

Podobně jsem rád uvítal informa-
ci s následnou osobní návštěvou Uher-
ského Hradiště, kde vznikla Galerie 
Joži Uprky. Stálá expozice je umístěna 
rovněž v barokních interiérech bývalé 
jezuitské koleje a prezentuje více než 
sto Uprkových originálů. 

Rád jezdím do Galerie moderního 
umění v Roudnici nad Labem; dlou-
hodobě ji sleduji a tleskám způsobu, 
jakým je vedena. Navíc si jako štam-
prličku zralé irské whisky rád opakuji 
úctu k Pašijovému cyklu Hanse Hesse 
v tamějším kostele Narození Panny 
Marie. 

A v nedalekých Litoměřicích (do-
slova od let základní vojenské služby) 
se zájmem sleduji galerii i muzeum. 
Na nedávné výstavě „Ad gloriam Dei“ 
jsem si do mozku opakovaně vliso-
vával unikátní Uvítání Jindřicha III. 
v Benátkách v červenci 1574, plát-
no Ukřižovaný Kristus s Bolestnou 
Pannou Marií a Janem (Petr Brandl, 
1731) a skvostně provedeného Sv. Ma-
touše s andělem (Karel Škréta, 1666).   
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2. Jako mají filmaři Českého lva, lidé 
pera cenu Magnesia Litera a hudeb-
níci svého Anděla, Gloria musaealis 
upozorňuje na zajímavosti ve světě 
tuzemských muzeí a galerií. Jsem rád, 
že byla moje dvoumetrová maličkost 
poctěna jmenováním do čestného vý-
boru, coby publicista se snažím stejně 
jako cena GM zaměřovat svůj reflek-
tor na to nejzajímavější. Jsem blázen, 
který dokáže jet na otočku zhlédnout 
výstavu ve Frankfurtu nad Mohanem, 
ve Vídni či v Mnichově, takže pro mne 
muzea a galerie v naší hezké republice 
spojují příjemné s užitečným, práci 
i celoživotního koně.

VáClAV žMOlíK 
redAKtor A moderátor 
ČesKéHo rozHlAsu

1. Vzhledem k tomu, že skoro každý 
týden natáčím do svého rozhlasového 
pořadu Po Česku na různých paměti-
hodnostech, tedy na hradech a zám-
cích, ve skanzenech a v tajemném 
podzemí, ale i v muzeích a galeriích, 
je těch setkání dlouhá řada. A teď 
nemyslím jen seznámení se s expozi-
cemi, ale zejména setkávání s lidmi, 
kteří to které místo spravují, vytvořili 
tu či onu expozici. A vím, že to jsou 
vesměs lidé obětaví, kteří svou práci 
dělají bez ohledu na výši odměny, lidé 
nápadití s bezvadnými projekty, lidé 
fundování, kteří o budově, sbírce či 
expozici, kterou mají na starosti, vědí 
první i poslední.

Nedávno mě moc potěšila ná-
vštěva krásného Regionálního muzea 
v Litomyšli, po kterém mě zasvěceně 

Muzejní výstava roku 2014

1. Galerie Středočeského kraje, p. o. 
stavy mysli – za obrazem

2. Slovácké muzeum v uherském 
hradišti, p. o. 
stálá expozice slovácko

3. Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o. 
spirála času země

4. Národní galerie v Praze 
otevři zahradu rajskou. benediktini 
v srdci evropy 800–1300

5. Muzeum umění Olomouc 
Gotické madony na lvu

6. Památník národního písemnictví 
Kdo jsem. bohumil Hrabal: spisova-
tel – Čech – středoevropan

7. Kulturní středisko města Bechyně 
– Městké muzeum 
stálá expozice městského muzea

8. Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové, p. o. 
zámečnická škola. řemeslo je 
umění

9. Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě, p. o. 
baroko na Havlíčkobrodsku

10.  Galerie hl. m. Prahy 
Josef váchal. magie hledání

Kategorie Muzejní počin roku 2014 
obsahovala pouze 9 soutěžních projektů, 
proto ji zde neuvádíme.

Muzejní publikace roku 2014

1. Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. 
všemu světu na útěchu. sochařství 
a malířství na chomutovsku a Ka-
daňsku 1350–1590

2. Národní ústav lidové kultury 
Knihy krejčovských střihů v českých 
zemích v 16.–18. století

3. Technické muzeum v Brně 
Hodinky prim 1954–1994

4. Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové, p. o. 
minulost kovaná ze železa

5. Muzeum umění Olomouc 
tajemné dálky. symbolismus 
v českých zemích 1880–1914

6. Muzeum regionu Valašsko, p. o. 
moderní škola napříč třemi stale-
tími. 140 let odborné dřevařské 
a stavební školy ve val. meziříčí

7. Západočeská galerie v Plzni, p. o. 
Josef váchal. Napsal, vyryl, vytiskl, 
svázal

8. Muzeum Kroměřížska, p. o 
max Švabinský. malířské a kreslíř-
ské dílo (1879–1916)

9. Památník národního písemnictví 
Kdo jsem. bohumil Hrabal: spisova-
tel – Čech – středoevropan

10.  Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích, p. o. 
Československá druhá armáda i – ii.

prováděl jeho ředitel René Klimeš. 
Historická budova někdejšího piaris-
tického gymnázia, kde muzeum sídlí, 
prošla nedávno rekonstrukcí podle 
projektu architekta Josefa Pleskota. 
Expozice je bohatá, nápaditě uspo-
řádaná a inspirativní. Co si přát víc. 
Tak si představuji regionální muze-
um! Snad jen, aby se všude našly – 
díky osvíceným radním – na taková 
muzea peníze.

2. Povím to jednoduše: Soutěžení je 
zdravé. Znám to dobře ze svého oboru, 
kde je někdy té soutěživosti až moc. 
V takové míře, jakou nabízí tato sou-
těž, je však zcela na místě i v někdy 
konzervativních muzejnických a ga-
lerijních „vodách“. Je dobře ukázat 
a říci: To se nám líbí. Tak by to mělo 
být. Chválit se má. A soudě podle vý-
sledků, třeba posledního ročníku, daří 
se oceňovat opravdu ty dobré.

Pořadí prvních deseti míst
v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis
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Objev ve Slánském muzeu
Michnova Loutna česká doplněna 
o part prvních houslí

PeTra hLOžkOvá
vlAstivědNé muzeum ve slANém

Adam Václav Michna z Otradovic 
(1600–1676) byl český raně ba-

rokní básník, sbormistr a skladatel, 
jehož tvorba byla soustředěna přede-
vším na duchovní hudbu. Ačkoli byl 
skladatelem velmi plodným, mnoho 
jeho děl se do dnešní doby nedochova-
lo. To už dnes ovšem neplatí o jednom 
z autorových nejznámějších cyklů – 
Loutně české. 

Dle Jiřího Sehnala, autora mo-
nografie o Adamu Michnovi z roku 
2013, je Loutna česká prvním dokla-
dem české duchovní tvorby pro do-
mácí prostředí. Navíc skladby z této 
ucelené sbírky označuje za první ritor-
nelové písně na našem území. 

Michnova Loutna česká vyšla 
v roce 1653 jako cyklus třinácti písní, 
které byly věnovány sňatku Ženicha 
a Nevěsty, v přeneseném významu 
sňatku Krista a církve. Na existenci 
tohoto díla poprvé upozornil český 
hudební vědec Emilián Trolda ve 20. 
letech minulého století. Trolda spojil 
dva zdánlivě odlišné prameny, totiž 
nově objevený výpis z Michnova díla 
v pardubickém muzeu a tištěný hlas 
varhan, jež se nacházel v hudebním 

archivu Strahovského kláštera. Záro-
veň došel k poznání, že všem třinácti 
písním předchází tzv. ritornello. Ač-
koli bylo jasné, že motivicky ritornely 
souvisely s danou písní, jejich přesná 
rekonstrukce nebyla možná. Samot-
né písně však Trolda rekonstruoval. 
V roce 1943 vydal na základě sopráno-
vého a varhanního partu svou rekon-
strukci Loutny, která se na dlouhou 
dobu stala jediným zdrojem informací 
o Michnově sbírce a podkladem pro 
další hudební realizace.

V 60. letech došlo k novému obje-
vu, totiž tisku particella Loutny české, 
uloženého v muzeu v Soběslavi. Dílo 
tak bylo doplněno o kompletní vokál-
ní hlasy, nicméně ty instrumentální 
– ritornely lemující jednotlivé písně, 
chyběly nadále. K využití a interpre-
taci soběslavského pramene Loutny 
došlo až v roce 1984. Nově vydaná 
edice se stala součástí repertoárů 
mnoha souborů specializovaných na 
interpretaci barokní hudby. Chybějící 
instrumentální ritornely byly hypo-
teticky rekonstruovány tak, aby byla 
konečná skladba co nejbližší původ-
ní verzi. Vycházelo se především ze 
srovnání s dalšími prameny, dobovou 
tiskařskou a interpretační praxí.

Po staletích se nyní konečně po-
dařilo zrekonstruovat skladbu celou. 
V lednu loňského roku totiž muzikolog 
Petr Daněk náhodou objevil komplet-
ní part prvních houslí Loutny české 
v historické knihovně Vlastivědného 
muzea ve Slaném. Celý cyklus Loutny 
pochází z bývalé knihovny slánského 
františkánského kláštera. Františkáni 
houslový part pravděpodobně omylem 
založili do jiných not, díky čemuž se 

jako jediný z celé skladby dochoval. 
Docent Daněk nalezený part nejdříve 
odložil, ovšem vzápětí mu došlo, že 
se jedná o světový unikát. Michnovo 
dílo poznal podle názvů jednotlivých 
skladeb a notového záznamu. 

Následovalo ověření původního 
tisku pomocí vodoznaku, díky němuž 
bylo snadné určit tiskárnu a období, 
ze kterého tisk pochází. Nalezený part 
prvních houslí tvoří dva listy potištěné 
z obou stran. Ty obsahují vrchní melo-
dický hlas ke všem ritornelům a dvě-
ma písním. 

Loutna česká, jež se až do součas-
nosti hrála buď jako jednotlivé písně 
nebo jako celek s improvizovanými 
předehrami, byla konečně komplet-
ně rekonstruována. V nové podobě 
poprvé zazněla 23. prosince 2014 
v Rytířském sále Velkopřevorského 
paláce v Praze, v provedení orches-
tru Ensemble Inégal. Podle znění 
melodické linky prvních houslí bylo 
již snadné doplnit housle druhé. Ač-
koli dosud nejsou k dispozici všechny 
instrumentální hlasy Michnova díla, 
part prvních houslí umožňuje mno-
hem přesnější rekonstrukci celé sbír-
ky. Objev houslového partu ve slánské 
knihovně přispěl i k vyvrácení či po-
tvrzení předchozích hypotéz o podobě 
skladby. Nyní lze například s jistotou 
tvrdit, že ve skladbě bylo užito mno-
hem méně hudebních nástrojů, než 
se dosud předpokládalo. Odhalujeme 
také první zmínky o dynamice písní.

Podle muzikologa Petra Daňka 
nález nevybízí pouze k nové rekon-
strukci a interpretaci Michnova díla, 
ale zároveň je příslibem, že další šťast-
nou náhodou může být jednou dílo 
zcela zkompletováno.
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Městské muzeum v bechyni
Jana ŠIChOvá, ZUZana ŠIMOnOvá
městsKé muzeum v becHyNi

Bechyňský muzejní spolek byl za-
ložen 22. dubna 1911. Tzv. otci 

zakladateli byli Karel Plaňanský, 
tehdejší starosta města, a profesoři 
keramické školy Eduard Hauptmann 
a Václav Mařan, jenž působil jako 
dlouholetý dobrovolný správce mu-
zejní sbírky. Původně byly všechny 
shromážděné předměty vystaveny ve 
čtyřech místnostech městské radnice. 
V roce 1938 se sbírky přestěhovaly 
do měšťanského domu, který městu 
k muzejním účelům věnoval JUDr. 
Adolf Zahradník. V této budově sídlí 
muzeum dodnes.

Po celé první období existence 
bylo muzeum úzce spjato s  místní 
keramickou školou, její profesoři se 
střídali na postu dobrovolného správ-
ce sbírky. Muzejní spolek zanikl na 
počátku 2. světové války. Po jejím 
skončení se dobrovolným správcem 
muzea stal další z profesorů kera-
mické školy Antonín Smíšek, které-
ho roku 1958 vystřídal Ing. Radovan 
Pospíšil. Bechyňské muzeum se začalo 
profesionalizovat. V roce 1964 bylo 
muzeum přeměněno na muzeum ke-
ramicko-vlastivědné s novým názvem 
Městské muzeum keramiky. V tom-
to období se sbírkový fond muzea 

rozrostl především o keramické vý-
robky místních závodů Jihotvar a KE-
RAS. V roce 1987 nastoupil do muzea 
Ivan Uhlíř, za jehož působení bylo 
muzeum uzavřeno kvůli nevyhovují-
címu stavu budovy. Městské muzeum 
obnovilo svou činnost v roce 2006. 
V prvních letech po znovuotevření 
probíhaly návštěvnicky úspěšné krát-
kodobé výstavy a začala se plánovat 
nová stálá expozice.

budování expozice
Roku 2009 jsme vytvořili předběžnou 
koncepci stálé expozice a pomalu za-
čali s jejím budováním. Tvorba expo-
zice probíhala netradičně. I vzhledem 
k finančním možnostem nebylo její 
zhotovení expozice zadáno firmě. Stá-
lá expozice byla v prvních letech finan-
cována z běžného rozpočtu. V roce 
2010 byla otevřena selská světnička, 
o dva roky později byla zpřístupněna 
část archeologická a část věnovaná 
dějinám města až do 19. stol. V květnu 
roku 2014 byla expozice dokončena.

Expozici jsme se snažili udělat co 
nejlevněji, aniž bychom snížili úroveň 
práce a kvalitu výsledku. Celá expo-
zice nás stála cca 900 000 Kč. Z toho 
největší díl finančních prostředků 

byl použit na elektroinstalaci spolu 
s LED osvětlením, sádrokartonové 
vestavby a grafické práce.

Stálá expozice je věnována dě-
jinám města Bechyně a nejbližšímu 
okolí, a to od pravěku po současnost. 
Expozice je rozdělena do sedmi částí: 
selská světnička, archeologie (doba 
kamenná – doba římská), dějiny 
zámku a města (středověká Bechy-
ně, zámek, františkánský klášter, 
město na přelomu 19. a 20. století), 
technické památky (železobetonový 
most, František Křižík a „Elinka“, 
moderní urbanismus, mlýny, vodárny, 
vory), keramika (Krausova cihelna, 
keramická výroba, keramická škola), 
20. století (1. sv. válka, 2. sv. válka, 
kultura, sport, průmysl, armáda) 
a příroda.

Muzejní práce
Vzhledem k tomu, že jsme nejmenší 
možný kolektiv, tak nejde stihnout 
vše, co bychom si přáli. A tak i mu-
zejní činnost je otázkou priorit. Až do 
minulého roku jsme dávali přednost 
dokončení stálé expozice, od toho le-
tošního bychom se rádi zaměřili na 
depozitáře a dětský program. Zároveň 
se budeme postupně věnovat vylepšení 
propagace, publikační činnosti a zpří-
stupnění muzea handicapovaným. Sa-
mozřejmostí zůstává udržet současnou 
úroveň naší práce a s tím související 
kvalitu celého muzea.

Rádi bychom byli ukázkou a in-
spirací pro ostatní malá muzea. I s re-
lativně omezenými finančními pro-
středky a v počtu dvou zaměstnanců 
„na všechno“ lze udržet muzeum živé. 
Snažíme se, aby si lidé našli cestu do 
muzea a tím zprostředkovaně i vztah 
ke svým předkům a ke své historii. 
Z pozitivních ohlasů vyplývá, že se 
toto začíná dařit a že (nerentabilní) 
provozování obyčejného městského 
muzea má i v dnešní době smysl.

Doufáme, že současnou činností 
Městského muzea důstojně navazuje-
me na nejlepší úmysly a tradici našich 
předchůdců.Selská světnička v expozici bechyňského muzea

Fo
to

: A
rc

hi
v 

M
ěs

ts
ké

ho
 m

uz
ea

 v
 B

ec
hy

ni



16 věstník AmG 3 /2015

receNze

Muzejní expozice jako 
edukační médium
GabrIeLa PIáčkOvá
slovANsKé GymNázium olomouc

Muzejní pedagogika patří k obo-
rům, o nichž je v posledních 

letech hodně slyšet. Zásluhu na tom 
má – kromě jiných – Univerzita Pa-
lackého v Olomouci, na jejíž pedago-
gické fakultě (konkrétně na katedře 
výtvarné výchovy) se vyprofilovalo živé 
centrum muzejní pedagogiky, nabíze-
jící zájemcům nejen příslušný studijní 
obor, ale i četné odborné publikace 
týkající se dané disciplíny na pomezí 
pedagogiky a muzeologie. Jejich řadu 
nyní rozšiřuje dvousvazková kniha 
Petry Šobáňové s názvem Muzejní 
expozice jako edukační médium, jež 
vychází jako výstup výzkumu podpo-
řeného GA ČR.

Muzeologický rozměr
Kniha na první pohled zaujme svým 
rozsahem – je tvořena dvěma obsažný-
mi svazky čítajícími dohromady přes 
800 stran. Na rozdíl od předchozích 
prací autorky, věnovaných muzejní 
edukaci, je tento opus věnován mu-
zejní prezentaci a jejímu edukačnímu 
rozměru. Již při pohledu na obsah lze 
publikaci vytknout, že téma je podáno 
„zeširoka“ a že se věnuje až příliš mno-
ha souvisejícím problémům (viz např. 
pasáže o nové muzeologii a konferenci 
v Chile). Je však třeba zmínit, že čes-
ká muzeologická produkce bohužel 
nenabízí tituly, na něž by bylo možné 
čtenáře odkázat a jít rovnou k věci. 
Šíře představeného kontextu tak sice 
může čtenáře od zvoleného tématu 
odvádět, na druhou stranu je dobře, že 
je daným problémům konečně věno-
ván prostor – ať již jde o tzv. kritické 
teorie muzea nebo o okolnosti vzniku 
nových typů muzeí (archeoparků, dět-
ských muzeí, science center). 

Hlavním tématem knihy jsou mu-
zejní expozice, jejich obsah, témata a 
způsoby jejich podání, jichž dnes exis-
tuje velké množství. Zvláštní prostor 
autorka věnuje didaktickému rozměru 
muzejní prezentace; expozici (či výsta-
vu) přitom pojímá jako specifické edu-
kační médium. Expozice jsou v kni-
ze definovány jako veřejně přístupný 
prostor (s vystavovanými předměty, 
různými doplňkovými prvky a mobi-
liářem), ale také jako komunikační 
a edukační médium, pomocí nějž 
se – s využitím sbírkových předmě-
tů – prezentuje dosažené vědění. Jak 
uvádí autorka, „expozice může svým 
obsahem, tématem a způsobem jeho 
podání touhu různých lidí po pozná-
ní nových věcí iniciovat, anebo ztížit, 
či dokonce zcela pohřbít.“ S tím lze 
souhlasit a v tomto bodě vidím jeden 
z přínosů knihy: názorně ukazuje, že 
přímo do expozic lze zavádět různé 
podpůrné prvky, kterými se působení 
expozic na návštěvníky s překvapivou 
účinností zesílí.

Značnou část knihy tvoří popis 
různých inovací současné muzejní kul-
tury. Autorka podle svých slov vybrala 
zejména ty, které podporují sdělnost 
expozic a jejich „didaktičnost“. Jde 
o zavádění nových médií, boom di-
daktických nebo zábavních exponátů, 
interaktivitu ad. Osobně považuji za 
podnětnou zejména část věnovanou 
konceptualizaci muzea, tedy zrodu 
muzeí, která „fungují jako specifický 
,exponát‘ a k návštěvníkovi hovoří 
pomocí expresivních prostředků“. Au-
torka tento zajímavý jev dokumentuje 
zejména na díle architekta Daniela Li-
beskinda. Zásluhou knihy se alespoň 
některé z trendů proměňující tradiční 
muzeum dostávají do diskurzu české 
muzeologie.

expozice – edukační médium
Druhý svazek knihy vychází z výzkumu 
současných českých expozic, pro nějž 
autorka zvolila formu případových 
studií, jichž v knize najdeme více než 
tři desítky. V nich jsou představeny di-
daktické prvky expozic, jejich obsah, 
principy, uplatněné strategie a další 
aspekty. Je třeba ocenit metodologii 
výzkumu. Autorka podrobně předsta-
vuje jeho design a otevřeně diskutuje 
o některých problémech tohoto typu 
kvalitativního zkoumání, což v muze-
ologii zdaleka není běžným standar-
dem. Přesto lze poukázat na to, že 

Jak podpořit učení návštěvníků v expozicích? 
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výběr vzorku není zcela reprezentativ-
ní (existují další expozice zasluhující 
zkoumání, za všechny např. expozice 
ve zlínském Baťově institutu 14/15) 
a na to, že případové studie nejsou 
psány „břitkým perem“ – hodnocení 
někdy vyznívá příznivě i v případech, 
kdy se jedná o expozice ne příliš zda-
řilé a „nedidaktické“. Každopádně se 
však jedná o jeden z mála skutečných, 
po metodologické stránce profesionál-
ně rozvržených výzkumů na pomezí 
muzeologie a pedagogiky.

Výzkum pracoval s klíčovým 
konceptem expozice – edukačního 
média. Expozice je zde chápána jako 
prostředí, „v němž se návštěvníci mo-
hou spontánně něčemu učit anebo se 
účastnit řízeného edukačního proce-
su.“ Kniha ukazuje, že každá expozice, 
i ta nejméně povedená, je edukačním 
médiem. Množství studií dovoluje 
komparovat přístupy k tvorbě expozic 
i jejich výsledky – a to nejen z hle-
diska podpory učení návštěvníků, ale 
i s ohledem na jejich vnější podobu, 
téma a jeho podání.

Stav muzejní prezentace u nás
Dodejme, že výzkum se časově zamě-
řil na české expozice nebo výstavy, 
které byly vytvořeny v letech 2009–
2014. Kniha tedy – byť s výše zmí-
něnou výhradou – přináší svědectví 
o tom, jaké expozice v těchto letech 
vznikaly a  jaký výstavní úzus panu-
je v současném českém muzejnictví. 
Z výsledků lze zmínit např. tato zjiš-
tění: v expozicích se oproti minulosti 
hojněji uplatňují objekty nebo prv-
ky, které autorka pojmenovává jako 
didaktické exponáty, stále častěji se 
zavádějí nová média (která však podle 
Šobáňové dosud nejsou využita napl-
no a mnohdy pouze nahrazují klasické 
prostředky). Zajímavé je zjištění, že 
většina expozic – s výjimkou expozic 
galerijního typu – uspokojuje inte-
lektuální potřeby návštěvníků a že se 
tvůrci zdráhají využívat větší měrou 
dramatizující scénické prvky zacílené 
na emoce. 

Výzkum potvrdil značnou plura-
litu současné muzejní kultury, jejímž 
projevem je podle autorky souběžná 
existence expozic formalistických 
a  expozic funkčně-ekologických, 
kontextuálních nebo dokonce expe-
rimentálních. Čtenářům lze doporučit 
také autorčin pokus o formulování sil-
ných a slabých stránek české muzejní 
prezentace a oddíl věnovaný znakům 
expozic pojímaných jako místo pro 
vzdělávání, tedy expozic – edukačních 
médií, jež jsou ostatně hlavním téma-
tem knihy. Identifikace těchto znaků 
je také tím, co lze dobře využít v praxi. 
Autorka vyzdvihuje kontextuální, na-
rativní nebo funkčně-ekologický způ-
sob prezentace, uplatňování zásady 
názornosti a dalších zásad, pomocí 
nichž lze „ohlídat“ rozumnou míru 
podnětů v expozici, zapojit emoce 
návštěvníků a aktivizovat je. Didak-
tické expozice podle autorky uplatňují 
nejen muzeálie, ale také didaktické 
exponáty a doplňkové prvky. Vše v ex-
pozici má být připraveno s didaktický-
mi ohledy a uzpůsobeno pro cílového 
návštěvníka. Návštěvníkům je třeba 
nabízet nejen pasivní prohlídku, ale 
také smysluplné aktivity a vzdělávací 
příležitosti se zábavními prvky, stejně 
jako dostatečný prostor pro vzdělává-
ní – nejen fyzický, ale i virtuální na 
webu muzea.

Pluralita současné muzejní 
kultury
Kniha Petry Šobáňové otvírá i další, 
ne nutně didaktické problémy týkající 
se služeb muzea veřejnosti. Jedním 
z nich je nízká úroveň doprovodných 
služeb muzeí a fakt, že česká muzea 
stále nejsou „visitor friendly“. Tento 
problém nesouvisí nutně s muzejní 
prezentací, přesto však obraz muzea 
u veřejnosti významně ovlivňuje. Po-
sledním z podnětů, který z recenzova-
né knihy vybírám, je poukaz na jeden 
z nejúčinnějších, u nás dosud málo 
využívaných přístupů k prezentaci té-
matu, jímž je narativnost neboli podá-
vání tématu skrze příběhy. Příležitost 

zamyslet se nad povahou narativních 
expozic, stejně jako nad dalšími ino-
vativními přístupy k tvorbě expozic 
obecně je jedním z nejcennějších pří-
nosů publikace. Kniha názorně uka-
zuje, že v dnešní době existuje dříve 
nepředstavitelná pluralita různých 
muzeologických přístupů a vhodně 
připomíná, že neexistují jednoznačné 
návody k tomu, jak má pomyslná ide-
ální expozice vypadat. Svědčí o živosti 
muzejní kultury a otevírá potřebnou 
diskuzi nad současnými trendy.

Jak se v knize uvádí, tvorba ex-
pozice je tvůrčí činnost, v níž by se 
měla uplatňovat invence konkrétních 
tvůrců. Právě jim může kniha pomoci 
k lepší orientaci v možných přístupech 
a může se stát podnětem pro diskuzi 
nad nimi. Ukazuje, jak lze expozice 
více přizpůsobit lidem a jakými meto-
dami lze vyjít vstříc jejich vzdělávacím 
potřebám. 

ŠobáŇová, petra: Muzejní expozice 
jako edukační médium: Přístupy k tvorbě 
expozic a jejich inovace (1. díl). olomouc: 
univerzita palackého v olomouci, 2014

ŠobáŇová, petra: Muzejní expozice 
jako edukační médium: Výzkum součas-
ných českých expozic (2. díl). olomouc: 
univerzita palackého v olomouci, 2014
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Smrtelné slasti
K výstavě v Národním muzeu

TOMáŠ JIrSa
studeNt, FilozoFicKá FAKultA uNiverzity KArlovy

Výstava „Smrtelné slasti“, konající 
se ve dnech 20. března – 21. červ-

na 2015 v Nové budově Národního 
muzea, měla za cíl představit věci, 
které nás svádí k hazardování se živo-
tem. Postupně proto prezentovala fe-
nomény alkoholismu, tabáku, lehkých 
a tvrdých drog, adrenalinu, pornogra-
fie a sexuality, kdy nás vášeň může 
přivést až na pokraj smrti. Národní 
muzeum tuto výstavu nedoporučovalo 
osobám mladším 18 let s odůvodně-
ním, že představované exponáty mo-
hou narušit duševní a mravní vývoj 
dětí. Tematická výstava byla jednou 
z cyklu „Smrt“, který Národní muze-
um připravilo na sezónu 2014/2015.

Pojďme se však na chvíli přesu-
nout zpět do jarních dnů roku 2015 
a projít si celou výstavu trochu de-
tailněji: V první místnosti uvítá ná-
vštěvníka stěna s citátem antického 
hédonistického filosofa Epikúra ze 
Samu charakterizujícím myšlenku, 
která se táhne celou výstavou jako 
červená nit: „Žádná slast není sama 
o sobě zlem, ale důsledky, které působí 
některé slasti, přinášejí s sebou zmatky 
mnohokrát větší, než jsou tyto slasti.“ 

Sál prezentuje témata alkoholu, tabá-
ku, pornografie a adrenalinu, přičemž 
na jednotlivých sbírkových předmě-
tech je ukázáno, jak a v jaké míře se 
tato témata v minulosti dostávala do 
veřejného prostoru. Návštěvník proto 
může snadno sledovat proměnu posto-
je společnosti například k některým 
drogám, což výmluvně ilustruje stra-
na novin z přelomu 19. a 20. století, 
zvoucí čtenáře k návštěvě divadelní 
hry Hašiš. Novinové články, literární 
díla, nádherná umělecká zpracování 
krabiček od cigaret a dýmek nebo por-
nografické knižní ilustrace – všechny 
tyto předměty nás mají ponouknout 
k zamyšlení, jak se téma slastí dříve 
promítalo do každodenního života 
a umění.

Jelikož jsem měl možnost vidět 
prostory výstavy týden před jejím 
otevřením, po vstupu mě tentokrát 
zaujala až nezvyklá upravenost první 
části. Ve skleněném kříži (symbolizují-
cím, jak nás slasti vedou ke smrti) byly 
poctivě vyrovnány láhve od alkoholu, 
krabičky cigaret a injekční stříkač-
ky, které jsem předtím viděl bez ladu 
a skladu poházené po zemi. Dojem 

precizního a promyšleného pořádku na 
mě působil jako imanentní protiklad 
k tématu slastí, které si spíš spojujeme 
s určitou emocionalitou a spontánnos-
tí. Nápad s podobným symbolickým 
vyjádřením se mi líbí, avšak možná 
by se autorům výstavy dala doporučit 
jednoznačnější a efektnější instalace, 
kdy by kříž nahradila rakev, přetékající 
lahvemi od alkoholu a krabičkami od 
cigaret, čímž by byl mimo jiné dotvá-
řen dojem, že nám slasti a závislosti 
mohou snadno přerůst přes hlavu a do-
vést nás až do hrobu. 

Dále se mi v první části výstavy 
zvláště zamlouvala audiovizuální slož-
ka, kterou bylo do výstavy začleněno 
téma propagandy, resp. úryvek ze se-
riálu Třicet případů majora Zemana, 
konkrétně dílu Mimikry, který měl 
zpodobňovat skupinu Plastic People 
of the Universe a jejich úpadkovost 
a  závislost na drogách. Hudební 
smyčka z filmu mi hraje v uších ještě 
nyní. Ze zde vystavených exponátů 
viditelně ostatní návštěvníky nejvíce 
zaujaly sbírkové předměty kultury Co-
lima zMexika (jedna slečna se nahlas 
smála u sošek dvou souložících mužů 
a  rituálního falického předmětu) 
anemravné japonské ex libris. Nao-
pak reklamy na cigaretové výrobky 
a dýmka generála Windisgrätze byly 
návštěvníky spíše opomíjeny, což je 
dáno tím, že dnes již tyto předměty 
nešokují a zřejmě také nepříliš vhod-
ným řešením vitrín v této části, kde 
se musíte k některým exponátům ne-
pohodlně sklonit až k zemi.

Postoupíme-li dále výstavou, po-
všimneme si, že její prostřední část do-
vedně pracuje s architekturou prosto-
ru, kde sklon podlahy vytváří šikmou 
plochu, na kterou se dostává člověk 
nepřiměřeně se oddávající slastem. 
Celkovou pochmurnou atmosféru 
pak dotvářelo potemnělé osvětlení. 
V této části byly instalovány předměty 
se silným účinkem na návštěvníka – 
rozsypané konopí a vzorky všech typů 
lehkých a tvrdých drog v jedné z vitrín, 
ukázky lékařských preparátů zdravých Z výstavy Smrtelné slasti v Národním muzeu
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vize muzea musí být společná
Rozhovor s Janou Horákovou, ředitelkou Slezského 
zemského muzea

MIChaL babík / reGioNálNí muzeum A GAlerie v JiČíNě

plic a plic kuřáka postižených rakovi-
nou a „potratové křeslo“.

Silnou stránkou výstavy byly jed-
noznačně popisky a citáty doprováze-
jící sbírkové předměty. Neodrazovaly 
svou délkou a tematicky byly dobře 
zvoleny k představovaným exponátům 
– například citace z filmu Jima Jar-
musche Coffee and Cigarettes. 

Poslední část výstavy tvořily ka-
binky na chodbě po cestě z výstavy, 
ve kterých se mohl návštěvník dozvě-
dět více o tématech násilných počí-
tačových her, kyberšikany a online 
pornografie. Na třech obrazovkách 
mohl zhlédnout videa z brutální stří-
lečky, vyzkoušet si freeware hru nebo 
vidět kreslené hentai porno. Dále se 
zde nacházela tmavá místnost, kde 
návštěvník mohl projít poslepu tmou 
a zvýšit si alespoň takto hladinu adre-
nalinu. Poslední z kabinek pak velmi 

mgr. Jana Horáková je absolventkou pedagogické fakulty ou 
v ostravě, obor jazyk český – dějepis. Je autorkou řady výstav, za 
expozici „doba zmaru a naděje“ v Národním památníku ii. svě-
tové války získala pro szm cenu Gloria musaealis v kategorii 
muzejní výstava roku 2009. zabývá se edukační a přednáško-
vou činností pro veřejnost, publikační činností, spolupracovala 
na řadě filmových dokumentů. za svou práci získala mnoho 
vyznamenání a ocenění, např. pamětní medaili ii. a iii. stupně 
Čs. obce legionářské za zásluhy o obnovu a šíření legionářských 
tradic, pamětní medaili ministra obrany k 90. výročí vzniku Čsr, 
nebo pamětní plaketu za osobní přínos v péči o válečné hroby.

Paní ředitelko, Vaše profesní působení je spjato už 
více než čtvrt století se Slezským zemským muzeem. 
Mohla byste zhodnotit, jak se v průběhu této doby 
proměňoval Váš vztah k muzeu?

dobře zpracovávala téma dopingu ve 
sportu. Na konci výstavy mohli čeští 
i zahraniční návštěvníci projevit svou 
kreativitu a napsat na stěnu kabinky 
vzkaz („Byl jsem zde a hodně jsem se 
o sobě dozvěděl“, „We did it in the dark 
room!“ atd.). 

Výstava se dle mého názoru po-
vedla, příjemně pobavila a obsahova-
la spoustu dobrých nápadů. Neměla 
příliš naučnou nebo mravní funkci 
a autoři se o to ani nesnažili. Téma 
smrtelných slastí je hluboké a od vý-
stavy jsem proto upřímně čekal právě 
trochu více hloubky – dle mého ná-
zoru sklouzla po povrchu přeskako-
váním z jednoho tématu na druhé. 
Tato fragmentárnost však tvoří stříp-
kovitý obraz, ze kterého si návštěv-
ník odnese to osobně důležité. Výsta-
va místy vytvářela dojem díla, které 
mohlo vzniknout neorganizovaným 

happeningem umělců, ve skutečnosti 
však bylo výsledkem promyšlené práce 
zaměstnanců Národního muzea. 

Výstavě nechyběl důraz na vyvolá-
ní silné imprese u návštěvníka – snad 
nejhlubší dojem ve mně subjektivně 
zanechalo potratové křeslo. Podle au-
torů by mohla výstava „ve vnímavém 
návštěvníkovi (…) vyvolat znepokoji-
vé morální otázky, možná i paniku, 
ale nejlépe by bylo, kdyby v návštěv-
nících podpořila moudrý nadhled“. 
Znepokojivé morální otázky dle mého 
názoru výstava nevzbudila, přestože 
k tomu na několika místech měla slib-
ně nakročeno.

Hodnotím proto výstavu na stup-
nici 1–10 (od nejhorší po nejlepší): 
zábavnost výstavy 10, vzdělávací funk-
ce 7, morální funkce a hloubka 2, in-
teraktivita a architektonické provede-
ní 8, celkově 8. 

Můj vztah k němu se proměňuje stále – od starosti o jedno 
pracoviště po zodpovědnost za celou instituci. Když jsem se 
v roce 1990 stala vedoucí hrabyňského památníku (tehdy 
Památníku ostravské operace), byl ještě součástí Muzea 
revolučních bojů a osvobození (MRBO), a to až do roku 
1992, kdy se stal součástí Slezského zemského muzea. 
Tím byl památník zachráněn (mimo jiné i zásluhou velké 
řady muzejních pracovníků z jiných institucí), protože od 
převratu v kraji panoval obrovský tlak veřejnosti na jeho 
zrušení – muzeum bylo až do roku 1989 především místem 
ideově-politických akcí krajského stranického aparátu. 

První dva roky v muzeu pro mě tedy znamenaly zápas 
o další existenci památníku, protože jsem byla přesvědče-
ná, že má své opodstatnění – vždyť stojí na místě auten-
tických bojů na konci 2. světové války a v regionu, který 
byl válkou nejvíce postižen. Roky poté, co se památník 
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stal součástí Slezského zemského muzea, byly obdobím 
intenzivní práce, jejímž cílem bylo změnit vztah veřejnosti 
k památníku, znovu získat návštěvníky a vytvořit novou 
expozici. To vše s minimem financí, protože památník se 
stal součástí SZM bez navýšení jeho rozpočtu. 

Spolupráce s ostatními pracovišti se rozšířila po roce 
2000, kdy jsem začala připravovat výstavy i v hlavní budově 
v Opavě, začala jsem se podílet na činnosti Areálu čs. opev-
nění v Hlučíně-Darkovičkách a stala jsem se kurátorkou 
podsbírky, věnované období 2. světové války. Připravili 
jsme také investiční záměr na celkovou rekonstrukci pa-
mátníku, která byla úspěšně dovršena v roce 2009. Bez 
spolupráce řady kolegů by se nedala ani dotáhnout rekon-
strukce do zdárného konce, ani připravit nová expozice.

Po roce 2009 jsem se stala členem poradních orgánů, 
které se podílely na činnosti celého muzea – byla jsem 
v programové radě, v poradním orgánu pro sbírkotvornou 
činnost i v krizovém štábu. Tím jsem získala vhled do 
činnosti všech muzejních oddělení a blíže jsem poznala 
své kolegy. Nyní, ve funkci ředitelky, je vztah samozřej-
mě zase jiný. Charakterizuje ho především zodpovědnost 
k instituci, ke svým kolegům a k veřejnosti.

Jste v historii Slezského zemského muzea první ženou, 
která jej vede. Vnímáte to jako handicap, 
anebo výhodu?

To, že jsem první žena v čele instituce, není ani handicap, 
ani výhoda – pro mne je to především velká čest. Vždyť 
přede mnou muzeum řídili významní mužové – zmíním 
například jednoho z „otců zakladatelů“ Faustina Ense, 
historika umění Edmunda Wilhelma Brauna či Karla 
Černohorského, který stál v čele muzea ve 30. letech a pak 
po 2. světové válce. Ti všichni se přede mnou zasloužili 
o rozkvět muzea a rozšíření sbírek. Mám k nim velkou 
úctu a ráda bych pokračovala v jejich stopách. 

Jak vnímáte svůj první půlrok v nové pozici? Co se 
nejvíce změnilo a co se měnit zatím nedaří?

Já nejsem přítel zbrklých rozhodnutí, takže změny jsou 
velmi pozvolné. Potřebovala jsem si důkladně vyhodnotit 
systém fungování muzea ve všech aspektech, vedla jsem 
řadu rozhovorů s kolegy, abych se seznámila s jejich názory 
a potřebami. Přistoupila jsem zatím jen k „zeštíhlení“ 
vedoucího managementu, který byl dle mého názoru příliš 
přebujelý, zbytečně instituci finančně zatěžoval a znesnad-
ňoval rozhodovací procesy. Já se nechci opevnit hradbou 
náměstků a tajemníků, pro mě je důležitý kontakt s kolegy 
na všech stupních řízení, i se zaměstnanci.

Hodláte na některé projekty bývalého ředitele Antoní-
na Šimčíka navazovat, anebo část s jistotou zrušíte? 
Jaká je Vaše hlavní vize směřování muzea? 

Na řadu projektů navázat musím, protože jsou již v tako-
vém stupni rozpracovanosti, že se zrušit nedají. Jde zejmé-
na o projekt rekonstrukce Müllerova domu, kde v těchto 
dnech začíná archeologický průzkum. Po rekonstrukci 
bychom zde rádi představili veřejnosti nové multifunkční 
centrum, kde bude možné pořádat výstavy, ale zejména 
se věnovat edukačním aktivitám a přednáškové činnosti.

Projekt, který jsem si dovolila po důkladném zvážení 
pozastavit, je projekt centrálního depozitáře. Ten je pro 
ochranu našich sbírkových předmětů životně důležitý, 
nicméně po konzultaci s kolegy kurátory a zejména s ko-
legy z oddělení ochrany sbírkových předmětů jsem projekt 
pozastavila kvůli místu, kde měl stát. To se ukázalo jako 
rizikové, proto pro depozitář hledáme vhodnější pozemek.

A co se týče směřování muzea – nejde o mou vizi, 
není to moje muzeum. Vize budoucnosti muzea musí být 
společná pro všechny mé kolegy, všichni se s ní musíme 
ztotožnit a být ochotni na ní společně pracovat. Byla bych  
ráda, aby se SZM stalo otevřenou a přátelskou institucí, 
která bude využívat svůj potenciál ke zvyšování kvality 
vzdělání a sociální soudržnosti, která přinese inovativní 
a atraktivní výstavní program pro širokou veřejnost i za-
hraniční partnery a stane se respektovanou kulturní a vý-
zkumnou institucí v ČR i zahraničí. Zejména bych chtěla, 
aby se muzeum stalo místem, kde se bude dobře pracovat 
mým kolegům a budou se do něj rádi vracet návštěvníci.

Hodláte zintenzivnit spolupráci s Oddělením muzeo- 
logie a památkové péče Slezské univerzity v Opavě?

Se Slezskou univerzitou spolupracujeme intenzivně už 
teď a nejen s výše zmíněným oddělením. Studenti z oboru 
muzeologie k nám docházejí na praktickou výuku kon-
zervace, studenti audiovizuální tvorby pro nás připravují 
propagační spot, další k nám docházejí získat zkušenosti 
v oblasti muzejní pedagogiky. Protože moje alma mater je 
Ostravská univerzita, ráda bych více spolupracovala i s ní. 
Chtěli bychom, aby se studenti obou univerzit podíleli i na 
výstavní činnosti a na přípravě programů pro veřejnost. 
Nějakou dobu jsem učila a práci s mládeží považuji za 
důležitou a přínosnou – mladí lidé mívají neotřelé názory, 
dokáží vnést nový vítr do zavedených stereotypů.
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Ředitelé Michal lukeš, Jana Horáková a Martin Reissner 
na zahájení výstavy „unikáty zemských muzeí“ v Bratislavě
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zápis ze zAsedáNí seNátu AmG

Jednání senátu AmG zahájila phdr. zita 
suchánková, která přivítala všechny pří-
tomné. senát hlasováním schválil návrho-
vou komisi ve složení: phdr. pavel ciprian, 
phdr. Štěpánka běhalová a Jana ulipová, 
bbus (Hons), a mandátovou komisi ve 
složení: mgr. monika benčová, mgr. mar-
kéta Formanová, ing. tomáš vitásek.

činnost exekutivy aMG
předseda AmG phdr. luděk beneš nejpr-
ve informoval o činnosti exekutivy AmG, 
která se v období mezi konáním senátu 
AmG sešla celkem dvakrát, a to 1. dubna 
2015 a 6. května 2015. Na svých zase-
dáních řešila následující body:

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis: 
do xiii. ročníku soutěže Gloria musaealis 
se přihlásilo celkem 87 projektů, z nichž 
43 bylo přihlášeno do kategorie výstav, 
35 do kategorie publikací a 9 do kate-
gorie počinů. ve dnech 23. a 24. března 
2015 se uskutečnilo závěrečné zasedání 
soutěžní komise, která rozhodla o pořadí 
v jednotlivých kategoriích a také navrh-
la udělení zvláštních ocenění a cen Čv 
icom a Čestného výboru soutěže. exe-
kutiva AmG schválila navržené pořadí na 
zasedání 1. dubna 2015, poté byla zís-
kána k návrhu poroty také kladná stano-
viska Čv icom a členů Čestného výboru 
soutěže. exekutiva rovněž schválila layout 
všech tiskových materiálů k  xiii. ročníku 
soutěže.

dlouhodobě se exekutiva AmG ve 
spolupráci s omG mK Čr zabývala novou 
mediální koncepcí soutěže a přípravou 
atraktivnější podoby slavnostního vyhlá-
šení výsledků, pro které byla laskavostí 
vedení obecního domu i magistrátu hl. 
m. prahy za výhodných podmínek získána 
smetanova síň obecního domu v praze. 
vlastní vyhlášení výsledků xiii. ročníku 

soutěže proběhlo ve čtvrtek 14. květ-
na 2015 od 14 hodin. díky intenzivním 
jednáním s omG mK Čr byla získána 
dotace ve výši 120 000 Kč na natočení 
propagačního videospotu soutěže a ak-
tualizaci formy pro odlévání trofeje, a dále 
mimořádná dotace ve výši 500 000 Kč na 
zajištění slavnostního vyhlášení cen Glo-
ria musaealis za rok 2014 včetně natoče-
ní prezentačních spotů všech oceněných 
projektů, znělek soutěže i jednotlivých 
soutěžních kategorií. přípravy směřující 
mj. k výrobě záznamu ze slavnostního 
ceremoniálu, resp. jeho odvysílání na te-
levizních obrazovkách v tomto období 
však narazily na komplikovaně časově 
i administrativně fungující vnitřní sys-
tém mK Čr i Čt a bylo zřejmé, že na 
realizaci koprodukce s Čt je již v tomto 
ročníku pozdě. letošní ceremoniál tak 
proběhl v jakémsi „testovacím režimu“ 
nové koncepce soutěže, která ji posouvá 
směrem k modernějšímu, širší veřejnosti 
přístupnému a přitom důstojnému poje-
tí. z pozitivních ohlasů můžeme soudit, 
že nastoupená cesta je správná, a začít 
pracovat na slavnostním vyhlášení xiv. 
ročníku – spolu se všemi partnery, kteří se 
zásadní měrou zasloužili o letošní úspěch. 
první dobrou zprávou je pozitivní odpo-
věď ze strany Čt k návrhu spolupráce na 
ročníku 2015, jehož slavnostní vyhlášení 
se bude konat v úterý 17. května 2016 
opět v obecním domě. 

AmG připravila ve spolupráci s Ná-
rodním muzeem definitivní pravidla sou-
těže Muzeum roku a také se podílela na 
jejím zajištění na portále do-muzea.cz, 
který Nm provozuje. první ročník soutěže 
byl odstartován v rámci slavnostního pře-
dávání cen Gloria musaealis v obecním 
domě rovněž 14. května 2015. veškeré 
potřebné informace jsou k dispozici na 
portálu http://www.do-muzea.cz a byly 

elektronickou poštou rozeslány do všech 
členských i nečlenských institucí. exe-
kutiva AmG vyzývá všechny instituce 
k účasti v soutěži o nejpopulárnější mu-
zeum!

Festival muzejních nocí: do xi. roční-
ku festivalu se přihlásilo 418 institucí 
ze 161 měst a obcí. exekutiva AmG se 
věnovala především přípravě slavnostní-
ho zahájení FmN, které se ve spolupráci 
s libereckým krajem, městem liberec, 
severočeským muzeem a oblastní galerií 
liberec konalo v pátek 15. května 2015 
od 15 hodin v prostorách libereckého 
muzea. program Národního zahájení i na-
vazující muzejní noci pod Ještědem se 
odehrál v příjemné atmosféře za účasti 
široké veřejnosti. příští Národní zahájení 
Festivalu muzejních nocí se uskuteční 
v pátek 20. května 2016, přičemž místo 
konání bude ještě upřesněno.

Kampaň „Muzea a 20. století“: Kampaň 
na téma velká válka byla prodloužena až 
do roku 2018. muzea i další instituce 
proto přihlašují své akce k tomuto tématu 
průběžně a jejich počet neustále narůstá. 
seznam akcí a další údaje jsou k dispozici 
na webových stránkách projektu.

legislativa
Zákon o památkovém fondu: poslední 
verze návrhu zákona byla na webových 
stránkách ministerstva kultury Čr uveřej-
něna k 7. březnu 2015. také k této verzi 
vypracovala AmG, resp. člen exekutivy 
zdeněk Kuchyňka ve spolupráci s dalšími 
subjekty, své náměty a připomínky. dle 
nejnovějších informací, které má vedení 
AmG k dispozici, byl již návrh zákona po-
stoupen do legislativní rady vlády, nevíme 
však, zda a nakolik byly připomínky AmG 
akceptovány.

Koncepce rozvoje muzejnictví na 
léta 2015–2020: zástupci AmG luděk 
beneš a Anna Komárková se zúčastnili 
prezentace návrhu Koncepce, která se 
konala 23. února 2015 na mK Čr. Ná-
sledně připravila exekutiva AmG první 
verzi připomínek k předloženému mate-
riálu. v dubnu 2015 byl na sekretariát 

Zasedání Senátu aMG
dne 27. května 2015 v nové budově nM v Praze

přítomni:
28 z 57 s hlasem rozhodovacím
3 z 21 s hlasem poradním
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doručen již oficiální návrh textu Koncep-
ce, v němž byly některé připomínky AmG 
ministerstvem akceptovány. Následně 
byla vypracována nová verze připomínek, 
která se zabývá konkrétním zněním ně-
kterých z hlediska AmG sporných bodů 
návrhu Koncepce. v současné době oče-
kává AmG reakci na své náměty, ať již ve 
formě materiálu k vypořádání připomí-
nek, nebo přímé odpovědi omG mK Čr. 
zdeněk Kuchyňka na zasedání senátu 
AmG poděkoval všem, kteří i přes krát-
ký termín své připomínky na sekretariát 
AmG zaslali.  

předseda AmG luděk beneš spolu 
s výkonnou ředitelkou AmG Annou Ko-
márkovu jednali dne 5. května 2015 s ře-
ditelem omG mK Čr pavlem Hlubučkem 
mj. o možnosti nominace zástupce AmG 
do jeho poradního orgánu nejen pro ob-
last legislativy, zvláště poté, co svoji 
rezignaci na členství ohlásil František 
Šebek. zástupci AmG na jednání rovněž 
tlumočili požadavek senátu AmG, aby 
zásadní materiály byly k připomínkování 
předkládány s větším časovým předsti-
hem. dle sdělení p. Hlubučka však toto 
není možné z důvodů stanovení krátkých 
časových lhůt pro vnitřní připomínková ří-
zení v rámci mK Čr stejně jako pro vnější 
připomínková řízení.

AmG zatím neobdržela žádnou reak-
ci na své připomínky a náměty k návrhu 
Státní kulturní politiky na léta 2015–
2020, které byly na mK Čr odeslány 
v únoru 2015.

AmG odeslala v únoru 2015 na 
mK Čr rovněž připomínky k evropské 
směrnici k osiřelým dílům a k její aplikaci 
v České republice. připomínky byly pře-
dány také Komisi rady Asociace krajů Čr 
pro kulturu, památkovou péči a cestovní 
ruch, se kterou exekutiva AmG dlouho-
době spolupracuje. stejně tak se AmG 
dne 31. března 2015 písemně vyjádřila 
k návrhu metodiky pro hromadnou evi-
denci archeologických fragmentů, o což 
byla požádána omG mK Čr.

AmG dále oslovila omG mK Čr 
s prosbou o vyjádření ve věci zdanění 
majetkového prospěchu vypůjčitele 
při výpůjčce, což se týká také výpůjček 

sbírkových předmětů, pokud majetkový 
prospěch od jednoho půjčitele dle no-
vely zákona o daních z příjmu přesáhne 
100 000 Kč. 

ing. zdeněk Štefek, místopředseda 
Komise rady AK Čr pro kulturu, památ-
kovou péči a cestovní ruch, informoval 
exekutivu AmG, že v materiálu chystané-
ho programu IROP na léta 2016–2020, 
je jako zásadní podmínka, kromě omezení 
na muzea zřizovaná státem a kraji, roční 
návštěvnost instituce 30 000 návštěvní-
ků vypočítaná jako průměr za poslední tři 
roky. byť exekutiva AmG dostala materiál 
k připomínkování, dodatečně doplněné 
kritérium návštěvnosti nebylo konzulto-
váno ani s AK Čr, ani s vedením AmG. 
od případné podpory tak byl odstřižen 
nejen velký segment muzeí zřizovaných 
obcemi a jinými subjekty, ale kvůli kritériu 
návštěvnosti na dotace nedosáhnou ani 
všechna muzea zřizovaná kraji, byť by 
měla sebelepší projekt. vedení AmG se 
snaží ve spolupráci s Komisí rady AK Čr 
pro kulturu, památkovou péči a cestov-
ní ruch, popř. jednáním s mK Čr, najít 
východisko z této neočekávané situace. 

předseda AmG luděk beneš a před-
sedkyně Komise pro muzejní pedagogiku 
a pr při AmG Kateřina tomešková jednali 
v únoru 2015 na mŠmt o možnosti uzná-
ní samostatné profese muzejního peda-
goga a jejího zařazení do Katalogu prací. 
díky tomuto jednání byly navázány další 
kontakty s příslušnými pracovníky mŠmt, 
a třebaže dle jejich sdělení existuje mno-
ho překážek, jež uznání zabraňují, budou 
jednání v této věci nadále pokračovat. 

Muzejní statistika: tématu muzejní sta-
tistiky bude věnováno čtvrté letošní číslo 
věstníku AmG, které vyjde v srpnu 2015. 
v přípravě je rovněž vydání souhrnné pub-
likace o projektu Benchmarking muzeí, na 
níž se spolu s Nipos podílí i AmG. o tento 
projekt projevili velký zájem také kolegové 
ze zväzu múzeí na slovensku a stane se 
patrně hlavním tématem příštího setkání 
všech partnerských organizací Čr a sr. 

exekutivě AmG se podařilo posunout 
termín pro odevzdávání vyplněných for-
mulářů v-Kult zpět na 31. březen, jak jí 

uložil senát AmG dne 26. února 2015. 
Aktualizované metodické vysvětlivky pro 
vyplňování dotazníků za rok 2014 byly 
uveřejněny na webových stránkách AmG. 
Anna Komárková dále informovala senát, 
že připomínky k podobě dotazníku v-kult 
2016 byly předány Nipos, resp. Čsú. 

v polovině května 2015 byly muzeím 
a galeriím Čr prostřednictvím elektronic-
kého bulletinu AmG rozeslány dotazní-
ky ke zjišťování informací  Rekonstruk-
ci objektů muzeí a galerií ČR  období 
1990–2015, s výhledem do roku 2025. 
dotazník byl připraven ve spolupráci 
AmG a omG mK Čr. bude sloužit jako 
podkladový materiál pro potřeby mK Čr 
a jeho výsledky budou publikovány ve 
věstníku AmG.

Výroční zasedání NeMO: zasedání se 
uskuteční ve dnech 6. až 8. listopadu 
2015 v plzni. záštitu nad zasedáním po-
skytli předseda vlády Čr bohuslav so-
botka, hejtman plzeňského kraje václav 
Šlajs a primátor města plzně martin baxa. 
o záštitu byl požádán také ministr kultu-
ry. AmG na akci získala dotace z několika 
zdrojů, avšak nižší, než byl původní před-
poklad, proto bylo nutno upravit původní 
rozpočet. Členka exekutivy AmG markéta 
Formanová dále senát informovala, že 
v červnu bude rozeslán první cirkulář po-
zvánek k účasti. ve čtvrtek 5. listopadu 
2015 ve večerních hodinách proběhne 
společenské setkání nově zvolených zá-
stupců AmG s vedením Nemo.

informovala také o mezinárodním ko-
lokviu Evropské přesahy muzejní edukace 
Plzeň 2015, které ve spolupráci s AmG 
pořádalo západočeské muzeum v plzni ve 
dnech 28.–29. dubna 2015. o kolokvium 
byl mezi českými muzejníky velký zájem 
(98 účastníků). první blok byl věnován 
prezentaci mezinárodní asociace pro prá-
ci s dětmi Hands on! a možnostem naší 
spolupráce se zahraničními institucemi, 
druhý blok byl věnován příkladům dobré 
praxe v Čr a sr.

XI. Sněm AMG: bude se konat ve dnech 
4. až 5. listopadu 2015 v plzni, konkrétně 
v sále secese v prostorách plzeňského 
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prazdroje, a. s. sekretariát AmG rozeslal 
všem členům AmG návrh nového znění 
Stanov AMG, který na základě nového 
občanského zákoníku připravila advokát-
ní kancelář libora vašíčka. Krajské sekce 
AmG, odborné Komise AmG i jednotlivá 
členská muzea byly požádány, aby do 
30. června 2015 doručily na sekretariát 
AmG své návrhy a připomínky k tomuto 
materiálu, a to v podobě paragrafovaného 
znění, nikoliv pouhého komentáře. Jme-
novaná advokátní kancelář poté posoudí, 
zda jejich návrhy neodporují duchu ob-
čanského zákoníku, a pokud neodporu-
jí, budou zařazeny do návrhů na změny 
Stanov pro xi. sněm AmG. do 30. září 
2015 pak mohou členové AmG stejně 
jako Krajské sekce AmG či Komise AmG 
podávat návrhy na kandidáty do exekutivy 
AmG a do revizní komise AmG. v čer-
venci 2015 bude členům AmG rozeslán 
k diskuzi také návrh Hlavních programo-
vých linií na léta 2016–2018.

v průběhu dubna byl rozeslán i. cir-
kulář přihlášek k účasti na sněmu AmG. 
do 30. června 2015 je nutné zařídit si 
ubytování ve vybraných hotelech, déle 
nemůže být předběžná rezervace pro 
AmG držena.

Různé: v dubnu 2015 ohlásila rezig-
naci na členství v exekutivě AmG Jitka 
rychlíková. důvodem rezignace je její 
odchod z funkce ředitelky východočes-
kého muzea v pardubicích a z oboru mu-
zejnictví vůbec. dle znění stanov AmG 
navrhuje exekutiva AmG kooptovat za 
člena exekutivy AmG pro období od 
1. června 2015 do xi. sněmu AmG ře-
ditele muzea města brna Pavla Cipriana, 

neboť má již s působením ve vedení AmG 
zkušenosti. senát AmG hlasováním tento 
návrh schválil.

předseda AmG luděk beneš se zú-
častnil slavnostního kolokvia k 25. výro-
čí založení Zväzu múzeí na Slovensku, 
které se konalo v bratislavě v březnu 
2015, a následně také valné hromady 
zms. zde došlo k předběžné doho-
dě, že v roce 2018 by obě partnerské 
organizace mohly společně uspořá-
dat konferenci ke 100. výročí vzniku 
československého státu. druhý místo-
předseda AmG ondřej dostál reprezen-
toval vedení AmG na konferenci Expozice 
zdarma. Rušení vstupného do stálých 
expozic dne 13. dubna 2015 v moravské 
galerii v brně.

zasedání exekutivy AmG se 6. květ-
na 2015 zúčastnila zástupkyně neziskové 
organizace DAFilms, která zde prezento-
vala projekt promítání dokumentárních 
filmů s tématikou z oblasti muzejnictví 
či výtvarného umění a architektury přímo 
v objektech muzeí, např. v rámci Festivalu 
muzejních nocí. Její požadavek ohled-
ně možného partnerství AmG na tomto 
projektu byl souhlasně kvitován s tím, že 
exekutiva AmG musí k této věci získat 
ještě podrobnější informace. 

AmG se také stala partnerem spo-
lečnosti Czech Architecture Week při 
realizaci specializované výstavy „světlo 
v architektuře“, která se konala ve dnech 
8. až 11. dubna 2015 ve výstavní síni 
mánes, a to formou poskytnutí záštity 
a šíření informací.

ihned po ukončení jednání senátu 
AmG proběhne na sekretariátu AmG 
27. května 2015 schůzka zástupců čtyř 

partnerských muzejních organizací 
z ČR, Saska, Bavorska a Horního Ra-
kouska, na níž bude projednána příprava 
a realizace letošního čtyřstranného se-
tkání muzejníků. setkání, jehož hlavním 
bodem je odborná konference na téma 
Osobnosti v muzeích, se koná ve dnech 
20. až 22. září 2015 v bavorském bay-
reuthu. oficiální přihlášky i další podklady 
budou včas k dispozici na webu AmG.

Plán činnosti a rozpočet aMG
dalším bodem zasedání senátu AmG 
bylo schválení Plánu činnosti a rozpočtu 
AMG na rok 2015. Kvůli poskytnutí dota-
cí mK Čr ve snížené výši (o 125 000 Kč) 
bylo třeba upravit některé položky roz-
počtu, nikoli však samotný plán činnosti. 
mírně sníženy byly položky na koncepční 
činnost – benchmarking muzeí, Školu 
muzejní propedeutiky – nájem prostor, 
tvorbu oborových databází, ediční čin-
nost a semináře komisí. senát AmG plán 
činnosti i rozpočet v navržené podobě 
schválil.

zita suchánková poté přednesla 
Zprávu Revizní komise AMG, která se 
sešla 21. května 2015 a nezjistila v hos-
podaření AmG žádné nedostatky. zpráva 
byla rovněž schválena.

Nakonec senát odsouhlasil Výroční 
zprávu AMG za rok 2014, kterou krátce 
představila Anna Komárková. poděkovala 
všem předsedům krajských sekcí a obo-
rových komisí za poskytnuté podklady. 
zprávu o své činnosti nedodala pouze 
Karlovarská krajská sekce, Komise mu-
zejních historiků, Numismatická komise 
a Komise pro bezpečnost v muzeích. co 
se kolegií týče, která až na výjimky ne-
vykazují žádnou aktivitu, jejich zástupci 
budou osloveni, zda chtějí v činnosti po-
kračovat, a sněm AmG poté rozhodne 
o jejich další existenci.

členská základna aMG
v programu zasedání následovaly změny 
členské základny AmG. senát schválil 
přijetí vimperského zámeckého muzea, 
zámku žďár nad sázavou a dobrovic-
kých muzeí, o. p. s., za řádné členy AmG. 
instituce musée Grévin prague, s. r. o., 

zápis ze zAsedáNí seNátu AmG

XI. Sněm AMG se uskuteční v reprezentačních sálech Plzeňského prazdroje, a. s.
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nebyla přijata. dále senát odhlasoval při-
jetí mgr. et mgr. lenky Šimo za individuální 
členku AmG. přihlášky městského muzea 
polná, muzea starých strojů a technologií 
a ceKus chotěboř byly odloženy.

Na závěr byli přítomní vyzváni k dis-
kuzi. předsedkyně Knihovnické komise 
AmG Štěpánka běhalová pozvala pří-
tomné na 39. seminář knihovníků muzeí 
a galerií, který se uskuteční v moravské 
galerii v brně ve dnech 1. – 3. září 2015.

zdeněk Kuchyňka informoval, že 
citem zpřístupnil 1. testovací verzi pro-
gramu iDemus. phdr. dana veselská do-
plnila, že se zúčastnila semináře citem 
v brně, kde byl představen projekt ces 
on-line, který má umožnit on-line přístup 
k datům. upozornila na zásadní nedosta-
tek – plánované propojení evidenčního 
softwaru muzeí a registru ces on-line je 
omezeno na evidenční programy demus, 
musaion a bach, zatímco mnoho muzeí 
(včetně židovského muzea v praze) po-
užívá jiný program či vlastní software. 
dr. veselská navrhla zjistit, kolik muzeí 
tento problém bude mít (tedy co kdo po-
užívá za evidenční software) a shodnout 
se na jednotném postupu. zdeněk Ku-
chyňka vyzval předsedy krajských sekcí, 
aby v rámci svých krajů provedli průzkum; 
Anna Komárková přislíbila žádost rozeslat 
také e-mailem. Jana Hutníková připo-
mněla, že je třeba počítat i s těmi, kteří 
žádný elektronický systém zatím nemají 
a evidenci provádějí pouze papírově. 

Usnesení Senátu aMG dne 27. května 2015

Senát bere na vědomí
 ■ zprávu o činnosti exekutivy AmG od minulého zasedání senátu AmG;
 ■ zprávu o vývoji oborové legislativy;
 ■ zprávu o návrhu Koncepce rozvoje muzejnictví v letech 2015–2020;
 ■ zprávu o Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2014;
 ■ zprávu o přípravě xi. sněmu AmG a výročního zasedání Nemo 2015 v plzni;
 ■ zprávu o muzejní statistice;
 ■ zprávu o programu idemus;
 ■ rezignaci mgr. Jitky rychlíkové na členství v exekutivě AmG.

Senát schvaluje
 ■ mandátovou komisi ve složení: tomáš vitásek, monika benčová, markéta Formanová;
 ■ Návrhovou komisi ve složení: pavel ciprian, Jana ulipová, Štěpánka běhalová;
 ■ plán činnosti a rozpočet AmG na rok 2015;
 ■ zprávu revizní komise AmG za rok 2014;
 ■ výroční zprávu AmG za rok 2014;
 ■ přijetí vimperského zámeckého muzea, dobrovických muzeí, o .p. s., 

a zámku žďár nad sázavou za členy AmG; 
 ■ přijetí lenky Šimo za individuální členku AmG;
 ■ Nepřijetí musée Grévin prague, s. r. o., do AmG;
 ■ Kooptaci phdr. pavla cipriana do exekutivy AmG.

zapsala:
ŠTěPáNKA BěHAlOVá

markéta Formanová sdělila přítom-
ným, že příští rok by se měla opakovat vý-
zva mK Čr na podporu výchovně vzdělá-
vacích aktivit v muzejnictví. upozornila, 
že projekty se musí týkat edukačních ak-
tivit v rámci stálých expozic, nikoli výstav, 
a na to, že žadateli se mohou stát i školy, 
jimž je určen jeden tematický okruh. ze 
škol, které se o dotaci ucházely letos, bylo 

vyhověno všem žadatelům. luděk beneš 
na závěr připomněl, že stále trvá možnost 
čerpat dotace ze státního fondu kultury 
až do výše 66 % z celkové ceny projektu.

Jednání senátu AmG bylo zakonče-
no přijetím usnesení.  

zapsaly:
JANA JeBAVá

ANNA KOMáRKOVá

ve dnech 1. – 3. září 2015 se uskuteční 
již 39. seminář knihovníků muzeí a galerií, 
který pro své členy i zájemce z řad odbor-
né veřejnosti tradičně připravuje Knihov-
nická komise Asociace muzeí a galerií Čr. 
v letošním roce se organizace semináře 
ujala moravská galerie v brně. odborný 

z ČiNNosti AmG

Seminář knihovníků 
muzeí a galerií
Pozvání do Moravské galerie

program bude věnován Koncepci rozvo-
je muzejnictví 2015–2020 a Koncepci 
rozvoje knihoven na léta 2016–2020, 
novým katalogizačním pravidlům rdA, 
autorskému právu, akvizici, činnosti me-
todického centra knižní kultury a pro-
jektům v oblasti zpracování historických 
knižních fondů.

Novinky a aktuální témata přiblíží 
účastníkům přední odborníci v proble-
matice a zástupci ústředních institucí. 
seminář svou účastí podpoří zástupci 

mK Čr, AmG a sKip. program semináře 
a přihlášky jsou zveřejněny na webu mG 
v brně pod záložkou Knihovna či na webu 
AmG pod záložkou Knihovnická komise. 
případné dotazy zodpoví za pořadatele 
phdr. Judita matějová (judita.matejova@
moravska-galerie.cz), případně předsed-
kyně knihovnické komise phdr. Štěpánka 
běhalová, ph.d. (behalova@mjh.cz).

přihlášky odesílejte nejpozději do 
30. června 2015.

ŠTěPáNKA BěHAlOVá
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zprávy

Muzea a program 
IrOP
ZDeNěK KuCHyňKA

Finanční prostředky z eu jsou mnohdy 
jedinou možností, jak mohou muzea 
a galerie zkvalitnit péči o sbírky a jejich 
prezentaci. proto mnozí z nás vkládali 
naději do chystaného programu irop na 
léta 2016–2020. 

Kritéria, která byla odeslána evrop-
ské komisi ke schválení, však zaskočila jak 
muzejníky, tak jejich zřizovatele. podpora 
je totiž omezena jen na muzea zřizovaná 
státem a kraji, jejichž návštěvnost, vypo-
čítaná jako roční průměr za poslední tři 
roky, překročila 30 000 návštěvníků. byť 
exekutiva AmG dostala materiál k připo-
mínkování, dodatečně doplněné kritérium 
návštěvnosti nebylo konzultováno ani 
s Asociací krajů Čr, ani s vedením AmG. 
od případné podpory tak byl odstřižen 
nejen velký segment muzeí zřizovaných 
obcemi a jinými subjekty, ale kvůli kritériu 
návštěvnosti na dotace nedosáhnou ani 
všechna muzea zřizovaná kraji, byť by 
měla sebelepší projekt.

vedení AmG se snaží ve spolupráci 
s Komisí rady AK Čr pro kulturu, pa-
mátkovou péči a cestovní ruch, popř. jed-
náním s ministerstvem kultury Čr, najít 
východisko z této neočekávané situace. 
výsledek zatím není možno předjímat.

v záři světel
Národní zahájení Festivalu 
muzejních nocí v Liberci
MONIKA BeNČOVá
seKretAriát AmG

Již řadu let se měsíc květen stává pro 
dění v muzejním oboru vytíženým obdo-
bím. Nejdříve probíhá vyhlášení výsledků 
Národní soutěže muzeí Gloria musaea-
lis: letos skončil už xiii. ročník soutěže, 
jehož slavnostní ceremoniál se poprvé 
ukázal v  novém pojetí, které mu dodalo 
takříkajíc „šťávu a šmrnc“ a dokázalo, 

že předávání muzejních cen může být 
současně poutavé pro lidi v oboru i pro 
nadšence zajímající se o naše kulturní 
dědictví, umění a historii. snahu přiblížit 
veřejnosti práci muzejníků následně již 
tradičně rozvíjí Festival muzejních nocí, 
který se, díky neklesajícímu zájmu, pře-
houpl do xi. ročníku. 

letošního, v pořadí již osmého Ná-
rodního zahájení festivalu, se ujal libe-
recký kraj, ve spolupráci s AmG, Asociací 
krajů Čr, městem liberec a dalšími sub-
jekty. oficiální zahájení se tak uskutečnilo 
v liberci 15. května 2015 a pořadatelé 
pojali akci velkolepě. Festival byl zahájen 
slovy hejtmana libereckého kraje marti-
na půty, primátora statutárního města 
liberec tibora batthyányho a ředitele 
severočeského muzea v liberci mgr. Ji-
řího Křížka. přítomné hosty za Asociaci 
muzeí a galerií Čr přivítal její předseda 
phdr. luděk beneš, za ministerstvo kul-
tury Čr náměstkyně ministra phdr. Anna 
matoušková, za icom předsedkyně mgr. 
martina lehmannová. 

Jak je již tradičně zvykem, v rámci 
Národního zahájení byl vyhrazen prostor 
všem oceněným projektům v Národní sou-
těži muzeí Gloria musaealis, jejíž vyhláše-
ní proběhlo v odpoledních hodinách před-
chozího dne v obecním domě v praze. Jiří 
Křížek spolu s náměstkyní hejtmana li-
bereckého kraje Hanou maierovou předali 
každému zástupci oceněných institucí 
symbolickou „trofej“ – stolní lampičku. 
muzejní noc pod Ještědem, při jejímž po-
řádání již třetím rokem liberecké muzeum 

spolupracuje s muzeem skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou a dalšími kultur-
ními institucemi, se totiž letos nesla ve 
znamení světla. 

celým zahájením provázel moderá-
tor Jan žíla, který nezapřel zkušenost 
z komentování hokejových utkání, a akce 
tak v době mistrovství světa v hokeji ne-
zůstala pozadu a měla podobu svižně se 
odvíjejícího utkání. moderátor přenechal 
pronesení zahajovací formule předsedovi 
AmG luďku benešovi a Festival muzej-
ních nocí tak vstoupil do svého xi. roč-
níku, zakončeného dne 13. června 2015 
pražskou muzejní nocí.

pozvaní hosté si pak mohli prohléd-
nout nově zrekonstruované lázně, které 
nyní slouží jako sídlo oblastní galerie 
liberec, s komentářem o rekonstrukci 
budovy od jejího ředitele Jana randáčka. 
význam celého projektu podtrhuje získání 
druhého místa v kategorii muzejní počin 
roku 2014 v Národní soutěži muzeí Gloria 
musaealis.

Na oficiální zahájení festivalu navá-
zala muzejní noc pod Ještědem, od 17 
hodin v liberci a o hodinu později v Jab-
lonci nad Nisou. Hlavní téma akce – svět-
lo – se prolínalo celým večer. prohlídku 
zpřístupněných expozic doplňovala napří-
klad světelná science show, profesionální 
žonglérská fireshow nebo výroba lampio-
nů. pro labužníky a milovníky exotických 
jídel byla připravena ochutnávka hmyzích 
specialit (saranče v čokoládě či sušen-
ka s moučným červem). tomu, že akce 
probíhala ve velkém stylu, napovídalo 

Národní zahájení Festivalu Muzejních nocí 2015 proběhlo v liberci
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i zajištění dopravy mezi libercem a Jab-
loncem v historickém autobuse a tramvaji, 
ve kterých pasažéři mohli v roli průvod-
čích potkat známé tváře českého show-
byznysu, herce ivana vyskočila a mode-
rátorku evu decastelo. v duchu celé akce 
byl koncipován i závěr muzejní noci, která 
před půlnocí vyvrcholila ohňostrojem.

poděkování za zážitek plný světla 
patří všem pořadatelům – technické-
mu muzeu liberec, iQlandii, Kulturnímu 
a společenskému centru lidové sady li-
berec a botanické zahradě, muzeu skla 
a bižuterie v Jablonci nad Nisou a domu 
Jany a Josefa v. scheybalových a ze-
jména severočeskému muzeu v liberci 
a oblastní galerii liberec za výborně 
připravený program. díky patří také těm, 
kteří akci podpořili svojí přítomností.

Co v tom muzeu 
vlastně děláme?
Odpovídá zpravodajský 
portál Muzeum 3000

IVANA KOCICHOVá, 
KATeŘINA PeRGlOVá
NárodNí muzeum

Již tři roky přináší zpravodajský portál 
Muzeum 3000 netradiční pohled do zá-
kulisí Národního muzea. zajímavá témata 
prezentuje formou videoreportáží, článků, 
fotogalerií, ale také rozhovorů i online 
rozhovorů.

při přípravě portálu jsme si kladli za 
cíl vytvořit komunikační prostor, který 
atraktivními formami přiblíží veřejnosti 
aktivity Národního muzea v celé jejich 
šíři. portál čtenářům odkrývá nejen ty 
aspekty činnosti, které návštěvníci znají 
díky expozicím a výstavám, ale také svět 
vědy a výzkumu, otázky sbírkotvorné čin-
nosti muzeí, péče o kulturní dědictví či 
např. historie muzejnictví a vývoj jeho 
role v české společnosti. Nenásilně tak 
zodpovídá i jednu z rozšířených otázek 
veřejnosti: „Co vy v tom muzeu vůbec 
děláte, oprašujete exponáty?“ vyvracení 

této představy, která se nám může zdát 
úsměvná, získává na důležitosti zvláště 
ve spojení s uzavřením a rekonstrukcí 
Historické budovy Národního muzea. 

Na jaře roku 2012 byl portál spuštěn 
za velké pozornosti médií. právě ta jsou 
další cílovou skupinou portálu. Noviná-
řům portál slouží jako zdroj zajímavých 
informací a námětů pro další využití. za 
dobu provozu portálu byla takto převzata 
celá řada témat, z nichž některá se nepo-
dařilo medializovat jinými nástroji. důvo-
dem je jistě atraktivní forma zpracování 
informací a kvalitní obrazový doprovod, 
a tedy vysoký stupeň „předpřipravenos-
ti“ informací pro novináře. pro televize 
a internetová média jsou atraktivní videa, 
jež je možno využít v rámci vysílání či 
jako doprovodný materiál článku v elek-
tronických médiích. potvrzením těchto 
snah je zpětná vazba od novinářů, kteří 
sami aktivně portál sledují a přebírají celé 
články nebo dílčí témata.  

příprava a provoz zpravodajského 
portálu byly pro oddělení vnějších vzta-
hů výzvou. vedle soustavného generování 
zajímavých témat a námětů ze zákulisí 
muzea je nutné také neustálé prohlubo-
vání dovedností v oblasti nových médií 
a vysoce kreativní přístup.

začátky nebyly jednoduché. Jako na 
každý nový prezentační nástroj, i na Mu-
zeum 3000 si museli zvyknout nejen čte-
náři a média, ale také zaměstnanci muzea. 
řada z nich zpočátku na tento komunikač-
ní kanál hleděla s nedůvěrou, dnes jsou 
přímými spolupracovníky redakce, někteří 
i hlavními hrdiny našich videoreportáží.

Ačkoli přináší Muzeum 3000 atrak-
tivní témata, své čtenáře by si portál ne-
našel bez propagace zejména prostřed-
nictvím sociálních sítí a webových stránek 
Národního muzea. v tomto ohledu jsou 
využívána zejména témata pracující s ak-
tuálním společenským děním, výročími, 
křesťanskými či jinými svátky, a to vždy 
v návaznosti na sbírky a činnost Národ-
ního muzea. Na konci roku 2014 byla 
propagace portálu podpořena animova-
ným spotem, vysílaným ve veřejnoprávní 
televizi.

provoz zpravodajského portálu je 
zajišťován redaktorem. vedle redaktora 
se na výsledku podílejí významnou mě-
rou i další pracovníci oddělení vnějších 
vztahů a celá řada příležitostných spo-
lupracovníků napříč Národním muzeem. 
Články jsou před vydáním konzultovány, 
aby obsahovaly jen ověřené a pravdivé in-
formace. za tři roky přinesl portál více než 
500 článků, videí a rozhovorů. Čtenáře 
si našel jak mezi odborníky, tak mezi zá-
jemci o „lehčí“, zábavnější témata. Nabízí 
totiž nejen články odborné, ale i téměř 
„lifestylové“, jako jsou například historic-
ké recepty či dobová módní doporučení. 

základem portálu je otevřenost, 
pravdivost, atraktivní forma a obsah. po 
třech letech již můžeme zhodnotit, že 
portál je dnes stabilním komunikačním 
kanálem, díky kterému se daří vytvářet 
komplexní obraz aktivit Národního mu-
zea, a přispívat tak k pozitivnímu vnímání 
a porozumění roli a přínosu nejen Národ-
ního muzea, ale snad i celého muzejního 
sektoru pro společnost.

zprávy

Natáčení restaurování sousoší od Vincence Makovského před Novou budovou NM
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Díky, že nevznikl 
žulový pomník!
Nejkrásnější české knihy 
roku 2014

MARIe KOHOuTOVá
pAmátNíK NárodNíHo písemNictví

Atlas spících zvířat, leporela a poezii pro 
děti, desítky knih o umění a architek-
tuře, rozbor pražských pajzlů a hostin-
ců, encyklopedie, učebnice, rozhovory 
s osobnostmi, časosběrné dokumenty, 
studentské práce, bibliofilie, vynikající 
literární, ilustrátorské, grafické a nakla-
datelské počiny a ještě mnoho dalšího 
přinesla soutěž Nejkrásnější české knihy 
roku 2014. Jejími pořadateli jsou minis-
terstvo kultury Čr a památník národního 
písemnictví a sama soutěž slaví kulaté 
padesátiny. ohledávání současného čes-
kého knižního prostoru, kvalit produkce 
a toho, co to všechno vlastně znamená, 
probíhá na ose „soutěž – nové knihy“ 
vzájemně a dlouhodobě: soutěž prověří 
úroveň přihlášených titulů a její výsledky 
zase poukazují na cosi dalšího, hlubšího, 
na to, co se děje s knihou, s literaturou 
a uměním všeobecně, s jeho postavením 
a perspektivou ve veřejném prostoru.  

trocha statistiky nikdy neškodí, tak-
že: do soutěže hodnotící knižní produkci 
roku 2014 bylo přihlášeno 262 knih od 
156 nakladatelů a 29 studentských prací 
z 6 vysokých škol. do kategorií odborná 
literatura to bylo 62 knih, krásná litera-
tura 44 knih, literatura pro děti a mlá-
dež 41 knih, učebnice 11 knih, knihy 
o výtvarném umění 22 knih, katalogy 32 
knih a autorské knihy a bibliofilie 21 knih. 
vyřazeno bylo 6 knih z technických či 
jiných důvodů, většinou pro nesplnění 
některé z podmínek soutěže. 

Nejsilněji zastoupenou kategorií byla 
odborná literatura a všechny ceny pro 
sebe usápla architektura, dominantní 
vizuální fenomén veřejného prostoru. 
pro tvůrce velmi atraktivní a vděčná, leč 
velmi obtížná kategorie literatury pro děti 
a mládež opět dokázala, že hranice, komu 
jsou tyto knihy vlastně určeny, je velmi 
prostupná; tato svěží díla, vynikající ori-
ginalitou po všech stránkách, čtou spo-
lečně dospělí a děti a těžko rozhodnout, 
kdo se baví víc. loňská produkce knih 
pro děti potvrdila trend, že předmětem 
hry a napětí je nejen příběh, který nabízí, 
ale i sofistikovaná forma samotné knihy, 
kterou musí čtenář tak trochu rozluštit, 
jak ji otevřít, číst a vůbec s ní nakládat.

v historii, jak známo se počítá jen 
to, co se skutečně stalo, všechny ostatní 
možnosti, co by kdyby, zůstávají v rovině 
pouhých spekulací. podle této premisy 
bychom mohli posuzovat i další, dílčí vý-
sledky soutěže Nejkrásnější české knihy 
roku 2014; v případě kategorie krásná 
literatura to byl zřejmě rok spíše nevyrov-
naný až divoký. už dlouho se totiž nesta-
lo, aby v kategorii krásná literatura, která 
je esencí této soutěže, nebyla udělena 
jediná cena. přesto je to tak! verdikt ko-
mise zněl neúprosně: „v letošním ročníku 
nejsou v této kategorii dostatečně výraz-
né a výjimečné knihy, aby komise mohla 
s čistým svědomím udělit první tři místa.“ 
takže „krásná literatura“ za rok 2014, jak 
ji už navždy bude reflektovat historie této 
soutěže, prostě nebyla. 

A jak obstály muzejní instituce jako vy-
davatelé? prosadily se dvě: moravská ga-
lerie v brně (2. místo, kategorie Katalogy: 

26. mezinárodní bienále grafického de- 
signu Brno 2014) a Národní galerie 
v praze (3. místo, cena svazu polygrafic-
kých podnikatelů: Otevři zahradu rajskou. 
Benediktini v srdci Evropy 800–1300). 
všeobecně lze říci, že nakladatelství 
oceněná porotou patřila spíše k menším 
nezávislým vydavatelům.

podrobné výsledky všech kategorií 
a cen jsou uvedeny na stránkách http://
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz 
a portálu výstavního projektu k 50. výročí 
založení soutěže NČKr „zpráva o knize“ 
(http://www.bookreport.cz).

Knihy, které si odnesly ceny i ty, které 
se probojovaly do užšího výběru, zaujaly 
osobitou atmosférou, kterou jim například 
dává podoba deníku, komiksu, lepore-
la, záznamu události, eseje, komentáře, 
rozhovorů a diskuzí s významnými osob-
nostmi, někdy jsou populárně-naučnými 
publikacemi, jindy výsledkem hledání 
vlastního rukopisu nebo souhrnem roz-
sáhlého osobního, výtvarného a filozo-
fického projektu autora. Ať už přinášejí 
příběhy fiktivní či osobní, v análech sou-
těže Nejkrásnější české knihy roku 2014 
bude každá z nich zapsána jako položka, 
která dokázala přesvědčit porotu, že tvoří 
funkční a přesvědčivý celek v živém a stá-
le se vyvíjejícím organismu KNiHy.

bratislavské 
setkání
25 let Zväzu múzeí 
na Slovensku

luDěK BeNeŠ
předsedA AmG

setkání s kolegyněmi a kolegy ze sloven-
ských muzeí a galerií jsou vždy příjemná 
a nejinak tomu bylo i ve dnech 24. a 25. 
března 2015, kdy jsem v bratislavě po-
býval na pozvání vedení zväzu múzeí 
na slovensku (zms) jako host na dvou 
významných akcích. první z uvedených 
termínů byl věnován slavnostnímu ko-
lokviu k 25. výročí vzniku svazu, jehož se 

zprávy

Mezera získala první místo v kategorii 
Knihy o výtvarném umění
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Opravená Jízdárna Světce u Tachova 
bude hostit barokní korunovační operu 
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zúčastnilo mnoho vzácných hostů, v čele 
s ministrem kultury slovenské republiky 
markem maďaričem. Kromě pozdravných 
projevů tvořilo velkou část programu pře-
dání děkovných listů osobnostem, které 
se zasloužily o úspěšnou činnost svazu 
od počátku jeho existence až do sou-
časnosti. předseda zms peter Hyross 
poté zhodnotil činnost svazu a nastínil 
i  perspektivy jeho dalšího směřování 
v nejbližších letech.

v poměrně rozsáhlé následné diskuzi 
zazněly pozitivní i kritické hlasy, nicméně 
stejně, jako je tomu v naší Asociaci, bylo 
ochotno diskutovat jen málo účastníků. 
to mi ostatně potvrdili vedoucí předsta-
vitelé svazu i v kuloárech, resp. během 
recepce, která byla posledním, již ne-
oficiálním bodem programu kolokvia. 
pasivita a neochota vzít na sebe břeme-
no konkrétní práce v rámci muzejních 
organizací tedy viditelně přesahuje přes 
hranice obou zemí.

Hovořili jsme však i o příjemnějších 
tématech. slovenští kolegové mj. proje-
vili velký zájem o projekt benchmarkingu 
a statistického sledování muzejnictví jako 
oboru vůbec. dohodli jsme se, že právě 
tato problematika se stane hlavním téma-
tem příštího setkání vedení šesti partner-
ských muzejních a galerijních organizací 
z obou zemí.

druhý den, 25. březen 2015, byl vě-
nován 25. valnému shromáždění zms, 
obdobě našeho sněmu. Jeho průběh 
byl rovněž téměř adekvátní obvyklému 
programu sněmu AmG. vzhledem ke 
skutečnosti, že tentokrát nešlo o vo-
lební shromáždění (členové zms se 
scházejí každoročně a vedení je voleno 
na tříleté období), byl jeho průběh ve-
lice rychlý a celý program byl vyčerpán 
zhruba během čtyř hodin, a to včetně 
předání ocenění zasloužilým pracovní-
kům slovenských muzeí k jejich životním 
a pracovním jubileím. dalším důvodem, 
proč slovenští kolegové stíhají vše během 
jediného dne, je přece jen výrazně nižší 
rozsah činnosti zms oproti AmG, zapří-
činěný také neexistencí profesionálního 
pracoviště. předseda zms peter Hyross 
však účastníkům valného shromáždění 

sdělil, že vedení svazu považuje přijetí 
alespoň jednoho profesionála za nutný 
předpoklad dalšího rozvoje zms, což se 
setkalo s pozitivním ohlasem.

ve výhledu aktivit na další období 
činnosti zms byla jako jeden z hlavních 
úkolů uvedena také oslava 100. výročí 
vzniku Československa v roce 2018. ve 
svém vystoupení jsem slovenským kole-
gům nabídl možnost společné přípravy 
a realizace rozsáhlé akce k této příleži-
tosti, nejspíše vědecké konference, což 
bylo s díky kvitováno a přijato.

můj celkový dojem z obou akcí, kte-
rým jsem byl v bratislavě přítomen, byl 
veskrze pozitivní, zejména díky vstřícnosti 
a pochopení hostitelů. muzejnictví na 
slovensku se potýká s obdobnými problé-
my, jaké trápí muzejníky v České republi-
ce, i když v poněkud jiných dimenzích díky 
centralizovanějšímu systému muzejních 
institucí. Naše vzájemné kontakty tak mo-
hou přispět nejen k lepší informovanosti 
a možnosti poučit se z chyb i úspěchů 
svých partnerů, ale také k posílení spolu-
práce v rámci obou muzejních organizací 
i mezi jednotlivými muzei a galeriemi.

Devět týdnů 
baroka
JANA HuTNíKOVá
muzeum ČesKéHo lesA v tAcHově

Festival 9 týdnů baroka je jedním z osmi 
vlajkových projektů jedinečného svát-
ku kultury, jímž je titul evropské hlavní 
město kultury 2015 pro západočeskou 
plzeň. tento festival je však také jednou 
z několika příležitostí, která umožňuje 
přesah projektu eHmK do celého regio-
nu plzeňského kraje. Festival, na kterém 
vystoupí 122 souborů a interpretů v 230 
produkcích, má jednotnou strukturu. od 
pondělí do neděle, v každém z devíti 
prázdninových týdnů, probíhá pod zášti-
tou ministra kultury festival barokních 
památek, kultury a krajiny, který představí 
v 63 místech 63 dnů programu. Každý 

týden se zaměřuje na určitý region. mů-
žeme se těšit nejen na špičkové kulturní 
události, jako je např. historicky druhé 
provedení barokní korunovační ope-
ry Costanza e Fortezza 31. července 
a 1. srpna v Jízdárně světce u tachova, 
ale i na řadu drobnějších komunitních 
akcí. mnohé z nich připomenou, a snad 
i pomohou oživit, skryté barokní skvosty.

v souvislosti s realizací projektu 
eHmK plzeň 2015 byla vytvořena síť 
regionálních partnerů, která se zaměřu-
je na společnou propagaci jak hlavního 
města kultury, tak nejvýraznějších aktivit 
v regionu plzeňského kraje. tato síť je 
také plně využita při přípravě a realizaci 
barokního festivalu. Jsou v ní zapojena 
informační centra, neziskové organizace 
některá muzea: blovice – muzeum jižního 
plzeňska, Klenová – Galerie Klatovy / 
/ Klenová, mariánský týnec – muzeum 
a galerie severního plzeňska, tachov – 
muzeum Českého lesa. v těchto institu-
cích je možno získat informace o všech 
akcích, které se v rámci projektu konají 
nejen v plzni, ale i v regionu. Na většinu 
z nich je zde možno zakoupit v předpro-
deji vstupenky. 

z bohatého barokního programu 
zmiňuji jen výběr z těch, které probíhají 
v muzeích a galeriích. Hned na začátku 
července nabízí blovické muzeum ko-
mentované prohlídky výstavy „sv. Jan 
na mostě“, města a zámeckého parku. 

zprávy
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Ovčí vrch na Domažlicku je také 
dějištěm festivalu 9 týdnů baroka

Z
dr

oj
: w

w
w

.t
he

be
st

in
he

ri
ta

ge
.c

om

Z
dr

oj
: w

w
w

.b
ar

ok
o2

01
5.

cz

o týden později Galerii Klatovy / Kle-
nová rozhýbou zájemci, především z řad 
rodin s dětmi, o celodenní interaktivní 
hru o Kryštofu Harantovi. večer je zde 
mimo jiné možno zhlédnout představe-
ní madrigalové komedie L’Amfiparnaso. 
dne 16. července ožijí v domě histo-
rie přešticka v rámci celoměstské akce 
řemesla. ve čtvrtek před svatou Annou 
(23.  července) proběhne v zahradě 
muzea Českého lesa v tachově barokní 
klášterní slavnost, která open air výsta-
vou a varhanním koncertem připomene 
významné regionální barokní tvůrce pů-
vodem z tachova – malíře dollhopha 
a varhanáře Gartnera. večer plný hudby, 
tance a vůní zakončí barokní ohňostroj. 
v posledním červencovém čtvrtku festival 
zavítá do stříbra, kde bude mimo jiné ve 
večerních hodinách otevřeno městské 
muzeum.

dne 5. srpna je možno poznat měs-
to domažlice v době barokní. v muzeu 
se uskuteční komentované prohlíd-
ky, přednáška o barokních nástrojích 
a výuka barokních tanců. barokní den 
(15. srpna) v muzeu a galerii severního 
plzeňska v mariánské týnici opět umožní 
vnímat baroko všemi smysly. vrcholem 
bude večerní koncert Gabriely deme-
terové a souboru ensemble 18+ v kos-
tele zvěstování panny marie. také na 
programu Nečtiny barokní (20. srpna) 
se výrazně podílí místní muzeum. Kapli 

sv. Anny ve večerních hodinách rozezní 
Ora Pro Nobis v podání Kühnova sboru. 
dne 26. srpna v sušici proběhnou dopo-
ledne komentované prohlídky města, na 
téma neznámé barokní sušice. večer si 
bude možno v muzeu poslechnout před-
nášku s tématem „sušicko barokní“.  Na 
závěr – 28. srpna město a zámek Horaž-
ďovice, kde sídlí místní muzeum, pořádá 
barokní noc – s žánrově pestrou hudbou, 
divadlem, tancem. 

Kterýkoli prázdninový den je možno 
v plzeňském kraji zažít setkání s baro-
kem. baroko – doba charakteristická 
jednotou ducha a hmoty, jež oslovovala 
všechny smysly, je zároveň dobou, která 
velmi ovlivnila českou kulturní krajinu 
a tu západočeskou zvláště. plzeňský kraj 
dlouhodobě láká na barokní skvosty – 
Kladruby, plasy, mariánskou týnici, spo-
jené s jedinečnými tvůrci jako byl santini, 
dientzenhofer a další. v rámci letošního 
festivalu je chce ukázat v jiném světle 
a atmosféře a zároveň připomenout, 
možná i objevit, ty méně známé či zcela 
zapadlé. představit podrobně všechny 
akce pořádané v rámci festivalu, který 
získal výraznou podporu ze strany mK 
Čr i plzeňského kraje, není na stránkách 
věstníku AmG možné. Navštivte tedy 
festivalové webové stránky http://www.
baroko2015.cz a přijďte letos v létě do 
plzeňského kraje ochutnat baroko!

The best 
in heritage
Dubrovník, Chorvatsko
24–26. září 2015

v pořadí již 14. ročník konference, která 
prezentuje výběr z projektů oceněných 
v daném roce některou z více než 50 cen, 
udělovaných po celém světě v oblasti 
ochrany kulturního dědictví, se odehraje 
na sklonku září již tradičně v dubrovníku. 
pro rok 2015 porota vybrala 28 zvláště 
inspirativních projektů z celkem více než 
300 oceněných: jejich seznam naleznete 

v aktualitách na webu AmG (http://www.
cz-museums.cz). Kromě představení 
všech vítězných projektů čeká účastní-
ky seminář na téma Financování pamě-
ťových institucí v čase úspor (27. září 
2015) a exkurze i kulturní akce v uNe-
scem chráněném dubrovníku.

program i možnost přihlášení nalez-
nete na http://www.thebestinheritage.
com. Akce je pořádána ve spolupráci s or-
ganizací europa Nostra a pod záštitou 
icom.

– ze zaslaných materiálů

čtvrt století 
úředníkem
Poděkování
Když jsem v pondělí, 15. dubna roku 
1991 „pověsil klobouk na věšák“ na mi-
nisterstvu kultury, ani mě nenapadlo, že 
ho sundám až 14. června roku 2015, 
tedy po 24 letech a 60 dnech. stalo se 
– můj pracovní poměr na ministerstvu 
skončil. bylo to čtvrtstoletí krásné, za-
jímavé a snad i užitečné práce, kterou 
jste mi zpříjemňovali vy – muzejníci, a za 
to vám všem děkuji! prožil jsem, spolu 
s vámi, pro české muzejnictví mimořádně 
zajímavou dobu, v které snad bylo dobře 
„našlápnuto“ do 21. století. Neloučím 
se ze dne na den, ještě musím – byť jen 
jako brigádník – pár věcí dodělat, takže se 
s některými z vás zřejmě budu potkávat. 
A už teď se těším! 

v úctě
JIŘí žAlMAN 

zprávy
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persoNálie

pozváNKA NA výstAvu

k jubileu aleny 
Petruželkové
Místopředsedkyně 
Knihovnické komise AMG
KAROl BíleK
KNiHovNA pAmátNíKu NárodNíHo 
písemNictví

Gratulanti k letošnímu jubileu Aleny 
petruželkové se ocitli ve velkých rozpa-
cích. Kdyby to bylo v 19. století, přišli by 
páni vlastencové, přijala by je kulaťouč-
ká jubilantka – šedesátnice v čepečku, 
poseděli by u kafíčka, přednesli oslavné 
veršíčky, případně by jí je předali vytiště-
né a svázané ve skvostném albu. Ale jak 
oslavit dnešní jubilantku, když je to děvče 
jako lusk – třebaže se kolem ní hemží čtyři 
synové a už také vnoučátka? A jak ji vůbec 
dostihnout, když má v práci stálé porady 
a jednání – a když má dovolenou, tak 
lyžuje, plave či horolezí někde v Albánii či 

v indii. A ani večer není doma k zastižení, 
je někde v divadle, na koncertě či sama 
pěje v pěveckém sboru. 

Kdybychom gratulovali před třice-
ti a více lety, mohli bychom končit ve 
stylu tehdejších kádrových posudků 
a pracovních hodnocení: má smysl pro 
humor a v kolektivu je oblíbená. Jenže 
v jiném posudku by také jistě stálo: pozor! 
petruželkovi a vratislav Färber vydávají 
samizdatovou edici poezie Kdm (Kde 
domov můj). Kdo nevěří, nechť si přečte 
příslušné stránky Dějin české literatu-
ry 1945–1989, díl iv. tam navíc najde 
i Alenu na fotografii (s. 259), třebaže 
špatně reprodukovatelné.

Ale dnes je již rok 2015, a tak se 
vraťme do současnosti. Alena vede 
knihovnu památníku národního písemnic-
tví a věnuje se hlavně problematice osob-
ních knihoven a knižní kultury 19. a 20. 
století. dlouhodobě zkoumala například 
osobní knihovnu básníka vladimíra Ho-

lana a napsala o ní několik studií. byla 
hlavní řešitelkou grantu Jiří Karásek ze 
lvovic – sběratel evropského významu. 
uspořádala v letohrádku Hvězda velké 
výstavy: v roce 2005 „Noční hlídka srdce: 
vladimír Holan (1905–1979)“ a v roce 
2012 „Anatomie knihovny: Knihovna Ka-
ráskovy galerie“. výstava ve staroměst-
ské radnici v roce 2006 měla téma „život 
a sen: sigmund Freud 1856–1939“.

A to není vše. rozbíhá se metodic-
ké centrum knižní kultury při památníku 
národního písemnictví, jehož vznik ini-
ciovala. Na FF uK přednáší studentům 
ústavu informačních studií a knihovnictví 
dějiny knihoven a informačních institu-
cí, Nakladatelskou a knižní distribuci 
v  19.  a  20.  století, osobnosti české 
knižní kultury 1. poloviny 20. století aj. 

Alena petruželková je prostě neu-
tuchající gejzír nápadů a aktivit – a my 
jí přejeme, aby jí její elán ještě hodně 
dlouho vydržel!

Zpráva o knize
23. dubna – 30. srpna 2015
Letohrádek hvězda

téma knižní kultury se dlouhodobě po-
hybuje na okraji zájmu širší veřejnosti. 
důvodem není jen přesun pozornosti  
na elektronická média a sociální sítě. 
Částečně je to i proto, že sami odborníci 
z příbuzných oborů nejeví velký zájem 
o tuto oblast, a pokud pomineme samot-
nou knižní produkci či s knihou spojený 
literární život, zbývá každoroční soutěž 
o Nejkrásnější českou knihu roku, kterou 
spolupořádají ministerstvo kultury Čr 
a památník národního písemnictví.

letošní 50. výročí od založení této 
soutěže se stalo pobídkou nejen k ohléd-
nutí se po uplynulých ročnících, ale rov-
něž k zpřítomnění stavu současné a pro-
střednictvím filmů ve výstavě i budoucí 
knižní produkce: a to všechno s využitím 

moderních technologií. Konceptuální pří-
stup k prezentaci „nejkrásnějších knih“, 
který zvolili petr babák, Jakub Jansa 
a lukáš Kijonka, se invenčně vyrovnává 
s limity klasické výstavní „vitríny“. Kni-
hy jsou na výstavě volně rozmístěny do 
jednotlivých prostor letohrádku Hvězda 
(je jich více než 1 000), ale pouze část, 
vítězné publikace z letošního ročníku 
soutěže, je návštěvníkům zpřístupněna 
k přímému dotyku. vnější i vnitřní po-
dobu ostatních knih, které se postupně 
staly sbírkovými předměty knihovny pNp, 
divák shlédne v instruktážních videích 
na webu bookreport.cz nebo na stropě 
hodovní síně, který představuje hvězdnou 
oblohu, kde knihy jako vesmírná tělesa 
rotují kosmickým prostorem. význam-
nou součástí architektonického návrhu 
je technologické centrum, kde se knihy 
nejprve digitalizují a posléze jsou doprav-
níkem unášeny kolem centrály letohrád-
ku. místo obvyklého katalogu k výstavě 

byly jako hlavní tiskovina zvoleny noviny, 
které doplňují expozici o důležité textové 
a obrazové informace z historie soutěže; 
formou ankety jsou publikovány názory 
členů letošní hodnotící komise.

výstava „zpráva o knize“ nekončí 
prezentací knih v letohrádku, pokraču-
je i po skončení výstavy na webu, jehož 
obsah – instruktážní videa a metadata 
k jednotlivým titulům – bude k dispozi-
ci i v budoucnosti zájemcům o domácí 
knižní produkci posledních padesáti let.

AleNA PeTRuželKOVá

Vernisáž výstavy v letohrádku Hvězda
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Ivan MATĚJKA

Na Pražském hradě zavlály 
před pár dny kališnické 
prapory. Poprvé tak učinil TGM 
v roce 1925. Před devadesáti 
lety z toho byl ovšem skandál. 
Mladá republika si totiž navíc 
stanovila datum tragické 
smrti Jana Husa v roce 1415 
jako státní svátek, zrušen 
byl naopak svátek Jana 
Nepomuckého.  

 Papežský nuncius Marmaggi opustil Pra-
hu víc než na rok (roztržka s Vatikánem 
se pak táhla po desetiletí, živena ale 
i jinými důvody), vášně planuly v mé-
diích i na politické scéně. Letos něco 

takového můžeme jen stěží očekávat. Vyvěšo-
vání kališnického symbolu v poklidu přihlíželi 
(a následnému zpěvu husitského chorálu Kdož 
jsú boží bojovníci naslouchali) i reprezentan-
ti katolické církve. A v médiích se nanejvýš 
vzrušeně polemizuje o čerstvé filmové podobě 
Jana Husa. Mistr se stal popkulturní veličinou. 
(Možná by bylo přesnější: Mistr se nám scvrkl 
na popkulturní veličinu.) 
I v hitparádě „velkých“ postav českých dějin na 
Husa zbylo až sedmé místo. „Něco takového by 
ovšem před sto lety bylo přímo nepředstavi-
telné a Jan Hus by byl v podobném klání téměř 
jistým vítězem,“ poznamenal k výsledku anke-
ty, uskutečněné před pár lety, historik Zbyněk 
Hojda.
Po dlouhá staletí byl Jan Hus oficiálně arcikací-
řem. Mnozí si to o něm dokonce myslí dodnes. 

V roce 2013 bylo možné v katolické revui Te 
Deum číst slova jednoho z katolických tradicio-
nalistů, že Hus byl „demagog a politický agitátor, 
neváhající sáhnout ani k násilí. Husitské války se 
všemi hrůzami, řekami prolité krve a totálním 
úpadkem mravů a kultury jsou tristním důsled-
kem Husových aktivit, což se nedá upřít.“
Oficiální zavržení, které stvrzovalo nespra-
vedlivý soud a potupnou popravu v Kostnici, 
z Husa ovšem následně činilo – jak už to tak 
v dějinách bývá – symbol nade vše přitažlivý. 
V 19. století byl pozdvižen jako ikona národního 
zápasu, jako postava, k níž se můžeme upínat 
ve snahách o společenskou emancipaci. Husův 
příběh (stejně jako příběh husitství) poutavě 
odvyprávěl zejména František Palacký – ovšem 
už i pro takového Josefa Dobrovského byl Hus 
velkou osobností české kultury. Pro Havlíčka 
Borovského byl Hus tím, kdo „chtěl zničit slepé 
příslušenství k hierarchii“, „zastavatel liberál-
ního smýšlení a osvěty lidu“. 
Hus byl ovšem nejen slaven, ale i znovu popí-
rán. Když se jeho jméno mělo objevit na jed-

né z desek zdobících novostavbu Národního 
muzea, označil ho na zasedání českého sněmu 
Karel Schwarzenberg za osobu odpovědnou 
za husitství. A husity vyhlásil za bandu lupičů 
a žhářů, za „komunisty XV. století“. Národní 
inteligence odpověděla výzvou k vystavění po-
mníku, který – přes obstrukce úřadů a církve – 
vyrostl na Staroměstském náměstí. I ta deska 
se jménem byla zprvu betonová, od roku 1902 
z krásné červené žuly.
V 19. století bylo, zejména v literatuře, až přehu-
sováno. Dramatik Jaroslav Hilbert dokonce volal 
Dosti Husa! Což okomentoval F. X. Šalda: „Dosti 
Husa, možno opakovati po něm, rozumí-li se jím 
– a rozumělo se jím a rozumí se jím u nás opravdu 
příliš často – popularisace historická v belletris-
tické formě, umělecká šablona, mdloba, routina, 
básnické pohodlí, historické sentimentalisová-
ní, zakalený zrak pro básnické výboje moderní 
duše. Ale ovšem: nedosti Husa, přijde-li někdo, 
kdo zmocní se jeho osobnosti a jeho problémů 
opravdu básnicky tvořivě a napíše báseň silnou 
o sobě, beze zřetele k jejímu námětu...“

Jaká doba, takový Hus
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O knihách ze všech stran
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Husova reforma češtiny

Překlady české literatury 
v zahraničí 

Expozice knihy na tvrzi 
Orlice

Obec spisovatelů ČR 
je už jiná

Jan Hus:
O čtení, psaní a pálení knih 

J
ak se na krizi rodiny díváte 
vy? Nejde o přehnané oba-
vy, které pamětníci baga-
telizují připomenutím, že 
ke krizím dochází každých 
dvacet let, někdy i častěji?

 Není pochyb, že v po-
sledních letech dochází ke změně pa-
radigmatu rodiny, a to nebývalého 
rozsahu. Slovo rodina je odvozeno ze 
slova rodit. Ovšem s rozením máme 
v posledních letech zásadní problém.  
Porodnost klesá pod prostou repro-
dukční hranici. Ženské organismy se 
brání početí, mužské organismy netvo-
ří dostatečné množství spermií. Iden-
tita muže jakožto muže i ženy jakožto  
ženy je relativizována, zdůrazňuje se 
naopak stírání rozdílů, mluví se o krizi 
mužství.

Jak se dá popsat rodina a partnerství 
muže a ženy z historického pohledu?   

Po tisíciletí byl základní vztah mezi 
mužem a ženou v rovnováze odpovídají-
cí tomu, jak bylo třeba  zajistit pokračo-
vání života – způsob soužití muže a ženy 
byl dán především ekonomicky, ale i so-
ciálně a nábožensky. Všechny výklady 
světa zahrnují popis stvoření světa v po-
laritách, jejichž klasickou manifestací 
je právě polarita mužského a ženského 
principu. Mužský princip – logos – vždy 
v historii reprezentoval diferenciaci 
a vymanění se z chaosu a nerozlišitel-
nosti, vnější Pythagorův okruh exoteros 
či princip Marsu jako boha boje. Ženský 
princip – éros –  je pak jeho opakem s cí-
lem  sdružovat, vztahovat se, pečovat. 
Odpovídá mu Pythagorův okruh vnitř-
ní, esoteros  a pól Venuše. Oboje povsta-
lo z  jednoty  a teprve   jejich vzájemným 
spojením je možná celistvost a úplnost. 
Polaritní princip nacházíme ve všech 
oblastech. Namátkou budu jmenovat 
kyselinu, archetypicky mužskou sub-

stanci,  odpuzující protony  a  ženskou 
zásadu protony přitahující. Nebo muž-
ský chromozom Y a ženský chromozom 
X a jejich páry, kladný a záporný náboj 
a pól, nebo třeba binární systém 0 a 1 
v počítačovém světě. Ptáme-li se tedy, 
co potřebuje žena, musíme se ptát záro-
veň, co potřebuje muž. 

Dá se říci, že relativní rovnováha způ-
sobu soužití muže a ženy platí více či 
méně pro všechna období vývoje lid-
stva?

V dlouhých tisíciletích kulturního 
vývoje  se v historickém čase postoupilo 
od lehké dominance ženského principu 
u archaických kultur k dominanci muž-
ského principu, jak ji známe z našeho 
kulturního okruhu. Vždy však byly oba 
principy v těsném spojenectví, a tak se 
regulovaly. Různé kultury tento vztah 
vyjadřovaly různě – jin a jang, Měsíc 
a Slunce, Šiva a Šaktí…

Liší se v tomto směru nějak výrazně 
pohled západního myšlení od pojetí 
východního?

Lidská mysl v západním pojetí fun-
guje v principiálně polaritních katego-
riích. Jen obtížně jsme schopni vnímat 
panoramaticky celý jev bez plusových 
nebo minusových konotací. To je typic-
ké pro naše západní myšlení. Východ 
pracuje spíše se synchronicitou, orien-
tální mysli je bližší vnímání celku. Evro-
pa se stále víceméně drží karteziánské 
duality a lineární kauzality.  I naše psy-
chika pracuje obdobně. Vědomá mysl 
má svůj stín, mužská mysl má svou fe-
mininní složku a naopak. A tato opačná 

složka pak existuje opět v obou polari-
tách – jako kladná i záporná, a od dob 
Jungových ji označujeme jako anima 
a animus. Animus i anima jsou tedy ma-
nifestací stínu ztělesňujícího to pohlaví, 
které ego identifikuje jako „to druhé“. 
Jinak řečeno, jedná se o polarizovanou 
subjektivní formu mužství nebo ženství.

Carl Gustav Jung ve svých spisech ho-
vořil o archetypech a přivedl pozor-
nost společnosti k mýtům. Pracujete 
s nimi?

Pracuji s nimi ráda. Mýty nás učí, 
jak důležité je nezanedbávat svou stí-
novou složku, protože ona vyžaduje 
pozornost. Pokud ji nedostane, je zle. 
Nedaří-li se mužskému principu, ne-
může prospívat ani ženský princip a na-
opak. Pohádka o Šípkové  Růžence  nám 
například ukazuje, co se stane, když  
nepozveme k našemu stolu i stínovou 
sudičku – prosadí se stejně, ale destruk-
tivně. Stane se nevypočitatelnou a neo-
vladatelnou. Vyloučený ženský princip 
se „pomstí“ , protože to, proti čemu bo-
jujeme, zároveň posilujeme. 

Z mýtů nebo z pohádek  lze vyčíst 
mnoho moudra, na které se v dnešním 
uspěchaném zrychleném světě zapo-
míná.  Které z archetypů bychom si 
měli připomínat?

Příkladem pozitivní animy u muže 
je archetyp rytíře, který zabije obludu 
(draka), a tím zachrání princeznu-ani-
mu a dosáhne tak úplnosti. To je základ-
ní mýtus a má bezpočet podob. 

Krize (a dynamika) rodiny

Pokračování na straně II

harmonieŽivota
Příloha Literárních novin 6/201511. června 2015

O krizi rodiny se hovoří už delší dobu. Na přetřes přišla i na tradič-
ním jarním setkání lékařů, psychologů, lékárníků a dalších odbor-
níků, kteří ve své praxi používají homeopatii (pořadatel Homeopa-
tická lékařská asociace,  hlavní partner firma Boiron). Tentokrát  
v souvislosti s psychosomatickým pohledem na zdraví, zejména ve 
vztahu k harmonii ženského a mužského principu. Mé otázky mířily 
k psychoterapeutce Mgr. Margaretě ŠLEMÍNOVÉ, která  se vedle 
homeopatie zabývá i  takzvanou vztahovou dynamikou současné 
rodiny. 
 Dagmar SEDLiCKá
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Pokračování na str. 2

Kladete přírodě otázky a ona vám podle svého uvá-
žení odpoví nebo ne. Pustí vám informaci jen, když 
do toho dáte všechno... Mnoho kolegů se mnou 
nebude souhlasit, ale já už si ve svém věku říkám, co 

chci: Je to výměna energií, a když tam tu svoji energii nedáte, 
tak nemůžete dostat nic zpátky,“ přibližuje profesorka Blan-
ka Říhová, jak prožívá svou vědeckou práci.

Jak je na tom česká věda jako celek? Jsme na srovnatel-
né úrovni jako vyspělé evropské země?
Často zaznívá kritika, že nejsme dost dobří. Myslím, že je třeba 
rozlišit dvě věci: určitě máme celou řadu vynikajících vědců, 
a to i vědců mladší a střední generace. Druhá věc je, že podpo-
ra vědy v Česku není dostatečná. Byla bych ráda, kdyby naše 
věda měla stejnou úroveň jako velikostí srovnatelné země 
– třeba Belgie nebo Finsko. Ale tam mají vědeckých špiček 
mnohem víc. Jenže podpora vědy ze strany státu je tam výraz-
ně vyšší. Tady se ekonomicky věda dostala na slušnou úroveň 
v letech 1998-2005, od té doby jde podpora zase dolů. Dnes 
máme v laboratoři méně peněz, než jsme měli před deseti lety. 
Stručně řečeno: Podpora vědy tady není dostatečná, není vel-
korysá a neopírá se o jasnou koncepci.

Proč to tak je? Zdá se přece, že podpora vědy by měla 
být v současné vyspělé společnosti naprostou samo-
zřejmostí a snad všichni politici to také potvrzují.
Nebudu se pouštět do příliš obecných úvah, zůstanu spíš 

u popisu: Myslím si, že ti lidé, kteří o vědě u nás rozhodují, 
nejsou sami dost kompetentní vědci, nevidí, kde jsou hlav-
ní problémy. nejsou vždy také aktivní vědci, nevidí, kde jsou 
hlavní problémy. Jinak by prostě nemohli rozhodovat tak, jak 
rozhodují. A přiznejme si, že někdy se do hry dostávají i osob-
ní vztahy.

Hodně lidí, se kterými jsem o řízení české vědy mluvil, 
zmiňovalo malý český rybníček, ve kterém se kvůli vzá-
jemné nevraživosti a žárlivosti nedaří dát prostor osob-
nostem. Pak se uchylujeme třeba i k nástrojům jako 
bylo „objektivní hodnocení vědy“ známé pod označe-
ním „kafemlejnek“.
Je to tak jen částečně. Některá vědecká centra mají v čele 
respektované lidi. A nemělo by být tak složité, aby to platilo 
obecně. Dnes má každý, kdo hodnotí vědecké projekty, k dis-
pozici databáze a může během chvilky zjistit, jak si ten který 
vědec stojí. Když zjistím, že se někdo za posledních pět let 
nedopustil publikace, tak to je pro mě jasná informace, že ve 
vědě už zřejmě nemá už co dělat. A tak by to mělo být v řídí-řídí-řídí
cích funkcích, komisích, které rozhodují, u vedoucích týmů: 
publikuješ – nepublikuješ, a hotovo. Když hodnotím granty, tak 
se vždy dívám na to, co ten člověk publikoval. Mohl totiž sice 
nyní napsat skvělý projekt na sestrojení modulu na Měsíci, ale 
za posledních pět let přitom nesestrojil ani koloběžku, a tohle 
někde opsal nebo měl noční můru. Dnes se to dá víceméně 
jasně zjistit.

Moje otázka směřovala spíš k tomu, zda to u nás podle 
těchto pravidel funguje?.
Není to tak vždycky. Často nejsou na rozhodujících pozicích 
lidé, kteří by byli vědecky aktivní. Od současného dění ve 
vědě jsou vzdálení, jejich návrhy často nejsou v souladu s tím 
co je skutečně potřeba. Víc k tomu asi není co říci.

Jak vnímáte grantovou politiku a vše, co s ní souvisí, 
tedy publikování pro publikování, respektive kvůli zís-
kání dalšího grantu…

Hlavní problém je u nás v tom, že grantové agentury vypisují 
granty také jen na tři roky. A to je nesmysl. Grantová agentu-
ra to dělá asi proto, že si díky rychlým změnám na minister-
stvech a celých vlád a neexistenci dlouhodobé koncepce, 
nemůže být jistá tím, co bude za tři roky. Ale musí mít přitom 
jistotu, že ten grant bude schopná vyplatit. Tak znovu opaku-
ji. Grant na tři roky je problém.

Proč?
Nejdříve čekáte několik měsíců, jestli grant dostanete, mezi-
tím už musíte shánět lidi a snažit se je udržet, přestože ještě 
peníze nemáte. Když uspějete, začnete nakupovat potřebný 
materiál, na přístroj musíte vypsat výběrové řízení, a tak na 
něm nemůžete začít pracovat od počátku grantu. Takže od 
začátku počítáte s tím, že to musíte vyřešit i nějak jinak. Pak 
přijde období, možná rok, kdy opravdu na něčem intenzivně 
pracujete. Ale další rok už musíte publikovat, protože už mu-
síte žádat o nový grant, jinak nemáte peníze. Je to skutečně 
nikdy nekončící koloběh, který odčerpává ohromné množ-
ství času a energie. Píšete zprávy, žádosti, zprávy, žádosti... 
Grantový systém jsme převzali od Američanů, ale už si ne-
bereme příklad z toho, že tam mají granty na pět let a ještě 
je prodlužují, pokud během těch pěti let dojde k nějakému 
zajímavému výsledku. Na základě kvalitních výsledků může 
jeden grant běžet i dvacet let.

Ale to už taky přece může být hodně odlišný výzkum než 
na začátku, ne? Věda se přece během dvaceti let mohla 
výrazně změnit.
No právě! Vždyť je to v principu nesmysl, že v žádosti o grant 
plánujete objev. To přece nejde! V průběhu práce na něco 
přijdete, jdete trochu jinou cestou než na začátku, odchýlíte 
se od původního plánu, myslíte…  Ale také riskujete, že třeba 
nesplníte zadání. Čili: granty by měly být alespoň na pět let, 
měla by být možnost jejich prodloužení a samozřejmostí by 
mělo být, že hodnotitelé chápou, jak funguje vědecká práce, 
a že se nedá předem krok po kroku naplánovat. 

Blanka Říhová
Příloha Literárních novin 6 / 2015 S podporou
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věda 
je výměnou energií

Michal KoMÁrEK

Blanka Říhová je nejenom špičková vědky-
ně, která v posledních letech úspěšně rozvíjí 
novou oblast imunoonkoterapie, ale dokáže 

navíc vědu představit v nečekaných souvislos-
tech a z originálních úhlů pohledu. 

Mimořádná příloha LITERÁRNÍCH NOVINčerven 2015

Mohlo by vás zajímat:
• Slavnostní zahájení 13. ročníku Pražského Quadriennale se uskuteční ve středu 
17. června od 18 hod. na Staroměstském náměstí. Pod vedením režiséra Viliama 
Dočolomanského vystoupí Folklórna skupina Poľana z Jarabiny a členové souboru 
Farma v jeskyni. Zahraje Orchestr BERG v čele s dirigentem Peterem Vrábelem. 
V pátek 19. června budou mít všichni návštěvníci vstup na PQ zdarma. Zároveň 
budou prodlouženy otevírací hodiny jednotlivých lokací až do 23.00!

• Na PQ můžete narazit na mrak, bouřku či vítr, slyšet i vidět hudbu nejrůzněj-
ších forem. Například polská expozice Postapokalypsa, kterou najdete v Topičo-
vě salonu, vám umožní poslouchat zvuky a hudbu přes vlastní kosti. 

• PQ se letos poprvé rozprostře v historickém centru Prahy, nenechte si ujít ani 
instalace ve veřejném prostoru. Například švýcarská expozice vybuduje rozměr-
nou rampu po celé délce Václavského náměstí.

• 18. června od 22.30 se můžete těšit na audiovizuální performance přímo v are-
álu v Podolské plovárně. Vstupenkou na akci je plavenka do bazénu. Instalace 
nazvaná Podolská vlna je věnována 50. výročí vybudování areálu.

• Každý den se v rámci pohyblivé výstavy Kmeny projde centrem Prahy několik 
maskovaných skupin umělců. Těšit se můžete třeba i na neobvyklé supermany!

• Od 19. do 22. června můžete každé ráno v 7.00 vyplout ze Slovanského ostrova na 
ranní projížďku na palubě loďky australské expozice kolem Střeleckého ostrova. 
Plavidla budou vybavená audio a video technikou, a tak na břehu i na lodích bude 
možné naladit stejnou radiovou frekvenci s doprovodnou hudbou, která vznikne 
přímo k plavbě. 

• Na náměstí Jana Palacha před Rudolfinem vyroste na 11 dní Instalace Hudba 
a prostor. Tato instalace vytvoří pro návštěvníky i kolemjdoucí v srdci rušného 
velkoměsta klidovou zónu, ve které několikrát denně zazní skladba dirigenta 
a hudebního skladatele Marko Ivanoviće. 

• Nepropásněte ani přednášky hvězd světového formátu! Do Prahy přijede 
například všestranný umělec, režisér, scénograf a herec Robert Lepage, který 
se proslavil zejména svými multimediálními produkcemi pro Metropolitní operu 
New York, či Julia Taymor, jejíž nejznámější film Frida získal šest nominací na 
Oscara a dvě z nich proměnil.  

• V rámci výstavy Předměty se můžete těšit na zajímavé divadelní či s divadlem 
propojené exponáty s podivuhodnými příběhy. Například mosazný „Klíč ke svo-
bodě“ si našel cestu z minnesotské ženské věznice díky uvedení řecké tragédie. 
Více se dozvíte na PQ 2015.

Divadelní událost roku
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”Snahou je podat scénografii jinak, pochopitel-
něji a zábavněji, zasadit ji do kontextu samotné-
ho města či určitého místa...

Proč vlastně Pražské Quadrien-
nale vzniklo? Byla to reakce na 
výrazné zahraniční úspěchy čes-
kých scénografů v šedesátých 
letech 20. století. „Česká repub-

lika tehdy byla Mekkou evropské scénografie,“ 
uvádí Daniela Pařízková, výkonná ředitelka 
Pražského Quadriennale. 
Šedesátá léta byla i u nás nakloněna meziná-
rodní spolupráci a kulturní výměně. První 
ročník PQ se v Praze konal roku 1967. A byl 
úspěšný – obeslalo ho kolem 25 zemí a zazna-
menal i poměrně velkou návštěvnost laického 
publika. „Přesto ale až do počátku 90. let bylo 

PQ vnímáno spíš jako expertní akce určená 
poučenému publiku; připisoval se jí (a dodnes 
připisuje) ale také význam v tom, že do Česko-
slovenska přivážela tvorbu umělců ze západ-
ních zemí, z nichž mnozí přijížděli osobně,“ 
říká Daniela Pařízková.
Po roce 1989 začalo PQ hledat cesty, jak se 
přiblížit širšímu publiku. „Je to i cesta, kterou 
bychom se chtěli ubírat i do budoucna,“ ob-
jasňuje Daniela Pařízková. „Dále se budeme 
zaměřovat na to, že neprezentujeme už jen 
samotné divadlo, ale i projekty na pomezí di-
vadla a výtvarného umění, divadla a filmu, di-
vadla a architektury, projekty, které používají 
prostředky různých uměleckých disciplín, ale 
stále se nějakým způsobem vztahují k pro-
storu. Praha potřebuje kulturní akci, která se 

koná v celém městě a která sem přivádí zahra-
niční experty i publikum, protože je jazykově 
bezbariérová. PQ by pro Prahu mohlo být tím, 
čím je bienále výtvarného umění pro Benátky, 
kde po čtyři měsíce město žije uměním, za kte-
rým tam jezdí lidé z celého světa.“
A současná pozice Pražského Quadriennale? 
„Změnili jsme Quadriennale z pouhé scé-
nografické přehlídky v událost, jež zahrnuje 
stovky workshopů, performancí, přednášek 
a dalších projektů, tím se stalo jedinečným 
pulzujícím místem pro výměnu názorů a blíz-
ká setkání tisíců divadelních studentů a profe-
sionálů z různých oborů z celého světa,“ říká 

umělecká ředitelka PQ Sodja Lotker. A dodá-
vá: „Chtěla jsem inspirovat kurátory výběrů 
jednotlivých zemí k zamyšlení nad tím, proč 
děláme věci a ne jen, co děláme. Tedy nepřed-
stavit další scénu k dalšímu Ibsenovi nebo 
Shakespearovi, ale tlumočit význam toho, co 
scénografie „dělá“, jak ovlivňuje představe-
ní a diváka – stejně jako naše životy výrazně 
a každodenně ovlivňuje hudba, počasí a politi-
ka (umění, etika a příroda). To, jak se na práci 
scénografa odrazí jeho/její světonázor, kon-
krétní kulturní prostředí či témata, s nimiž se 
střetává, to je podle mě nejdůležitější.
To, co se od roku 1967 na Pražském Quadri-
ennale nezměnilo, to je ústřední postavení 
národních expozic. Ty představují aktuální 
trendy scénografie a divadla vůbec, od scé-

nického umění přes kostýmní, světelný a zvu-
kový design až po nové scénografické přístu-
py jako site-specific, pouliční performance 
a mnohé další. Návštěvníci se tak mohou 
formou zážitkové výstavy pomyslně přesou-
vat po mapě současného divadelního světa. 
Zároveň se ale budou přesouvat i v reálném 
prostoru české metropole. 
„PQ 2015 bude prostorově velmi odlišné: hlav-
ní sekce (Sekce zemí a regionů a Studentská 
sekce) budou rozloženy do více dějišť. Vět-
šina těchto míst se nachází v centru Prahy 
a disponuje odlišným architektonickým cha-
rakterem. Navíc nás čeká i mnoho projektů ve 
veřejném prostoru v centru Prahy. Tím podle 
mě vznikne lepší dialog s městem a jeho oby-
vateli,“ objasňuje Sodja Lotker.
Proč by si tedy návštěvník neměl nechat 
ujít dění na Pražském Quadriennale? „13. 
ročník PQ by se dal charakterizovat jako 
živá výstava nebo přímo scénografický fes-
tival, který během 11 dní nabídne desetitisí-
cům návštěvníků prezentaci děl z více než 
78 zemí celého světa,“ říká výkonná ředi-
telka Daniela Pařízková. „Snahou je podat 
scénografii jinak, pochopitelněji a zábavněji, 
zasadit ji do kontextu samotného města či 
určitého místa, ve kterém se nachází. Celý 
program se v letošním roce poprvé ode-
hraje v historickém centru Prahy, jak uvnitř 
významných staveb a památek, tak ve veřej-
ném prostoru. Hlavní částí PQ, která bude 
nejvíce zajímavá pro veřejnost, je Sekce zemí 
a regionů. Návštěvníkům nabídne ohromu-
jící labyrint scénografických výstav více než 
68 zemí světa, s vlastními živými akcemi 
a interaktivními instalacemi. Uvnitř budov 
i ve veřejném prostoru bude díky tématům 
PQ 2015 SdílenýProstor: Hudba, Počasí, Po-
litika znít hudba nejrůznějších forem, bude 
panovat nevyzpytatelné počasí a rezonovat 
politické a společenské dění současnosti. Na 
návštěvníky čekají v rámci expozic neobvyk-
lá setkání – narazí na mrak, bouřku, živého 
orla a v mnoha případech se stanou nedílnou 
součástí samotné instalace.“

Nejvýznamnější mezinárodní přehlídka v oblasti divadla a scéno-
grafie na světě s tradicí od roku 1967 se opět po čtyřech letech vrací 

do Prahy. 13. ročník Pražského Quadriennale se ponese v duchu živé 
výstavy, která během 11 dní nabídne desetitisícům návštěvníků pre-

zentaci děl a umělců z rekordního počtu 78 zemí světa.

PQ 2015: 
uvidíte nevídané.

Ludvík Vaculík
1926–2015

Pokračování na str. 2

M revue
Nové muzejní periodikum 
na scéně 

JAN CHMelíČeK
ŠéFredAKtor m revue

po loňském pilotním nultém vydání za-
žila nyní brněnská muzejní revue svoji 
premiéru – první číslo vyšlo na začátku 
června. M revue se nepokouší napodobit 
vědecké časopisy z minulosti mzm, pří-
padně ty z jeho současné řady recenzo-
vaných neimpaktovaných časopisů. Jde jí 
o pokud možno živý, srozumitelný, pestrý 
a plastický obraz dění v muzeu a jeho 
činnosti, schopný zaujmout širší okruh 
adresátů. přidat ještě můžeme, že je to 
periodikum neprodejné, přímo zasílané na 
vybrané adresy v Čr i v zahraničí. zájemci 
časopis najdou v knihovnách, nebo si mo-
hou zalistovat jeho elektronickou verzí na 
stránkách moravského zemského muzea.

Jak úvodník generálního ředitele 
martina reissnera, tak rozhovor s novým 
ředitelem přírodovědného muzea mzm 
vladimírem Antonínem, stejně jako člá-
nek o nově vzniklých odděleních muzea 
(centrum slovanské archeologie v uher-
ském Hradišti a centrum kulturně-poli-
tických dějin 20. století v brně) v rubrice 

„m-téma“ připomínají čtenářům nedávno 
zahájený proces profilace jednotlivých 
součástí mzm. Jeho cílem má být vytvo-
ření sídla pro prezentaci přírodních věd, 
sídla pro prezentaci historických témat 
a konečně i témat umělecko-historických. 

v rubrice „m-názor“ najdeme pohled 
muzejního historika na téma osvobození 
jižní moravy od německých okupantů, 
nezaujatý a ideologickými klišé nesvá-
zaný. rubrika „my a svět“ přináší moudré 
a šťavnaté vzpomínky zoologa miroslava 
Šebely na jeho výpravy za faunou Gala-
pág, v rubrice „m-příběh“ si přečteme 
líčení posledních chvil života velkého 
českého muzikologa vladimíra Helferta 
v terezínské malé pevnosti. rubrika „Na 
moravském písečku“ je věnována brněn-
ským inspiracím simona mawera, který 
si letos na jaře přišel do mzm povídat se 
čtenáři o svých knihách Mendelův trpaslík 
a Skleněný pokoj. mezi další rubriky patří 
fejeton, výstavy či „chef-d'œuvre“.

obraz mnohotvárného dění v mzm 
najdou čtenáři v rubrikách „před oponou 
– za oponou“ a „m-panorama.“ zmínku 
o jedné z nejdůležitějších rubrik M re-
vue, představující významné osobnosti 
mzm, si necháváme na konec. v rubrice 
„m-profil“ vychází rozhovor s paleontolo-
gem doc. martinem olivou. v odpovědi na 

poslední otázku oliva vystihuje to, co chce 
M revue svým čtenářům o lidech i věcech 
v muzeu sdělovat: „Po práci v muzeu jsem 
toužil vlastně od dětství. Nedal bych před-
nost ani vysoké škole, ani akademii věd, 
ačkoli je tam perspektiva větší a rychlejší 
kariéry. Ta tradice, ty šuplíky, ve kterých 
člověk najde všelijaké zajímavosti po 
starších generacích, ona takzvaná mu-
zejní zatuchlost, to je taková moje voda, 
ve které rád plavu. Kdybych dnes kráčel 
s čerstvým diplomem v kapse, věřte, že 
bych nechtěl směřovat jinam…“.

publiKAce



K
A

le
N

d
á

r
iu

m
 v

ýs
tA

v
 

32

bechyně
Městské muzeum
Richard Lauda: Grafiky, obrazy, ilustrace 5. 6. – 26. 7. 2015
Karel Liebscher: Akvarely 2. 8. – 21. 8. 2015
Houby v našem kraji 2. 8. – 30. 9. 2015
Výročí divadelního spolku 31. 8. – 30. 9. 2015
Mezinárodní muzeum keramiky aJG
Petr Fidrich 6. 6. – 29. 9. 2015

bělá pod bezdězem
Podbezdězské muzeum
Uber plyn! 24. 4. – 3. 9. 2015
Červený kříž v 1. světové válce 24. 4. – 15. 7. 2015
1. světová válka 24. 4. – 30. 9. 2015
Sláva tomu domu. Lidová architektura
na Bělsku 1. 5. – 30. 9. 2015
Z augustiniánských sbírek 30. 6. – 31. 7. 2015

benátky nad Jizerou
Muzeum benátky nad Jizerou
Rok 1945 v Benátkách od 1. 5. 2015

benešov
Muzeum Podblanicka
Móda v proměnách času 18. 6. – 11. 9. 2015
Muzeum umění a designu benešov
Posázaví v historické fotografii 19. 6. – 30. 8. 2015

beroun
Muzeum českého krasu
Verona, Beraun, Beroun 22. 4. – 28. 9. 2015
Jaroslav Tušer: Výběr z díla 17. 6. – 23. 8. 2015

blatná
Městské muzeum blatná
Jindřich Krátký: Malířské přiznání 9. 6. – 23. 8. 2015
70 1. 7. – 31. 8. 2015
Karel Šafář 21. 7. – 30. 8. 2015

blovice
Muzeum jižního Plzeňska v blovicích
Kdo si hraje, nezlobí II. Báječná autíčka 1. 5. – 13. 9. 2015
Emanuel Hoda: Modely v láhvích 11. 6. – 30. 8. 2015
Svatý Jan na mostě 11. 6. – 30. 8. 2015

boskovice
Muzeum boskovicka
židovský obecní dům
Naděje. Svědectvím a dialogem
k porozumění 13. 4. – 6. 7. 2015

brno
biskupství brněnské – Diecézní muzeum
Na rozhraní epoch. Sakrální prostor v pojetí sochaře
Ondřeje Schweigla (1735–1812) 11. 6. – 27. 9. 2015
Moravská galerie
Jurkovičova vila
Modfolk – modernita v lidovém. Ateliér designu oděvu
a obuvi Liběny Rochové 25. 6. – 25. 10. 2015
Pražákův palác
Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce 29. 5. – 16. 8. 2015
uměleckoprůmyslové muzeum
Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design
v české teorii a kritice 1870–1970 15. 5. – 27. 9. 2015
Zdeněk Rossman (1905–1984): Horizonty
modernismu 15. 5. – 13. 9. 2015

Miroslav Tichý: Ženy a ženy 5. 6. – 13. 9. 2015
Design.Live! Daniel Piršč 25. 6. – 1. 11. 2015
Muzeum města brna
Na starém Brně kvetly mandloně 23. 4. – 6. 9. 2015
Žít pivo. Brněnské pivovary a hostince
od pravěku po současnost 17. 6. – 31. 12. 2015
Jiří Sobotka: Skororetro 25. 6. – 30. 8. 2015
Miluše a René Roubíčkovi: Sklo 9. 7. – 6. 9. 2015
Muzeum romské kultury
Kesaj čhave. Příběh dětí víly Kesaj 17. 4. – 13. 9. 2015
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Konec vlády hákového kříže. Osvobození
Moravy 1945  24. 4. 2015 – 3. 1. 2016
Země vydává válečná svědectví 10. 6. 2015 – 3. 1. 2016
Nizozemí v řádech a vyznamenáních 22. 5. – 30. 8. 2015
Palác šlechtičen – etnografický ústav MZM
Co návštěvník nevidí… 6. 5. – 18. 10. 2015
Budoucnost tradice 23. 6. – 31. 12. 2015
Pavilon Anthropos
Mykény a střední Evropa 15. 10. 2014 – 16. 8. 2015

brno-židenice
Slovácké muzeum v Uherském hradišti
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Cyrilometodějský Velehrad 28. 6. – 1. 11. 2015

brtnice
rodný dům Josefa hoffmanna
Privátní Josef Hoffmann 2. 6. – 1. 11. 2015

bruntál
Muzeum v bruntále, p. o.
Poklady muzea v Bruntále 23. 5. – 30. 8. 2015
Činnost zdravotně postižených turistů
v Klubu českých turistů 18. 6. – 12. 7. 2015

břeclav
Městské muzeum a galerie břeclav
Velká válka 1914–1918 22. 5. – 13. 9. 2015
Adolf Born – 85. narozeniny 12. 6. – 6. 10. 2015

bystřice pod hostýnem
Městské muzeum bystřice pod hostýnem
Eva Pospíšil-Hanušová 7. 6. – 12. 7. 2015
Alena Laufrová 18. 7. – 23. 8. 2015

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Čáslav za II. světové války 1. 4. – 13. 9. 2015
Stanislav Bitterman: Svět drátů 30. 6. – 19. 7. 2015
Muzeum zemědělské techniky
Papírové modelářství 4. 4. – 31. 10. 2015

čelákovice
Městské muzeum v čelákovicích
Člověk Jan Hus a jeho doba 6. 6. – 2. 8. 2015
Modely vojenské techniky 27. 6. – 13. 9. 2015

česká Lípa
vlastivědné muzeum a galerie v české Lípě
Legionáří Českolipska. Památky, doklady
a příběhy 25. 6. – 13. 9. 2015

česká Skalice
Muzeum textilu v české Skalici
Babička. Ilustrace Vladimíra Tesaře 20. 6. – 16. 8. 2015
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české budějovice
Jihočeské muzeum v českých budějovicích
Poklady, depoty, obětiny 14. 5. – 30. 8. 2015
Mistr Jan Hus a Kostnický koncil 15. 5. – 13. 1. 2016
Svobodní zednáři 13. 6. – 23. 8. 2015

český brod
Podlipanské muzeum v českém brodě
Loupežníci na Českobrodsku
a Kouřimsku 14. 4. – 13. 9. 2015

český krumlov
regionální muzeum v českém krumlově
Reflexe II. světové války a osvobození
na Českokrumlovsku 1. 5. – 22. 11. 2015
Zlaté dno řemesel a živností na Českokrumlovsku
na přel. 19. a 20. století  9. 6. – 10. 1. 2016

český Těšín
Muzeum Těšínska
Vojenské zajatecké tábory Teschen
během II. světové války 7. 5. – 4. 10. 2015

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Psali, píšeme, napíšou aneb Vývoj
psacích prostředků 13. 6. – 30. 8. 2015

Dobrá voda u hartmanic
Muzeum Dr. Šimona adlera
Svatý Vintíř – stavitel mostů 7. 6. – 31. 10. 2015

Dobrovice
Dobrovická muzea
Dobrovan. K výročí 150 let smíšeného
pěveckého sboru  22. 4. – 31. 7. 2015
Nechte na hlavě. Práce žáků
ZUŠ Dobrovice 11. 6. – 11. 8. 2015

Dvůr králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře králové nad Labem
Tiba – vrchol a pád 18. 6. – 27. 9. 2015

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Dušan Kokaisl: Obrazy +/- 15. 5. – 15. 7. 2015

Frenštát pod radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod radhoštěm
Zdeněk Píža: Neočekávané souvislosti do 30. 8. 2015

Frýdek-Místek
Muzeum beskyd Frýdek-Místek
Kde rostou naše endemity? 4. 6. – 30. 8. 2015
Svět z kostek 14. 6. – 25. 9. 2015
Eliška Servátková 18. 6. – 23. 8. 2015
Antonín Gavlas: Geometrie světla 2. 7. – 6. 9. 2015

Fulnek
kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Lev oděný v purpuru. Kardinál Lev Skrbenský
z Hříště  do 31. 8. 2015
Ostravsko-opavská operace 1945. Stopy války
ve Fulneku 19. 3. – 31. 7. 2015
Památník J. a. komenského ve Fulneku
Jan Hus 1415 a 600 let poté  do 31. 7. 2015

havířov
Muzeum Těšínska – výstavní síň Musaion
Tajemství hlíny 14. 4. – 13. 9. 2015

havířov-životice
Památník životické tragédie
Genocida Romů v době II. světové války 21. 5. – 10. 1. 2016

havlíčkův brod
Galerie výtvarného umění v havlíčkově brodě
Mikoláš Axmann: !lustrace 3. 7. – 23. 8. 2015
Muzeum vysočiny havlíčkův brod
Zdeněk M. Hroch: Chtonické a mystické 10. 6.– 12. 7. 2015
Na notách fantazie. Výtvarné práce
dětí ze ZŠ U Trojice 10. 6. – 12. 7. 2015
Vendula Císařovská, Jan Svoboda 17. 7. – 20. 9. 2015

hlinsko v čechách
Městské muzeum a galerie hlinsko
Julius Mařák (1832–1899) 27. 6. – 6. 9. 2015

hluboká nad vltavou
alšova jihočeská galerie v hluboké nad vltavou
Jan Saudek intimní 30. 5. – 14. 9. 2015
Ilja Jefimovič Repin a další ruští malíři
19. a první pol. 20. století 27. 6. – 28. 9. 2015
Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Profesor Josef Hromas – život a dílo 5. 5. – 30. 7. 2015

hlučín
Muzeum hlučínska
Léčivé rostliny a jejich dvojníci 9. 6. – 6. 9. 2015

hodonín
Galerie výtvarného umění v hodoníně
Skupina Q 10. 6. – 30. 8. 2015
Masarykovo muzeum v hodoníně
Haiti. Černá perla Karibiku 19. 6. – 30. 8. 2015

horažďovice
Městské muzeum horažďovice
Nová stálá expozice: Prácheňské marionety  od 1. 8. 2015
Tyjátr slaví aneb 170 let amatérského divadla
v Horažďovicích 2. 6. – 30. 9. 2015
Lydie Šloufová: Malba a tapiserie 2. 6. – 30. 9. 2015

horní Dubenky
Chadimův mlýn – Mlynářské muzeum
Z historie Chadimova mlýna 23. 5. 2015 – 30. 9. 2015

horní Planá
rodný dům adalberta Stiftera v horní Plané
Christian Thanhäuser: Po zarostlém
chodníčku 2. 5. – 15. 12. 2015
Když ještě len velkou cenu měl… Len na Šumavě
a Hornoplaňsku 13. 6. – 31. 12. 2015

hostinné
Františkánský klášter hostinné
180 let výroby papíru v Hostinném 23. 5. – 30. 9. 2015
Emil Zub: Emul a fixa 6. 6. – 26. 7. 2015

hrabyně
Památník II. světové války
Čas války, čas míru. Slezsko a Ostravsko  2. 4. – 30. 11. 2015

hradec králové
Muzeum východních čech v hradci králové
Na vlnách pod plachtami 3. 4. – 15. 11. 2015
Svoboda přišla v máji 7. 5. – 6. 9. 2015
Ochechule, ďasové a další bájní
tvorové moří 24. 4. – 15. 11. 2015
Stanislav Podhrázský: Dvě dívky, 1956 2. 6. – 5. 7. 2015
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hustopeče
Městské muzeum a galerie
Osvobození Hustopečska 28. 6. – 30. 8. 2015

Cheb
Muzeum Cheb
Hračky ze sbírky Aleny Pleslové 25. 6. – 27. 9. 2015

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Čechy / Böhmen – domov i Heimat 30. 5. – 31. 10. 2015
Chomutov za poslední války 6. 6. – 12. 9. 2015
In arte voluptas 27. 6. – 30. 8. 2015

Chotěboř
Městské muzeum Chotěboř
Varhanny firmy Hammond 23. 4. – 25. 10. 2015
Petr Vlček: Obrazy 26. 6. – 30. 8. 2015
Velocipédy a kola ze sbírek Jiřího Uhlíře 26. 6. – 30. 8. 2015

Chrast u Chrudimě
Městské muzeum Chrast
Slavnostně si řekli ano 4. 6. 2015 – 27. 9. 2015
Šťastná hospodyňka, spokojená
domácnost 4. 6. – 27. 9. 2015

Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Karel Musil: Grafiky 2. 7. – 27. 8. 2015

Chropyně
Zámek Chropyně a Památník emila Filly
Kouzelný svět loutkových divadel 22. 5. – 28. 9. 2015

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Divadlo zrozené z vody 13. 11. 2014 – 27. 9. 2015
Říše loutek. 95 let bez přestávky 13. 3. 2015 – 10. 1. 2016
Bílé prapory nad Evropou! 70 let od konce
2. světové války 13. 3. 2015 – 10. 1. 2016
Vítejte v říši divů. Historie ochotnického divadla
obce Sudslava 26. 6. – 25. 10. 2015
 regionální muzeum v Chrudimi
150 let od vzniku Muzejního spolku
v Chrudimi 24. 4. – 23. 8. 2015
Chrudim – brána Železných hor 22. 5. – 6. 9. 2015
Sandra Bodwell Skondon: From Across
the Pond 26. 6. – 30. 8. 2015

Jablonec nad nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad nisou
Pohyb – výraz – emoce. Figury a figurky v českém
sklářském umění a řemesle 22. 5. – 4. 10. 2015
Hot & Cold. Současné nápojové sklo a porcelán
ze zemí střední Evropy 19. 6. – 4. 10. 2015

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Řemesla našich předků 28. 5. – 6. 9. 2015

Jeseník
vlastivědné muzeum Jesenicka
Jak se rodí večerníčky 26. 5. – 31. 8. 2015
Mnoho životů jednoho stromu 9. 6. – 6. 9. 2015

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Udělej si sám II. Kutilství v Československu
před rokem 1989 18. 6. – 27. 9. 2015

Rodinná loutková divadla aneb Vzpomínka na dětství
bez internetu  24. 6. – 13. 9. 2015

Jihlava
Muzeum vysočiny Jihlava
Pavel Matuška: Usmívání 19. 6. – 30. 8. 2015
Němečtí antifašisté na Jihlavsku 26. 6. – 30. 8. 2015
Zaniklé vesnice Brtnicka 3. 9. – 20. 9. 2015
Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě
Vesnice je svět  18. 6. – 30. 8. 2015
Jakub Schikaneder (1855–1924). Od svědectví
k obrazovému snění 14. 5. – 23. 8. 2015

Jilemnice
krkonošské muzeum Jilemnice
Za krásou modrotisku do 6. 9. 2015
erbovní sál
Sladké okouzlení 26. 6. – 30. 8. 2015

Jílové u Prahy
regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Tahy štětcem 13. 5. – 4. 10. 2015
Pytláctví 23. 5. – 27. 9. 2015
Bylinky 30. 5. – 6. 9. 2015
Poklady chotouňského dvora 5. 6. – 5. 7. 2015
Tramping od Setona po současnost 27. 6. – 18. 10. 2015

Jindřichův hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Antonín Kratochvíl: Dogma 23. 5. – 28. 9. 2015
Muzeum Jindřichohradecka
Josef Brchaň: Řemeslo knižní vazby do 2. 8. 2015
Inter arme silent musae? Pětasedmdesátníci
na ruské frontě 21. 5. – 2. 8. 2015
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Japonské hračky 24. 4. – 30. 12. 2015
Českoslovenští vojáci na bojištích
II. světové války 7. 5. – 30. 12. 2015
Dagmar Dost-Nolden: Volání ráje 20. 6. – 6. 9. 2015

kamenický Šenov
Sklářské muzeum
110. výročí sklárny Jílek 23. 5. 2015 – 13. 9. 2015

kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v kladně
Kladensko v sevření 50. let 10. 4. – 26. 7. 2015
Co skrývají depozitáře? 26. 6. – 6. 9. 2015
Alois Garamszegi 30. 7. – 6. 9. 2015

klatovy
Galerie klatovy / klenová
Kostel sv. Vavřince
Společné cesty 28. 6. – 19. 7. 2015
vlastivědné muzeum Dr. hostaše v klatovech
Výročí klatovského zázraku do 6. 11. 2015
Eva Jiříková: Marionety do 30. 8. 2015
Made in Cham / Made in Klatovy do 30. 8. 2015
Pravda vítězí. 600 let od upálení Jana Husa do 30. 8. 2015

klenová
Galerie klatovy / klenová
Mary Duras 14. 6. – 30. 8. 2015

kolín
regionální muzeum v kolíně
František Karel Foltýn 12. 6. – 23. 8. 2015
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kopřivnice
regionální muzeum v kopřivnici
Technické muzeum Tatra
Tatra na startu a v cíli. Vozy Tatra na automobilových
závodech 1900–1937 28. 5. – 1. 11. 2015

kořenec
Muzeum kořenec
120 let od založení hasičského sboru
v Kořenci 1. 5. – 31. 8. 2015

kouřim
Muzeum kouřimska v kouřimi
Hledání ideálního chrámu 10. 4. – 31. 10. 2015

králíky
Městské muzeum králíky
Adéla Karger: Enkaustika 3. 7. – 30. 8. 2015

krnov
MIkS – Městské muzeum krnov
Fenomén Igráček 21. 5. – 26. 8. 2015
Małgorzata Futkowska, Anna Maria
Rusinek 18. 6. – 19. 7. 2015

kroměříž
Muzeum kroměřížska
Hry a klamy 6. 6. – 30. 8. 2015
Peklo s princeznou 10. 6. – 30. 8. 2015

kunín
Zámek kunín
Jiří Fiala: Prosíme nesedat! Šlechtický
portrét 21. století do 31. 10. 2015
Henryk Sienkiewicz – život a dílo 23. 5. – 30. 8. 2015

kutná hora
Galerie Středočeského kraje GaSk
Jiří Sozanský: Mezní situace 10. 5. – 25. 10. 2015
Markéta Zlesáková: Za okny… 31. 5. – 27. 9. 2015
Jitka Havlíčková: Bez dětí 31. 5. – 27. 9. 2015
Antonín Brinda: Akt ideologie 31. 5. – 27. 9. 2015
Tomáš Kotrba: Vzpomínky zpola
porušené 31. 5. – 27. 9. 2015
Muzeum stříbra
Kamenný dům
Čaj a káva radost dává 1. 4. – 29. 11. 2015

kyjov
vlastivědné muzeum kyjov
Bohumil Hrabal známý a neznámý 5. 6. – 26. 7. 2015

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Jarmila Uhlířová, Bedřich Šilar st. a ml.:
Okouzlení přírodou 27. 6. – 30. 8. 2015

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Činnost dětí a mládeže v německém Červeném kříži
od roku 1926 19. 6. – 30. 8. 2015

Lešná
Muzeum regionu valašsko – zámek
Historické cukrárny 5. 3. – 30. 8. 2015

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
140 let Sboru dobrovolných hasičů 16. 6. – 30. 8. 2015

Ležáky – Miřetice u hlinska

Pietní území Ležáky
Život v přírodě očima seniorů 1. 7. – 31. 8. 2015

Liberec
Lázně – Oblastní galerie Liberec
Václav Špála: Rapsodie v modrém 14. 5. – 13. 8. 2015
Valerian Karoušek 14. 5. – 30. 8. 2015

Lidice
Památník Lidice
Populační politika v Protektorátu 1. 7. – 30. 9. 2015
lidická galerie
43. Mezinárodní dětská výstava Lidice 30. 5. – 31. 10. 2015

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Litoměřice – Ve znamení kalicha 4. 6. – 30. 8. 2015

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Obrazové příběhy Milady Marešové 6. 6. – 6. 9. 2015
regionální muzeum v Litomyšli
Stavebnice Merkur 1. 5. – 13. 9. 2015
Václav Cigler, Michal Motyčka:
Projekty 2003–2014 14. 6. – 6. 9. 2015

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Nejen sklo. 95 let sklářské školy
Železný Brod 20. 6. – 30. 8. 2015
Drahé kameny, zkameněliny a fosílie 28. 6. – 30. 8. 2015
Eva Jandejsková, Jan Brabenec: Obrazy 19. 7. – 27. 9. 2015

Loštice
Památník adolfa kašpara
Háčkovaný svět pověstí 28. 5. – 3. 9. 2015

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Za obzorem… Miniaturní svět českých majáků,
rozhleden a věží 9. 6. – 16. 8. 2015
Živá zahrada 16. 6. – 23. 8. 2015

Mariánská Týnice – kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Československá námořní plavba 16. 6. – 19. 7. 2015
Iva Hüttnerová: Obrázky pro radost 22. 7. – 23. 8. 2015
Kostel Zvěstování Panny Marie
Stvoření světa 30. 6. – 30. 8. 2015

Mělník
regionální muzeum Mělník
Léto budiž pochváleno! 30. 5. – 23. 8. 2015
Čajem se zapomíná hluk světa 28. 6. – 4. 9. 2015

Mikulov na Moravě
regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Vydáno v Mikulově 23. 5. – 29. 11. 2015
Křehký Mikulov 2015 1. 6. – 31. 8. 2015
Pan Franc ze zámku. Loutky kočovných
loutkářů Flachsů 5. 6. – 13. 9. 2015
Synagoga
Zuzana Novotná Ištvánová: V prachu 26. 6. – 13. 9. 2015

Mladá boleslav
kultura města Mladá boleslav
Městský palác Templ
Vladimír Svoboda 27. 5. – 5. 7. 2015
Blanka Havlíčková a Petr Hejný: Dva světy 1. 7. – 23. 8. 2015
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Muzeum Mladoboleslavska
Židovské zvyky a tradice 23. 6. – 4. 11. 2015
Příběh josefodolské Leitenbergrovy vily 30. 6. – 13. 9. 2015
Škoda auto Muzeum
Škoda 130 RS: 40 let legendy
motosportu 4. 6. – 30. 9. 2015

Mnichovo hradiště
Muzeum města Mnichovo hradiště
Rada Vacátko zasahuje aneb Hříšní lidé
města pražského 4. 5. – 10. 9. 2015

Mohelnice
vlastivědné muzeum
Město a lidé. Mohelnice a její obyvatelé
ve fotografiích 30. 4. – 30. 8. 2015

Moravská Třebová
Městské muzeum
Hurá, prázdniny! Aneb jak jsme trávili léto
před rokem 1989 25. 6. – 30. 8. 2015

Most
Galerie výtvarného umění v Mostě
Jiří Petrbok: Před kostelem, za kostelem,
nad kostelem 24. 4. – 31. 7. 2015
Miloslav Moucha: L'œil du temps 5. 5. – 16. 9. 2015

náchod
Galerie výtvarného umění v náchodě
Plastika. České umění ze sbírky GVUN 3 21. 3. – 30. 8. 2015
Emanuel Frinta: Předmět touhy… 27. 6. – 30. 8. 2015
David Hřivňacký: Fotografie písmene 2. 7. – 30. 8. 2015

nejdek
Muzeum nejdek
1. světová válka 25. 6. – 27. 9. 2015

netolice
Muzeum JUDr. Otakara kudrny v netolicích
Háčkovaný svět 1. 5. – 31. 8. 2015
Květnové dny osvobození roku 1945 v dokumentech
a fotografiích 1. 5. – 31. 8. 2015

nové Město na Moravě
horácká galerie v novém Městě na Moravě
Mirka Špačková: Commedia dell´arte 18. 4. – 30. 8. 2015
Pavel Tasovský st. a ml.: Kontinuita 29. 4. – 30. 9. 2015
Poklady Vysočiny 12. 6. – 30. 8. 2015

nové Strašecí
Muzeum nové Strašecí
Petr Volf – hrnčíř 19. 6. – 4. 9. 2015

nový bor
Sklářské muzeum nový bor
Sklo nad Labem 26. 6. – 20. 9. 2015

nový bydžov
Městské muzeum nový bydžov
16. výtvarný salon Královských
věnných měst 18. 6. – 29. 8. 2015

nový Jičín
Muzeum novojičínska
Portrét – zrcadlo duše. Polská výtvarná
tvorba 19. století 16. 4. – 13. 9. 2015
Za svobodu (1938–1945) 5. 5. – 23. 8. 2015
Cesty do pravěku aneb Ve stopách
Zdeňka Buriana 12. 5. – 6. 9. 2015

nový knín
hornické muzeum Příbram – Muzeum zlata nový knín
Císařův kamnář aneb Kachlová kamna od středověku
k novověku na Příbramsku  1. 6. – 1. 11. 2015

Odry
Muzeum Oderska
Horké jaro. Odry 1945 27. 5. – 17. 12. 2015

Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Aenigma. 100 let anthroposofického
umění 19. 3. – 26. 7. 2015
vlastivědné muzeum v Olomouci
Mechorosty. Latimérie mezi rostlinami 15. 5. – 20. 9. 2015
Nasvětleno. Výběr z prací ZUŠ Olomouc 16. 6. – 23. 8. 2015
Bohumil Teplý: Kov a kámen 17. 6. – 13. 9. 2015

Opava
Slezské zemské muzeum
Země a její pán 11. 11. 2014 – 5. 7. 2015
Památník Petra Bezruče
Knižní svět Heleny Salichové 17. 3. – 31. 7. 2015

Orlová-Lutyně
výstavní síň Muzea Těšínska – Dům dětí a mládeže
Jako vejce vejci 4. 6. – 27. 9. 2015

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Vladimír Škoda: Energie 24. 6. – 30. 8. 2015
Franta: Tváří v tvář 24. 6. – 30. 8. 2015
„Brusel“ …na Ostravsku 26. 6. – 30. 8. 2015
Miloš Polášek: Zmizelá Ostrava 1. 7. – 30. 8. 2015

Ostrava-vítkovice
Galerie města Ostravy – PLaTO
Stano Filko: 5.D. 28. 5. – 30. 8. 2015

Ostroh
hrad Ostroh / Seeberg
Plazi, naši spolubydlící a soudesé 16. 5. – 30. 7. 2015

Pardubice
východočeské muzeum v Pardubicích
Panny, rejtaři, díťata a další motivy dřevěných
perníkářských forem  3. 4. – 23. 8. 2015
Letí šíp savanou. Tramping na Pardubicku 29. 5. – 1. 11. 2015

Pelhřimov
Muzeum vysočiny Pelhřimov
Věra Studená: Dráteníkův rok 15. 5. – 30. 8. 2015

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Jiří Jiroušek: Fotografie 21. 5. – 2. 7. 2015

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy
Gottfried Lindauer. Plzeňský malíř
novozélandských Maorů 5. 5. – 20. 9. 2015
13
Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice
a „jiné“ umění 9. 6. – 13. 9. 2015
Západočeské muzeum v Plzni
Ladislav Sutnar: Užitá tvorba 16. 5. – 8. 11. 2015
Od špitálu ke galerii. Archeologické poznání
vývoje lokality „U Zvonu“ v Plzni 5. 6. – 30. 8. 2015
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Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté 17. 6. – 9. 8. 2015
Muzeum loutek Plzeň
Putování plzeňského kašpárka 1. 7. – 31. 8. 2015
Kinetický dvorek 2015 6. 7. – 31. 12. 2015
Národopisné muzeum Plzeňska
Plzeňané a II. světová válka 24. 4. – 23. 8. 2015
Pivovarské muzeum v Plzni
Milan Bauer: Poezie techniky 4. 6. – 30. 8. 2015

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
– Centrum bohuslava Martinů
Poklady z muzejních sbírek. 750 let
města Poličky 18. 4. – 27. 9. 2015
Král do boje táh‘ 18. 4. – 27. 9. 2015
České a moravské pověsti
v tvorbě Renáty Fučíkové 2. 5. – 26. 7. 2015

Polná
Městské muzeum Polná
Medvídkování v Polné 27. 6. – 6. 9. 2015

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Dům fotografie
Osvětimské album 19. 5. – 20. 9. 2015
Dům u Kamenného zvonu
Jean Delville 15. 5. – 30. 8. 2015
Dům u Zlatého prstenu
Tereza Fišerová: Paralelní vesmír / Start Up 7. 5. – 5. 7. 2015
Městská knihovna
Ján Mančuška: První retrospektiva 17. 6. – 11. 10. 2015
Trojský zámek
Z nouze ctnost i móda. Umělecká litina ze sbírek
Muzea hl. m. Prahy 5. 5. – 1. 11. 2015
Václav Cigler: Tady a teď 5. 5. – 1. 11. 2015
Galerie kritiků – palác adria
Tilo Ettl a Václav Sika: Ze života lidí a hmyzu 9. 6. – 6. 7. 2015
Muzeum historických nočníků a toalet
Nočník v novém kabátu 13. 6. – 15. 11. 2015
Muzeum hlavního města Prahy
Co čas už nevrátí. Praha 60. let
na fotografiích Borise Baromykina 13. 5. – 11. 10. 2015
Hroby barbarů. Svět živých a mrtvých
doby stěhování národů 27. 5. – 14. 2. 2016
Zámecký areál Ctěnice
Kámen v pravěku 12. 4. – 5. 10. 2015
Muzeum Policie čr
Akce Neptun 18. 11. 2014 – 31. 8. 2015
Policie a četnictvo v boji za svobodu 5. 5. – 31. 8. 2015
Proměny. Z dílny manželů Elšíkových 18. 6. – 30. 8. 2015
národní galerie v Praze
Palác Kinských
Skrytá řeč rostlin. Florální symbolika v asijském umění
a její odraz v současnosti 12. 6. 2015 – 3. 1. 2016
ŠO – mistři současné japonské
kaligrafie III 26. 6. – 13. 9. 2015
Klášter sv. Anežky České
Tajemné dálky. Symbolismus
v českých zemích 1880–1914  22. 4. – 27. 9. 2015

Salmovský palác
Po stopách inspektora. Josef Karel Burde  7. 4. – 5. 7. 2015
Schwarzenberský palác
Agostino Carracci: Umění grafiky 20. 4. – 26. 7. 2015
Veletržní palác
Ateliér Sekal 20. 2. – 31. 12. 2015
Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit. Válečné 
motivy Václava Chada (1923–1945) 14. 4. – 19. 7. 2015
Diplomanti AVU 2015 26. 6. – 2. 8. 2015
Architekt Lubor Marek 27. 6. – 20. 9. 2015
Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka,
Beuys a další 22. 7. – 18. 10. 2015
národní knihovna české republiky
Karel Vodák 28. 5. – 18. 7. 2015
národní pedagogické muzeum a knihovna
J. a. komenského
Kantor Jakub Jan Ryba a česká škola
konce 18. století 2. 5. – 25. 10. 2015
národní technické muzeum
Věda a technika. Dobrodružství, které vás
bude bavit! 4. 3. – 19. 7. 2015
Karel Čapek fotograf 15. 4. – 26. 7. 2015
Parní stroje v českých zemích 7. 5. – 28. 2. 2016
170 let železnice v Praze 4. 6. – 17. 11. 2015
Umění paroplavby
po řece Vltavě 1865–2015 17. 6. – 28. 9. 2015
národní zemědělské muzeum Praha
Národopisná výstava českoslovanská 14. 5. – 31. 10. 2015
Voda pro budoucnost 1. 6. – 31. 7. 2015
Les – příběhy stromů a lidí 13. 6. – 31. 12. 2015
národní muzeum
České muzeum hudby
Smrt kmotřička do 11. 10. 2015
Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
Rituály smrti / Smrt 31. 10. 2014 – 20. 9. 2015
Bhútán – země blízko nebe 13. 3. – 30. 9. 2015
Ćeské výzkumy v Súdánu 5. 6. – 12. 7. 2015
Národopisné muzeum – Musaion
Venkov / Peníze 1. 3. 2014 – 3. 4. 2016
Onen svět / Smrt 24. 7. 2014 – 12. 7. 2015
Národní památník na Vítkově
Ivan Kyncl: Rebel s kamerou 4. 6. – 20. 7. 2015
Nová budova
Nová stálá expozice: Archa Noemova  od 6. 5. 2015
Smrt 20. 3. – 8. 11. 2015
Jak se bude jmenovat? 27. 5. – 18. 10. 2015
Husovské unikáty ze sbírek NM 5. 6. – 12. 7. 2015
Památník národního písemnictví
letohrádek Hvězda
Zpráva o knize 22. 4. – 30. 8. 2015
Poštovní muzeum
Holubí pošta 23. 6. – 22. 11. 2015
Správa Pražského hradu
Tereziánské křídlo
Dědictví Karla Velikého 21. 7. – 15. 10. 2015
Trmalova vila – kotěrovo centrum architektury
České dědictví UNESCO 1. 6. – 16. 9. 2015
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vojenský historický ústav Praha
V zákopech první světové války 26. 6. 2014 – 31. 12. 2015
V ulicích Protektorátu 8. 5. – 31. 12. 2015
židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
Zmařené naděje. Poválečné Československo jako křižovatka 
židovských osudů  25. 2. – 23. 8. 2015

Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Klauni 20. 5. – 18. 10. 2015
Prachatické muzeum
Konec 2. světové války na Prachaticku 7. 5. – 30. 8. 2015

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Blanka Bohdanová: Proměny do 12. 7. 2015
Prvorepublikové filmové plakáty do 12. 7. 2015
Špalíček
Stavebnice Merkur 11. 6. – 30. 8. 2015

Prostřední Lhota u nového knína
hornické muzeum Příbram – Muzeum křížovnický 
špýchar Prostřední Lhota
Pozor, křehké! 2. 5. – 1. 11. 2015

Protivín
Památník města Protivína
Železnice objektivem Heleny Mašindové 1. 5. – 5. 8. 2015

Přeštice
Dům historie Přešticka
Ku cti Matky Boží a slávě města 4. 7. – 30. 8. 2015
Hračky a hrátky cestou časem zpátky 4. 7. – 30. 8. 2015

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Tramping na Příborsku do 6. 9. 2015
Enkaustika Jany Povalové 27. 4. – 12. 7. 2015

Příbram
hornické muzeum Příbram
Březové hory – důl Vojtěch
Poslední bitva 2. světové války u Slivice 1. 4. – 1. 11. 2015

Příkazy
Soubor staveb lidové architektury
Spolek řemesel ručních 1. 7. – 31. 7. 2015

radnice
Muzeum Josefa hyláka
Vítězná parta 1. 6. – 31. 7. 2015

rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Loutky nikdy nespí 23. 4. – 4. 10. 2015
Na každou nemoc roste bylina 7. 5. – 30. 8. 2015
Na návštěvě u nakladatelů
brněnských univerzit 21. 5. – 4. 10. 2015
Zlatá stuha 4. 6. – 30. 8. 2015

rakovník
Muzeum T. G. M. rakovník
Večerníček Chaloupka na vršku. Tvorba
Šárky Váchové  25. 6. – 6. 9. 2015
Modely hradů Křivoklátska 30. 6. – 30. 8. 2015

rokycany
Muzeum Dr. bohuslava horáka v rokycanech
Džungle za plotem 19. 6. – 30. 8. 2015

roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v roudnici nad Labem
Schránka pro ducha. K 50. výročné otevření
Galerie moderního umění 13. 6. – 28. 9. 2015
Podřipské muzeum
Irena Štyrandová a Eva Vágnerová:
Stély a vlysy 5. 5. – 31. 7. 2015
150. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů 5. 5. – 31. 7. 2015
Poslední dny 2. světové války
v Roudnici nad Labem 8. 5. – 30. 9. 2015
Památce mistra Jana Husi 16. 6. – 30. 11. 2015

roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v roztokách u Prahy
Dobřichovické vily. Sídla pražské honorace 26. 2. – 20. 9. 2015
22. letní keramická plastika 20. 6. – 31. 10. 2015

rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Fenomén Igráček 12. 6. – 1. 11. 2015

rožnov pod radhoštěm
valašské muzeum v přírodě v rožnově pod radhoštěm
Muzeum v zákulisí. K 90. výročí založení muzea od 21. 5. 2015
Rožnovské slavnosti 2013
očima Fotoklubu R9 3. 7. – 31. 7. 2015
Jánošíkův dukát. K 17. ročníku Mezinárodního festivalu
slovenského folkloru 7. 8. – 31. 8. 2015

rychnov nad kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
Secese. Užité umění a móda 24. 5. – 30. 8. 2015
Krajka v lidovém prostředí 9. 6. – 6. 9. 2015
Blanka Šperková: Kdo se chytí
do mých sítí 20. 6. – 13. 9. 2015
Malíř Herbert Masaryk a náš kraj 20. 6. – 13. 9. 2015

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Historické hračky a stolní hry 18. 6. – 20. 9. 2015

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie
Umění pojizeří 55‘ 16. 1. – 31. 12. 2015

Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Hoří – 140 let SDH Skuteč 16. 6. – 31. 8. 2015

Slaný
vlastivědné muzeum ve Slaném
Skupina Brány 15. 5. – 4. 7. 2015
V zajetí bitů 28. 5. – 18. 7. 2015

Soběslav
blatské muzeum v Soběslavi a veselí nad Lužnicí
Rožmberský dům
Zkamenělá minulost jižních Čech 13. 6. – 9. 8. 2015

Sokolov
Muzeum Sokolov
Stopa. Interaktivní kriminalistická výstava 1. 4. – 19. 7. 2015
Sběratelství. Modely železnic i autíčka 1. 7. – 1. 11. 2015
Ján Hertlík: Egypt, dar Nilu 5. 8. – 18. 10. 2015

Stará huť
Památník karla čapka ve Staré huti u Dobříše
Takto vidím tvorbu Čapkovcov ja 20. 6. – 15. 9. 2015
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Stěbořice
arboretum nový Dvůr
Krajinou Slezska 2. 4. 2015 – 1. 3. 2016
Balkonové rostliny 15. 6. – 31. 8. 2015

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Jiří Urbánek: Hračky do 30. 8. 2015
Jan Hus a husitství na pohlednici 1. 6. – 30. 8. 2015
SUPŠ Bechyně a skupina Devět+ 11. 6. – 23. 8. 2015
Pohádková země Vítězslavy Klimtové 20. 8. – 19. 10. 2015

Strážnice
Městské muzeum
Umění a řemeslo. SOŠ Luhačovice 21. 6. – 30. 8. 2015
národní ústav lidové kultury
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Hliněné stavitelství na Moravě 1. 5. – 31. 10. 2015
Zámek Strážnice
Lidový oděv na Moravě 25. 6. – 31. 10. 2015

Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře
Pivovary ve Stříbře a nejbližším okolí 9. 6. – 21. 8. 2015

Šenov
knihovna & Šenovské muzeum
Skrbenští z Hříště na Šenově 30. 8. 2014 – 30. 11. 2015

Šumperk
vlastivědné muzeum v Šumperku
V čem jste se, dámy, vdávaly… 14. 5. – 30. 8. 2015
Hasiči – statečnost, pracovitost, obětavost 5. 6. – 30. 9. 2015
Moje místo pro setkávání 12. 6. – 12. 7. 2015
Pojďte, děti, budeme si hrát! 16. 6. – 30. 9. 2015
Sanatorka. Zákaz vstupu
– nebezpečí úrazu 18. 6. – 30. 9. 2015
Háčkovaný svět panenek 2. 7. – 15. 9. 2015

Tábor
husitské muzeum v Táboře
Stará radnice
Jan Hus 1415/2015 6. 6. – 31. 10. 2015

Tachov
Muzeum českého lesa v Tachově
Tachov včera a dnes 16. 6. – 30. 8. 2015

Teplice
regionální muzeum v Teplicích
Sklo ze Mstišova, známé – neznámé 18. 6. – 13. 9. 2015

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Nová stálá expozice:
České umění proti fašismu a válce od 17. května 2015
Osvobození míst utrpení a statečnosti 7. 5. – 31. 7. 2015
Jiří Sozanský, Ivan Bukovský:
Terezín závěrem 14. 5. – 30. 10. 2015

Trutnov
Galerie města Trutnova
Sochy v Trutnově VI. – Stefan Milkov 18. 6. – 30. 9. 2015
Městský úřad
František Tůma: Astrofotografie 4. 6. – 28. 8. 2015
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Druhá světová válka na Trutnovsku 7. 5. – 13. 9. 2015

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Radek Pilař dětem. Večerníček slaví
padesátiny 14. 4. – 15. 7. 2015
Jak se žilo ve městě v období secese 11. 5. – 20. 8. 2015
Kouzlo vlny 11. 6. – 20. 8. 2015

Turnov
Muzeum českého ráje v Turnově
Bitva pod Hrubou Skálou, Turnov a Český Ráj
na Národopisné výstavě 1895 7. 5. – 18. 10. 2015
300 let zpracování drahých kamenů
v Turnově 4. 6. – 20. 9. 2015

Uherské hradiště
Slovácké muzeum v Uherském hradišti
Dobývání Uherského Hradiště. Válečné a vojenské dějiny 
města 9. 4. – 13. 9. 2015
Galerie Slováckého muzea
Martin Zálešák: Malba a kresba 2. 7. – 13. 9. 2015
Malý pán 2. 7. – 13. 9. 2015
Tomáš Absolon, Tadeáš Kotrba 2. 7. – 13. 9. 2015

Úsov
Lovecko-lesnické muzeum
Zkameněliny severní Moravy 1. 5. – 31. 10. 2015

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Nálety na Ústí nad Labem v dubnu 1945 17. 4. – 30. 9. 2015
Schichtův let – 101 let 17. 4. 2015 – 12. 7. 2015
Stíny paměti. Putování po stopách
vojenských letadel 22. 4. – 2. 8. 2015
Eduard Ingriš – život a dílo 29. 4. – 19. 7. 2015
Staré pověsti české 29. 5. – 31. 1. 2016
Fotograf Adolf Čejchan 18. 6. – 22. 8. 2015

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Eqypt – dar Nilu 14. 5. – 19. 7. 2015

valašské Meziříčí
Muzeum regionu valašsko – zámek kinských
Pořád se něco děje. Práce studentů Gymnázia Palackého
ve Val. Meziříčí a dětí z MŠ Krhová 31. 5. – 30. 8. 2015
O půl třetí na náměstí. Interaktivní výstava
současného komiksu 5. 6. – 27. 9. 2015

valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Život v krajině
Lednicko-valtického areálu 4. 4. – 31. 10. 2015
Kouzelné byliny 30. 4. – 31. 10. 2015

velvary
Městské muzeum
Marcela Vichrová: Toč, kolo, toč 5. 6. – 31. 7. 2015

veselí nad Lužnicí
blatské muzeum v Soběslavi a veselí nad Lužnicí
Antonín Škoda (1935–2000) 9. 6. – 26. 7. 2015

veselí nad Moravou
Městské muzeum veselí nad Moravou
Kapitoly z dějin hrdelního soudnictví 4. 5. – 12. 7. 2015

vikýřovice
Muzeum silnic ve vikýřovicích u Šumperka
Válka na silnicích a mostech 26. 6. – 27. 9. 2015



vimperk
vimperské zámecké muzeum
Valentin Horba: Ohlédnutí 6. 6. – 3. 7. 2015

vlašim
Muzeum Podblanicka
Nová stálá expozice: Auerspergové  od 1. 5. 2015
II. světová válka a Podblanicko 7. 5. – 30. 8. 2015

volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve volyni
Léta války 1939–1945 do 27. 9. 2015
Tři faráři, tři políři a jeden malenický domek do 31. 10. 2015
Josef Krejsa: Ze dřeva Husova kraje 13. 6. – 13. 9. 2015
Galerie Na shledanou
Norbert Schmidt – Überraum 1. 11. 2014 – 31. 7. 2015

vraclav
barokní areál
Lázeňství a léčitelství v proudu času 2. 5. – 27. 9. 2015

vrchlabí
krkonošské muzeum
1. světová válka 4. 8. – 8. 11. 2015
Emil Schwantner: Výběr z díla 12. 5. – 8. 11. 2015
Dům čp. 222
A já pořád, kdo to tluče… 26. 5. – 6. 9. 2015

vysoké Mýto
regionální muzeum ve vysokém Mýtě
Pod africkým sluncem 21. 6. – 30. 8. 2015

vysoký Chlumec
hornické muzeum Příbram – Skanzen vysoký Chlumec
Sedlčansko ve fotografiích Čeňka Habarta 2. 5. – 1. 11. 2015
Mou kadeř na památku chovej 21. 5. – 28. 9. 2015

vyškov
Muzeum vyškovska
Vyškov v době II. světové války 29. 4. – 23. 8. 2015
Váhy a měřidla 15. 5. – 12. 7. 2015
Šárka Rotterová: Vitráže a tiffany 26. 5. – 2. 8. 2015
Technické hračky 21. 7. – 20. 9. 2015

vyšší brod
Poštovní muzeum vyšší brod
Adof Born a ilustrace pro malé i velké 20. 6. – 30. 9. 2015

Zábřeh
vlastivědné muzeum
Radek Pilař dětem pro radost 6. 6. – 6. 9. 2015
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Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Potoky a potůčky Zbirožska 1. 7. – 30. 9. 2015
Adolf Born: Grafiky a ilustrace 2. 7. – 6. 9. 2015

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Grafika a kresba 60. let 17. 6. – 13. 9. 2015
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Příběh chleba 12. 3. – 30. 8. 2015

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Tradiční strava na Znojemsku 5. 6. – 13. 9. 2015
Svatba aneb Jak šel čas 10. 6. – 6. 9. 2015
Dům umění
Život v krajině staletých dubů 28. 5. – 31. 7. 2015
CZ–A 3. 7. – 29. 8. 2015
Putování po stavbách Bohuslava Fuchse 6. 8. – 12. 9. 2015
Jaromír Míčka: Fotografie 6. 8. – 26. 9. 2015

žacléř
Městské muzeum žacléř
Pozorujeme, měříme, vyhodnocujeme. Přírodní prostředí 
očima žáků ZŠ Žacléř 29. 5. – 30. 8. 2015

žamberk
Městské muzeum žamberk
Krásy přírody 31. 5. – 6. 7. 2015
Hlavolamy 11. 7. – 30. 8. 2015

žatec
regionální muzeum k. a. Polánka v žatci
Opráski sčeskí historje 20. století 7. 5. – 30. 8. 2015
Za Husem k sousedům (nejen po cestě
do Kostnice) 24. 6. – 30. 12. 2015
Křížova vila
Pojďte si zapařit aneb Počátky
osobních počítačů u nás 22. 5. – 23. 8. 2015

ždánice
vrbasovo muzeum
Obrazy Jana Vincenta 5. 7. – 30. 8. 2015

železnice
Místní vlastivědné muzeum
Jiří Quido Valter: Obrazy našeho kraje 18. 6. – 2. 8. 2015
Helena Červová a Olga Pechová: Doma bylo
vždycky milo 6. 8. – 13. 9. 2015
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Národní zahájení FMN se konalo v Liberci pod záštitou 
hejtmana Libereckého kraje Martina Půty...

Národní zahájení v Severočeském muzeu v Liberci 
zpestřilo hudební vystoupení ZUŠ.

... Muzejní počin roku...

Program Muzejní noci pod Ještědem probíhal 
mimo jiné na pódiu mezi muzeem a galerií...

... a primátora stat. města Liberec Tibora Batthyányho.

Zástupci muzeí, oceněných v Národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis 2014 v kategorii Muzejní výstava roku...

... a Muzejní publikace roku, převzali od ředitele muzea 
Jiřího Křížka každý symbolickou lampičku.

... za velké účasti veřejnosti. 



XI. Sněm

AMG
Plzeň
4.—5. 11. 2015

Sněm je shromážděním všech členů Asociace 
muzeí a galerií ČR a koná se jednou za 3 roky. 

Cílem tohoto významného setkání je volba 
nového vedení organizace – Exekutivy AMG 
a Revizní komise AMG, příprava koncepce 
a strategie činnosti AMG na další období 
2016–2018, projednání změny Stanov AMG 
a dalších důležitých otázek, týkajících se oboru 
muzejnictví v České republice.

XI. Sněm AMG v Plzni bude mít navíc slavnostní 
ráz, neboť se koná v jubilejním roce, kdy si 
připomínáme 25. výročí založení AMG.  

XXIII. výroční
konference

NEMO
Plzeň 
6.—8. 11. 2015

NEMO (The Network of European Museum 
Organisations) je sdružení národních pro-
fesních organizací muzeí a galerií v Evropě 
(více než 30 000 institucí).

Téma výroční konference každý rok 
reflektuje aktuální otázky evropské kulturní 
politiky, představuje nejnovější projekty 
v oblasti muzejnictví a řeší otázky společné 
evropskému kulturnímu dění. 

Letošní konference v Plzni bude zaměřena na 
vzdělávací funkci muzeí a evoluci edukačních 
aktivit v závislosti na proměnách publika. 

Obě akce se konají pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, hejtmana Plzeňského kraje Václava 
Šlajse a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého. 
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