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Na podzim letošního roku připravuje Asociace muzeí a galerií 
České republiky, z. s., ve spolupráci s dalšími subjekty v pořadí 
již pátou mezinárodní konferenci nazvanou muzeum a změna V 
/ The museum and change V. 

Ústředním tématem našeho setkání, bude spojovat všech pět 
plánovaných bloků konferenc, je problematika vlivu demo-
grafických změn na společenskou roli muzeí, a to ve všech 
oblastech a aspektech muzejní práce. zaměříme se na roli 
muzeí ve společnosti – v historii i v současnosti, reflexy histo-
rické demografie, kulturní antropologie i etnologie v aktivitách 
muzeí, v širším kontextu představíme aktuální demografické 
změny, statistická a ekonomická východiska či vize a nástroje 
pro nadcházející změnu společenské role muzeí. 

Konference je příležitostí k setkání pracovníků muzeí a galerií, 
pedagogů, studentů, zástupců dalších paměťových a kulturních 
institucí, i jejich zřizovatelů. Tato setkávání se již stala pravidel-
ným debatním prostorem nad aktuálními tématy souvisejícími 
nejen s muzei, jejich návštěvníky a každodenní praxí. 

Předběžný časový plán

22. listopadu 2016 Národní archiv, Velký konferenční sál

8.00–10.00 registrace účastníků
10.00  společné slavnostní zahájení konference
10.30–13.00 I. blok jednání: Role muzeí ve společnosti 
  – historie a současnost  
14.00–18.00 II. blok jednání: Reflexe závěrů historické 
  emografie, antropologie a etnologie 
  v současných aktivitách muzeí

23. listopadu 2016

9.00–13.00 III. blok jednání: Aktuální demografické 
  změny v domácím, středoevropském 
  a evropském kontextu
14.00–16.00 IV. blok jednání: Statistická východiska 
  a ekonomické a technologické 
  předpoklady změn spol. role muzeí
16.00–18.00 Studentská sekce konference 
20.00  společenský večer v NTm  

Vliv demografických změn na společenskou roli muzeí

24. listopadu 2016
  
9.00–12.00 V. blok jednání: Vize a nástroje změny 
  společenské role muzeí
12.00–13.00 závěrečné společné jednání účastníků  
  a slavnostní zakončení konference 

V rámci jednání konference opět proběhne studentská sekce, 
kterou společně připraví Ústav archeologie a muzeologie Filozo-
fické fakulty masarykovy univerzity a Katedra etnologie a muze-
ologie Filozofické fakulty univerzity Komenského v Bratislavě. 

Pátý blok konference, v rámci nějž bude prezentována mj. 
problematika digitalizace a informačních technologií, je připra-
vován ve spolupráci s Českým komitétem modrého štítu a je 
určen pracovníkům všech tzv. paměťových institucí.

Pokyny pro autory
K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu 
max. 15 minut. Přednášející touto cestou žádáme o dodání 
názvu přednášky, abstraktu příspěvku (rozsah 15 řádků) a pro-
fesního životopisu v rámci i. cirkuláře. Pro potřeby překladatelů 
je nutné předložit text příspěvku v tištěné podobě nejpozději 
týden před zahájením konference, tj. do 14. listopadu 2016. 
Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvek či zkrátit 
časový prostor pro přednesení příspěvku. Přednesené příspěvky 
budou publikovány v odborné publikaci, která vyjde v roce 2017.

Jak se přihlásit
Pomocí i. cirkuláře přihlášek (do 31. července 2016) či ii. cir-
kuláře (od vyhlášení do 30. září 2016). registrační formuláře 
budou muzeím zaslány poštou a také prostřednictvím elek-
tronické pošty. Formulář je umístěn také na internetových 
stránkách Amg http://www.cz-museums.cz. 

Hlavním pořadatelem konference je Asociace muzeí a galerií 
České republiky, z. s. spolupořadateli jsou ministerstvo kultury 
České republiky, Národní archiv, Národní technické muzeum, 
Český výbor icom, Český komitét modrého štítu, masarykova 
univerzita – mendelovo muzeum a Ústav archeologie a mu-
zeologie Filozofické fakulty, Katedra etnologie a muzeologie 
Filozofické fakulty univerzity Komenského v Bratislavě, Pří-
rodovědecká fakulta univerzity Karlovy – geografická sekce.
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ÚVodem

Ohlédnutí za Glorií

Když něco končí, zároveň i něco začíná. Zákonitost, 
která se týká i Národní soutěže muzeí Gloria musae-

alis. Důrazně a se šarmem nám to připomnělo slavnostní 
vyhlášení výsledků čtrnáctého ročníku soutěže 18. května 
2016 ve Smetanově síni pražského Obecního domu, kde 
byly představeny oceněné soutěžní projekty a zároveň 
jsme si připomněli běh jubilejního ročníku patnáctého, 
který odstartoval 1. ledna 2016. Každý ročník se něčím 
vyznačuje, jak to tedy bylo v roce 2015?

Celkem 72 muzeí přihlásilo 80 projektů, z toho 30 
v kategorii Muzejní výstava roku, 32 v kategorii Muzejní 
publikace roku a 18 v kategorii Muzejní počin roku. Po-
četně žádný rekord, ale čísla nám neříkají nic o kvalitě. 
I když – jeden rekord tento ročník přece jen přinesl: nový 
rekord v počtu přihlášených projektů na poslední chvíli. 
Dva měsíce před uzávěrkou (28. února) se objevilo 60 no-
vých projektů, což činí 75 % ze všech přihlášených. Dlužno 
dodat, že nejmenší radost z takového rekordu měli porotci, 
kteří se díky tomu v březnu letošního roku stali zdatnými 
cestovateli v kategorii „last minute“.

Odborná porota však při závěrečném hodnocení uved-
la i jiné poznatky. V první řadě se shodla na tom, že tento 
ročník kvalitou přihlášených projektů potvrdil trvale stou-
pající úroveň muzejní prezentace, a to ve všech soutěžních 
kategoriích. Rostoucí úroveň soutěžních projektů má své 
příčiny zajisté i ve využívání dotací z evropských fondů, ale 
zejména v úrovni jejich zpracování – kvalitě a atraktivitě, 
dobře zvolených tématech, vlastní realizaci i jejich celkové 
prezentaci.

Mimořádně silnou konkurencí se blýskla jinak početně 
nejmenší soutěžní kategorie Muzejní počin roku. Porotci 
měli velký problém vybrat jen desítku nejlepších projektů 
do druhého kola hodnocení a o konečném pořadí rozhodo-
valy minimální rozdíly. Vysoká kvalita soutěžních projektů 
a jejich mimořádná vyrovnanost nakonec porotu vedla 
k návrhu udělení dvou zvláštních ocenění v této kategorii.

Výše řečené nám dává dostatečný důvod k poděkování 
všem účastníkům soutěže, bez ohledu na jejich umístění, 
za kvalitní práci lidí v muzeích a galeriích, neboť jsou to 
lidé, kteří dávají muzejním institucím tvář, prostřednictvím 
sbírek uchovávají a pro další generace tvoří historickou 
paměť. Muzea jsou významnou součástí naší kultury, obra-
zem, uchovatelem a tvůrcem naší paměti i národní identity. 
Byli bychom rádi, kdyby takto poslání muzeí vnímala i nej-
širší veřejnost. Proto také vznikla soutěž Muzeum roku, 
v jejímž pilotním ročníku měli poprvé možnost aktivně 
muzea hodnotit sami návštěvníci. Více o soutěži Muzeum 
roku a udělení Cen Gloria musaealis 2015 se dočtete dále 
v tomto čísle.

 IRENA ChoVANčÍKoVá

Muzea za hranicemi

Máte zkušenosti se spoluprací s institucemi v zahraničí, 
které by mohly Vaše kolegy obohatit? Měli jste možnost 
nahlédnout do zákulisí muzea či galerie mimo čR? Setkali 
jste se na svých cestách s inspirací pro vlastní muzejní 
činnost? Vaše příspěvky k tématu srpnového čísla přiví-
táme na e-mailu redakce: vestnik@cz-museums.cz. až do 
31. července 2016. Těšíme se a přejeme krásné léto!
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Gloria musaealis 2015
Poděkování za uplynulý ročník
Irena ChOvančíkOvá
exeKuTiVA Amg

V uplunulém ročníku zaznamena-
la Národní soutěž muzeí Gloria 

musaealis další posun směrem k větší 
atraktivitě a přitažlivosti, a to nejen 
pro muzea a jejich zasvěcené přátele. 
V duchu svého hlavního cíle tak při-
spěla k popularizaci oboru muzejnic-
tví mezi nejširší veřejností představe-
ním toho nejlepšího, co každoročně 
v muzeích a galeriích všech velikostí 
a zaměření vzniká. Stalo se tak i díky 
pochopení a výrazné spolupráci spo-
luvyhlašovatele soutěže, jímž je Mi-
nisterstvo kultury ČR. Zároveň jsme 
získali oporu v producentech Viktoru 
Krištofovi a Igoru Krištofovi ze spo-
lečnosti Three Brothers Production, 
kteří dali našim záměrům reálnou po-
dobu, a v neposlední řadě i v řediteli 

Fo
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Vyhlášení zpestřovaly vstupy českého rozhlasu a Pohybového diadla

TémA / gloriA musAeAlis 2015

Obecního domu Vlastimilu Ježkovi. 
Ti všichni si zaslouží naše velké podě-
kování. Nesmíme zapomenout ani na 
Český výbor ICOM, který se od roku 
2015 stal třetím spoluvyhlašovatelem 
soutěže.

Výrazný podíl na nové tváři le-
tošního ročníku má Český rozhlas, 
zejména díky pochopení současného 
generálního ředitele René Zavorala 
a  jeho spolupracovníků. Společně 
slavený svátek muzeí a narozeniny 
Českého rozhlasu dne 18. května, ale 
i společné cíle našich poslání, např. 
uchovávání a podíl na vytváření his-
torické a společenské paměti, vedly 
k přímému podílu Českého rozhlasu 
na programu slavnostního vyhlášení 
výsledků soutěže. Českému rozhlasu 

tímto velmi děkujeme a věříme, že si 
máme i do budoucna navzájem co na-
bídnout – stejně jako v případě dalších 
partnerů soutěže, jimiž jsou Hlavní 
město Praha a agentura CzechTou-
rism. Neméně ráda bych na tomto 
místě chtěla poděkovat i jim.

Že mají naše muzea veřejnosti 
co ukazovat, letos názorně předvedli 
patroni scény slavnostního vyhlášení 
– Národní technické muzeum a Tech-
nické muzeum v Brně. Za účinnou 
spolupráci a záštitu bych chtěla jmé-
nem vyhlašovatelů soutěže poděkovat 
také Čestnému výboru Národní sou-
těže muzeí Gloria musaealis. Velkým 
krokem směrem k veřejnosti je nová 
návštěvnická soutěž Muzeum roku na 
portále do-muzea.cz, jehož provozova-
telem je Národní muzeum. Naše podě-
kování za příjemnou a konstruktivní 
spolupráci patří i jemu. 

Slavnostní večer byl připraven ná-
sledujícím týmem:
 ■ Režii slavnostního předávání cen 
měl na starosti Igor Krištof (Three 
Brothers Production).

 ■ Výkonnou produkci za AMG Anna 
Komárková, za Three Brothers Pro-
duction Viktor a Igor Krištof.

 ■ Výrobu znělky soutěže a prezentač-
ních spotů oceněných projektů Petr 
Kubík.

 ■ Hlas Gloria musaealis a prezentační 
spoty oceněných projektů namluvil 
Jan Kačer.
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 ■ Znělku složil Viktor Dyk.
 ■ Účinkovali Viktor Dyk, Tereza Há-
lová, Rozhlasový Big Band Gustava 
Broma v čele s Vladimírem Valovi-
čem, Pohybové divadlo.

 ■ Večerem provázeli Zdeňka Žádní-
ková Volencová a Václav Žmolík – 
mimochodem jeden z našich váže-
ných členů čestného výboru soutěže.

Slavnostní vyhlášení Cen Gloria 
musaealis je však jen tečkou za celo-
roční prací nejen výše jmenovaných 
spoluvyhlašovatelů a  partnerů, ale 
i poroty a sekretariátu soutěže. Proto 
je na místě poděkovat odborné porotě 
za kilometry strávené na cestách a za 
množství hodin věnovaných soutěži 
bez ohledu na vlastní volný čas. Vím, 
že svou práci dělají zodpovědně, nezá-

visle a s velkou láskou. Kolegyním ze 
Sekretariátu Asociace muzeí a galerií 
České republiky, z. s., v čele s výkon-
nou ředitelkou Annou Komárkovou, 
také děkuji za množství hodin stráve-
ných s Glorií i za to, jak jí naprosto 
samozřejmě tvoří dokonalé zázemí.

Milou povinností je mi poděko-
vat za výbornou spolupráci v porotě 
panu Pavlu Popelkovi, renesanční 
osobnosti našeho muzejnictví. Ač je 
původní profesí etnograf, díky jeho 
mnohostranným zájmům o něm mů-
žeme také mluvit jako o spisovateli, 
básníku, gajdošovi, navíc se smyslem 
pro recesi. Podílel se významně na 
záchraně nehmotného kulturního 
dědictví, a to především masopust-
ních tradic, jeho odborným zájmem 
a celoživotní láskou je sbírání balad 

z Kopanic, jež se dočkaly krásného 
knižního vydání, a je jediným z na-
šich ředitelů muzeí, jenž je nositelem 
Ceny visegrádských ministrů kultu-
ry. V porotě soutěže strávil a pro náš 
obor odpracoval úctyhodných 13 let! 
Porotu od letošního ročníku doplní 
PhDr. Magda Němcová a přejeme jí 
v této nelehké funkci hodně úspěchů.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem soutěžícím za účast v soutěži 
i všem, kdo ji jakýmkoli způsobem 
podporují, a  těším se na další se-
tkání při slavení muzejního svátku 
v roce 2017, kdy zakončíme jubilejní, 
15. ročník soutěže a zároveň již po 
40. oslavíme mezinárodní den muzeí. 
Tato jubilea jsou pro všechny zúčast-
něné velká výzva – máme před sebou 
hodně práce, ale také radosti.

výsledky XIv. ročníku 
národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Muzejní výstava roku 2015

1. Muzeum města Ústí nad Labem  
Tenkrát na severozápadě. rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí

Výstava zpracovala náročné a dodnes 
kontroverzní téma zlomové události 
konce 2. světové války a prvních pová-
lečných měsíců v Ústí nad Labem. Vý-
zkum zachytil řadu cenných svědectví 
pamětníků a podal maximálně vyvá-
žený pohled na toto období. Muzeum 
tak významně napomohlo aktuálnímu 
úsilí o nezaujatou reflexi minulosti 
a vyslovilo se i k trvajícímu nebezpečí 
její ideologizace. K působivosti výstavy 
přispěla i prezentace tzv. sudetského 
pokladu z Libouchce. Z jeho objevu, 
spjatého se silným osobním příběhem 
posledního majitele, učinila výstavní 
prezentace expresivní memento naše-
ho vyrovnání se s minulostí.

Slýcháme názory, že ústečtí občané 
jsou válečnou historií města stále ovliv-
něni. Jaký ohlas výstava měla u domá-
cích diváků různých generací?
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2. národní zemědělské muzeum 
Stálá expozice rybářství

ToMáš oKuRKA, KuráTor VýsTAVy: 
„reakce návštěvníků bylo možno nejlépe 
pozorovat během komentovaných pro-
hlídek, o které byl velký zájem. Při nich 
se mnohdy spontánně rozvinula diskuze 
týkající se zejména nakládání s němec-
kým obyvatelstvem po skončení války 
a důsledků jeho vysídlení na další vývoj 
města a regionu.

Názory byly pochopitelně různé, ale 
všechny diskuze se vyznačovaly kultivo-
vaností a dobrou argumentační úrovní, 
což nás potěšilo. Větší část diskutují-
cích návštěvníků přitom zaujímala znač-
ně kritický postoj k projevům násilí vůči 
německému obyvatelstvu a uplatňování 

principu kolektivní viny. Několik starších 
návštěvníků, kteří rok 1945 v Ústí nad 
labem zažili, odsuzovalo případy násilí 
vůči německému obyvatelstvu, zároveň 
ale poukazovalo na předchozí zločiny 
nacismu, jejichž důsledkem poválečné 
události byly. Tento historický kontext 
ostatně akcentovala i  naše výstava. 
Přímých výhrad vůči koncepci výstavy 
a vyváženosti jejího obsahu jsme zazna-
menali jen velmi málo. lze říci, že výstava 
věnovaná roku 1945 vyvolala u veřejnosti 
méně negativních reakcí, než naše před-
chozí výstava ,Jak se žilo za Husáka‘, 
která se kriticky vyjadřovala k období tzv. 
normalizace.“

Nová stálá expozice prezentuje ve-
řejnosti významný fenomén se stale-
tou tradicí v životě české společnosti. 
Neukazuje jen vlastní rybářství, ale 
přibližuje také rybníkářství s  jeho 
nezastupitelnou rolí krajinotvornou 
a vodohospodářskou. Nezapomíná ani 
na jeho přínos pro sportovní vyžití 
a rekreační účely. Expozice je vytvo-
řena na podkladě autentických sbírko-
vých předmětů s využitím nejnovějších 
technologických možností a multime-

diálních prostředků, přitažlivě a v pů-
sobivém výtvarném stylu. 

Nová expozice návštěvníka zaujme pes-
trou škálou prostředků – multimediál-
ních prvků, živých exponátů, vycpanin, 
množstvím edukativních a informač-
ních textů, atd. Návštěvník se nenudí, 
přesto si odnese velké množství pouče-
ní. Co Vás vedlo k této volbě a budete 
tuto formu používat i v dalších chysta-
ných expozicích?

JIřÍ houdEK, NáměsTeK geNerál-
NíHo řediTele Nzm: „Národní země-
dělské muzeum si dělá ambice být mu-
zeem, které vedle akcentu na hodnotné 
sbírkové předměty bude živou ukázkou 
všech oborů, které zemědělství zahrnuje. 
Proto i hlavní cílovou skupinou jsou rodi-
ny s dětmi. chceme být muzeem života 
v oboru, který je pro naší existenci zcela 
zásadní, aniž si to vždy uvědomujeme. 
expozice rybářství je první v řadě dal-
ších sedmi nových interaktivních expo-
zic, které do konce roku 2018, ke stému 
výročí založení našeho muzea, otevřeme. 
ukazuje směr, jakým se chceme při reali-
zaci těchto expozic ubírat. Návštěvníci se 
mohou těšit na novou expozici lesnictví, 
myslivosti, zemědělsví, Vody a krajiny, 
Potravinářství, gastronomie, objevovnu. 
Jedna z unikátních expozičních prostor 
bude otevřena již v příštím roce na stře-
še naší budovy na letné, v podobě Živé 
zahrady.

stranou však nezůstávají ani naše 
pobočky v regionech, a tak nové expo-
zice v podobném stylu, tedy s důrazem 
na sbírkový fond s výrazným uplatnění 
interaktivních prvků, mohou návštěvníci 
dnes i v budoucnu zhlédnout v Čáslavi, 
na zámku Kačina u Kutné Hory, na zámku 
ohrada u Hluboké nad Vltavou anebo ve 
Valticích.“

Generální ředitel NZM Milan Jan Půček 
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Kurátor expozice Martin šimša

3. Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
český kubismus

V jedné z nejvýznamnějších pražských 
architektur, v Domě U Černé Matky 
Boží navrženém Josefem Gočárem, 
instalovalo Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze expozici Českého 
kubismu, a to v rozsáhlém propojení 
architektury, volného i užitého umění. 
Expozice poskytuje nejen české veřej-
nosti, ale i zahraničním návštěvníkům 
seznámení se s českým kubismem jako 
jedinečným fenoménem světového 
formátu.

Přestože je v  expozici množství ex-
ponátů, pocit z ní je čistý a vzdušný. 
užité umění, které prezentujete, vybízí 

Výstava vycházející ze sbírkových fon-
dů moravských muzeí, z nichž mnohé 
nebyly dosud prezentovány, přibližu-
je jeden z nejdůležitějších artefaktů 
lidové kultury v nevídané regionální 
bohatosti a přesvědčivě prezentuje vel-
korysý vklad Moravy do hmotného 
i duchovního dědictví Evropy.

Expozice akcentuje ještě jeden důležitý 
prvek – typologii obličejů. Můžete nám 
o tom povědět něco bližšího?

MARTIN šIMšA, KuráTor exPozice: 
„otázka ztvárnění obličejové části figurí-
ny byla pro vizuální působivost instalace 
vcelku zásadní, a proto jsme jí věnovali 
maximální pozornost. s ohledem na fi-
nance nebylo možné vytvářet individuální 
antropologické studie jednotlivých regio-
nálních typů, současně jsme ani nechtěli, 
aby figurína byla „slepá“ s nečleněnou 
plochou namísto obličeje. Nakonec jsme 
se rozhodli pro stylizovanou podobu tří 
párů mužů a žen, kteří budou reprezen-
tovat mladí, zralost a stáří. sochařského 
ztvárnění obličejů se vynikajícím způso-
bem zhostila mladá sochařka irena Armu-
tidisová z Brna, která vytvořila všech šest 
modelů a navíc i tváře dětí. z modelů se 
následně vytvořily formy a do nich se po-
mocí epoxidové pryskyřice a sklolaminátu 
zaformovaly obličeje. Vznikla tak lehká, 
dobře opracovatelná hlava s dutinou, kte-
rou bylo možné nasunout na výstavářskou 
figurínu. Patinování několika odstíny tě-
lové barvy dodalo obličejům různorodost, 
kterou podtrhla hra světla a stínů na jejich 
reliéfu. V kontextu prezentovaného kro-
je tak každý obličej působí individuálně, 
jakoby se jednalo o jedinečný kus, což 
přispívá k celkově pozitivnímu vyznění 
celé instalace.“

k jeho vyzkoušení. Nepřemýšleli jste 
o nějakých replikách, kde by návštěvník 
pocítil vlastní zkušenost z kubistického 
nábytku?

LuCIE VLčKoVá, KuráTorKA exPo-
zice: „součástí expozice jsou repliky 
dvou kubistických židlí, které obě patří 
k ikonám českého kubismu – židle od 
Vlastislava Hofmana ze souboru pro so-
chaře Josefa mařatku a židle od Pavla 
Janáka pro historika Josefa Borovičku. 
Návštěvníci si tak mohou nejen vyzkou-
šet, jak se na židlích sedí, ale také zblízka 
prozkoumat konstrukční řešení těchto 
kusů nábytku.“

Zv láštní cena: národní ústav lidové kultury ve Strážnici 
Lidový oděv na Moravě
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Muzejní publikace roku 2015

1. Muzeum hlavního města Prahy 
hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby 

stěhování národů

Publikace prezentuje výsledky rozsáh-
lého archeologického výzkumu pohře-
biště z 5. století. Výzkum je prezento-
ván na pozadí dějin pozdně antického 
období a doby stěhování národů v Ev-
ropě. Poutavý text je doprovázen bo-
hatým fotografickým a  obrazovým 
materiálem, což dohromady vytváří 
výjimečné odborné dílo.

Ve své publikaci prezentujete výsledky 
rozsáhlého archeologického výzkumu 
pohřebiště z 5. století v Praze-Zličíně. 
Jaký jste měli pocit, když se před Vámi 
otevřel „archeologický poklad“? 

JIřÍ VáVRA, MIRoSLAVA šMoLÍKoVá, 
sPoluAuToři PuBliKAce: „Naše pocity 
se střídaly. Na počátku jsme spíše po-
chmurně očekávali rutinní archeologický 
výzkum v poněkud nepříjemných pod-
mínkách zimního období. Když jsme však 
ve třetím zkoumaném hrobě našli téměř 
4 cm velký jantarový korál, v dalším pak 
stříbrné přezky a ve výklenku následují-
cího hrobu krásně zachovaný skleněný 
pohár, uvědomili jsme si, že před sebou 
máme mimořádný objev. Naše nadšení 
se pak ještě znásobilo tím, že se nám 
podařilo prozkoumat areál celý a výzkum 
přinesl spoustu cenných nálezů a zjištění. 
zličínské pohřebiště je v českých pomě-
rech opravdu výjimečné a poskytlo snad 
vše, co si archeolog může přát: úplně nové 
poznatky, předměty tajemně ukryté ve 
výklencích hrobových jam, stopy trochu 
hrůzostrašného hromadného vykrádání 
hrobů a množství nálezů – předmětů s vy-
sokou informační i estetickou hodnotou. 
zajímavé pro nás byly nejen nálezy, ale 
i celková terénní situace a proces jejího 
dešifrování. Již brzy jsme pojali záměr 
představit tento objev nejširší veřejnosti, 
čehož důkazem je kniha i výstava, která 
nedávno proběhla v muzeu hlavního měs-
ta Prahy. Na ploše výzkumu ve zličíně 
jsme strávili kus svého života a tím, co 
přinesl, se vlastně zabýváme dodnes.“

2. husitské muzeum v Táboře
Jan hus 1415/2015

Spolueditorka publikace Miroslava 
šmolíková
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řešitel projektu Miloš Kadlec, autoři Jiří Křížek a Miloš hořejš, grafik Jáchym šerých.

Publikace se snaží přiblížit život a čin-
nost Jana Husa méně tradičními pro-
středky, nejen zkoumáním písemných 
dokumentů, ale především prostřed-
nictvím věcí denní potřeby a umě-
leckých děl. Podařilo se shromáždit 
a vědecky zpracovat předměty z doby 
Husova života, ale i následujících sta-
letí, které přibližují Husův „druhý ži-
vot“ a husovskou tradici. 

V publikaci je prezentována tvář a osob-
nost Mistra Jana husa. Jaké novinky 
o svém regionu a mistru samotném se 
mohou dozvědět obyvatelé Tábora? 

ZdENĚK VybÍRAL, ediTor PuBliKAce: 
„Publikace přináší řadu zajímavých po-
znatků také pro místní, táborské zájemce 
o kulturu a historii. zachycuje totiž stopy 
husovské tradice v táborském regionu 
i ve městě samotném. Husitské město 
Tábor sice bylo založeno až po Husově 
smrti, ale Jan Hus pobýval a pracoval 
na nedalekých šlechtických sídlech Kozí 
hrádek a sezimovo Ústí. V knize je věno-
vána zvláštní pozornost vzácným nálezům 
z obou těchto lokalit, v první řadě unikát-
nímu hrnečku ze sezimova Ústí. Tento 
autentický předmět z počátků husitského 
hnutí je vyzdoben nápisem s citáty Hu-
sových písní. Nadto článek doc. rudolfa 
Krajíce, předního odborníka v medievální 
archeologii, zasazuje sbírkové předměty 
z archeologických výzkumů v sezimově 
Ústí a Kozím hrádku do širších souvislos-
tí. Tábor je dnes protkán četnými připo-
mínkami na mistra Jana, především so-
chařskými díly. Nejvýznamnějšímu z nich, 
Husovu památníku vytvořenému v letech 
1927–28 uznávaným představitelem vý-
tvarného symbolismu, Františkem Bílkem, 
věnují pozornost rovněž odborné statě 
v 1. části publikace. Článek zaměřující se 
na činnost spolku pro postavení Husova 
pomníku přitom využívá převážně dosud 
nepublikované materiály z městského ar-
chivu. rozsáhlý soubor husovských pa-
mátek, v knize zachycený v jedinečné šíři, 
může nejen táborské obyvatele inspirovat 
k výpravám do minulosti, do vzdálených 
časů Husovy doby.“

3. národní památkový ústav a národní technické muzeum 
Zámek s vůní benzínu

Knihu o vývoji motorismu na šlech-
tických sídlech v českých zemích a ve 
střední Evropě od konce 19. století 
do roku 1948, kdy došlo k definitivní 
likvidaci šlechty jako specifické socio- 
-kulturní vrstvy, tvoří dvacet tři te-
matických kapitol dokumentujících 
historii zejména využití automobilů 
na šlechtických sídlech včetně nezbyt-
ného zázemí pro jejich provozování. 

Publikace Zámek s vůní benzínu se vě-
nuje motorismu na šlechtických sídlech 
v českých zemích a ve střední Evropě. 
Toto téma je bezpochyby poutavé nejen 
pro muže. Co zajímavého v publikaci 
mohou najít také ženy?

MILoš hořEJš, sPoluAuTor PuB-
liKAce: „Je podle mě chybou myslet si, 
že ženy rozumí automobilům méně než 

muži a že je podobnou měrou jako muže 
neoslovují automobiloví veteráni. Vždyť 
například v rámci střední evropy již ně-
kolik let působí uznávané kurátorky mo-
toristických sbírek. myslím si ale, že by 
ženy mohla zaujmout zejména kapitola 
„Ženy za volantem“, kde čtenářky na-
jdou nemálo příkladů žen průkopnic au-
tomobilismu, které významně napomohly 
rozšíření povědomí o novém dopravním 
prostředku mezi širší veřejnost. ukázalo 
se, že se ženy nebály, sice v menší míře 
než muži, ale přesto, usedat za volanty 
dokonce i závodních vozů. Příslušnice 
aristokratických rodin v tom nebyly vý-
jimkou.

A když jsme stereotypem začali, tak 
jím můžeme i skončit, když prohlásím, 
že se ženským čtenářkám budou líbit 
i kapitoly věnované automobilové módě 
a vztahu dětí k automobilu.“
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Muzejní počin roku 2015

1. národní technické muzeum 
Centrum stavitelského dědictví Plasy

Projekt revitalizoval a dnes pro muzej-
ní účely optimálně využívá část areálu 
národní kulturní památky – komplex 
pivovaru bývalého cisterciáckého kláš-
tera. Citlivě a programově propojuje 
muzejní a edukační funkce objektu 
určené laické i odborné veřejnosti se 
zážitkovými aktivitami zaměřenými 
na nejširší návštěvnickou obec. 

byl takto široce projekt koncipován od 
začátku? Můžete již dnes říci, jaké to 
má výhody i nevýhody?

PAVEL KodERA, KoordiNáTor Pro-
JeKTu: „ideovým základem projektu 
centrum stavitelského dědictví Plasy 
byla prezentace tzv. referenční sbírky 
stavebních prvků, konstrukcí a mate- 
riálů, kterou postupně Národní technické 

muzeum vytvářelo. Absence zpřístupnění 
kolekce byla pociťována především v od-
borných kruzích specialistů zaměřených 
na výzkum a ochranu historických sta-
veb. Již prvotní koncept csd Plasy, který 

mimochodem vznikl právě před deseti 
lety, zahrnoval rovněž prezentaci staveb-
ních řemesel i předávání technologických 
zkušeností, opět ovšem se zaměřením 
spíše na odbornější část veřejnosti. V pro-
jektové žádosti o dotaci ze strukturálních 
fondů eu v roce 2009 již byla komplexita 
projektu i jeho zaměření na široké spek-
trum cílových skupin jasně definována. 
V koncipování expozic jsme se proto od 
počátku snažili držet hesla ,zaujmout lai-
ka, neurazit odborníka‘.

Provázanost aktivit souvisejících se 
stavitelstvím – tedy expozice stavitelství, 
historické demonstrační dílny stavebních 
řemesel, expozice průzkumu staveb in 
situ, studijního depozitáře stavebních 
prvků, tematicky zaměřené knihovny, 
prostoru pro výstavy, workshopy a kon-
ference a další akce – nemá dle našich 
poznatků v evropě obdobu. od vzájem-
ných synergických vazeb jednotlivých 
aktivit si slibujeme zajištění dlouhodobé 
udržitelnosti projektu. Výhody či nevýho-
dy takového nastavení ukáže teprve čas.“ 

2. Židovské muzeum v Praze 
revitalizace Maiselovy synagogy

Maiselova synagoga patří trvale k vy-
hledávaným památkám pražského 
židovského města. Promyšlená a dů-
sledně připravená revitalizace ji po-
výšila na novou úroveň a umožnila 
širší využití. Celková sanace zlepšila 
parametry budovy a podmínky vnitř-

ního prostředí natolik, že bylo možné 
uplatnit v nové expozici „Židé v čes-
kých zemích 10.–18. století“ i uni-
kátní artefakty z citlivých materiálů. 
Rekonstrukce se tak stala významným 
počinem komplexního muzeologické-
ho řešení i přístupu k návštěvníkům.

Ministr kultury daniel herman předává 
trofej Gř NTM Karlu Ksandrovi
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3. Muzeum Mladoboleslavska
Letecké muzeum Metoděje vlacha 

Jednou z předností Maiselovy synago-
gy je to, že ji lze vidět hned ve dvojím 
životě – ve dne pro návštěvníky a ve-
čer pro recipienty přednášek, hudby 
a přátelských setkání, což je pro mnoho 
památek netypický moment. Přemýšleli 
jste o tomto využití od začátku? Kde 
jste načerpali inspiraci? 

JIřÍ TEJKAL, ŽidoVsKé muzeum 
V PrAze: „o tomto využití synagogy bylo 
rozhodnuto již na počátku přípravy pro-
jektu její revitalizace roku 2011, s cílem 
vytvořit ze Židovského muzea v Praze 
atraktivnější, návštěnicky poutavější kul-
turní instituci. Auditorium v maiselově 
synagoze mělo a má ambici oslovit pře-
devším české posluchače a návštěvníky.

V synagoze se díky tomu několikrát 
do měsíce konají koncerty, přednášky, 
diskuze a další komorní kulturní aktivi-
ty. Kompletní nabídku pořadů najdete 
na webových stránkách muzea. Vytvo-
ření takovéhoto multifunkčního prosto-
ru v  historické budově synagogy, jenž 
skloubí moderní historickou expozici 
s  možností pořádat večerní kulturní 
pořady a zároveň vyhoví požadavku na 
zkvalitnění parametrů vnitřního prostře-
dí, resp. péče o prezentovaný a depono-
vaný sbírkový fond, bylo největší výzvou 
celého projektu.“

Ve zcela nové budově, jejíž projekt zís-
kal v roce 2014 titul Stavba roku, bylo 
v Mladé Boleslavi otevřeno Letecké 
muzeum Metoděje Vlacha. V objektu 
je spojena klasická muzejní expozice 
o historii letectví s prezentací origi-
nálů a  věrných replik historických 
letadel od počátku letectví do 70. let 
20. století. Expozici doplňují interak-
tivní prvky a audiovizuální technika 
s řadou obrazových a filmových do-
kumentů. 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha je 
odvážnou současnou architekturou. 
Neměli jste kvůli netradičnímu vzhle-
du na Mladoboleslavsku problémy 

s místním obyvatelstvem? A jaké na ní 
jsou ohlasy?

LudĚK bENEš, řediTel muzeA: „Vzhle-
dem k tomu, že budova muzea byla po-
stavena zcela na okraji mladé Boleslavi, 
v prostoru letiště, nevzbudila její atypická 
podoba, evokující letadlo, žádné vetší 
kontroverze. Naopak ji většina obyvatel 
města ocenila jako architektonicky ve-
lice zajímavou. Problémy do určité míry 
vznikly pouze s vyhlídkovou věží, když si 
občané z přilehlé vilové čtvrti stěžovali, 
že jim zastiňuje slunce, kazí výhled atd. 
oproti původnímu projektu tak byla posu-
nuta na vzdálenější roh stavby a stížnosti 
snad ustaly, alespoň o žádných nevím.“

ředitel Židovského muzea v Praze 
Leo Pavlát

Vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha Vladimír handlík a ředitel Muzea
Mladoboleslavska Luděk beneš
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Zv láštní cena: Muzeum Litovel 
Zpřístupnění půdní vestavby a zřízení nového depozitáře 

Rekonstrukcí dvou objektů pro po-
třeby Muzea Litovel se podařilo vý-
znamně rozšířit nabídku kulturních 
zařízení v Olomouckém kraji. Muze-
um, které bylo znovuobnoveno v roce 
2004, tak získalo důstojné a moder-
ní prostory pro uložení a prezentaci 
svých sbírek. Nové expozice vytvoře-
né na základě vlastní široké sbírkot-
vorné činnosti nabízejí pohled na ře-
mesla, výrobní podniky a významné 
osoby Litovelska. V daných poměrech 
městského muzea jde tak o výjimečný 
krok k vytvoření moderní regionální 
instituce.

dokončit půdní vestavbu a zřízení no-
vého muzejního depozitáře v prostředí 
malého města jistě vyžaduje silnou mo-
tivaci a trpělivost. Kde k takové moti-
vaci a trpělivosti přicházíte? 

ZdEňKA FRIšTENSKá, Vedoucí mu-
zeA: „snad bych začala érou staršího 
data. V roce 2003 jsem změnila povolání 
a po 20 letech pedagogické činnosti jsem 
povýšila svoji zálibu na povolání. A to je 
ta motivace, na kterou se ptáte. To má 
člověk v krvi. celý život bydlím ve vilce 
v litovli, kde můj slavný příbuzný prožil 
většinu svého života. V roce 1957 se sem 

nastěhovali moji rodiče a já jsem se zde 
narodila. dodnes je tu spousta artefaktů, 
které ho připomínají a které moji rodiče 
opatrovali, já v tom pouze pokračuji.

 litovel je malé město. oproti veli-
kým městům zde nežijete v anonymitě, 
lidé se navzájem znají, zdraví se na ulici.  
A oproti vesnici vám nevlezou sousedi 
do kuchyně. A muzea (v současnosti zde 
máme 3) jsou toho důkazem. Já jsem 
v městském muzeu a od začátku zde 
pracuji jako vedoucí. Při nástupu jsem 
zjistila, že i když má litovelské muzeum 
více než 100letou tradici, a měli jsme 
zde velice zajímavé a cenné sbírky, vlivem 
historického vývoje jsme o ně (tedy město 
litovel) přišli. Tehdy jsem oslovila místní 
lidi a ti pomohli. Pochopili, že muzeum 
je pro ně a o nich, a věnovali nám do 
muzea řadu věcí. Tím vznikla první stálá 
muzejní expozice – „litovelská řemesla 
první poloviny 20. století“. už tehdy mi 
bylo jasné, že dva výstavní sály nebudou 
stačit, a začala jsem usilovat o půdní ve-
stavbu i o prostor pro uložení předmětů, 
které nejsou vystavené.

městské muzeum začínalo psát svou 
novodobou historii. Na podzim roku 2005 
přibralo město vystudovaného muzejníka 
a v tomto nejmenším možném kolektivu 
jsme pracovali 10 let. dělali jsme vše, 

co pestrá muzejní práce obnáší (zpří-
stupňovat expozice veřejnosti – u nás 
5 dnů v týdnu klasických 8 hodin, ba-
datelské, poradní služby, sbírkotvornou 
činnost, základní  opravu získaných před-
mětů....), a přitom jsme chystali plán na 
nový depozitář a půdní vestavbu, která 
by znamenala rozšíření výstavních ploch 
o  téměř 100 %. samozřejmě, bez po-
moci a pochopení mé rodiny by to nešlo 
(manžel fungoval jako údržbář, elektrikář, 
opravář, syn jako počítačový odborník, 
grafik a hlavně šikovný všeuměl).

založila jsem muzejní společnost 
litovelska, tvořenou příznivci litovelské 
historie, kteří pomohou, když je potřeba 
(na vernisážích, s doprovodnými pro-
gramy…). děláme pro ně (a pro celou 
veřejnost) přednášky, besedy, výlety, atd. 
zkrátka, snažím se, aby naše krásné, his-
torické město mělo uchováno dědictví po 
našich předcích a my mohli být hrdi na 
to, co nám bylo předáno, a vedli k tomu 
i mladou generaci (když výuka dějepisu 
na základní škole k tomu příliš nesmě-
řuje).

Protože jsme městské muzeum, je 
naše činnost finančně závislá na roz-
hodnutí města. Já mohu mluvit o štěstí, 
protože současný starosta má pro nás 
pochopení – a celkově je mu historie 
blízká, což je prima. důležité je zkrátka 
mít trpělivost, nebát se překážek, umět si 
vždy poradit a mít pozitivní přístup k ži-
votu a všemu okolo.“

Vedoucí muzea Zdeňka Frištenská
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Zv láštní cena: Muzeum regionu valašsko  
Inovace učebních pomůcek zaměřených na interakci člověka  

 a přírody

Muzeum regionu Valašska připravi-
lo v rámci dlouhodobého programu 
environmentálního vzdělávání mimo-
řádně zajímavý a přínosný projekt. 
Na základě vlastní výzkumné činnosti 
zpracovali lektoři a kurátoři muzea 
soubor multimediálních a interaktiv-
ních učebních pomůcek, které zahrnu-
jí nejen znalosti, ale také formování 
hodnotových postojů k zásadním je-
vům péče o životní prostředí a kultur-
ní dědictví. Program připravený pro 
Valašsko je upraven tak, že je možné 
jej modifikovat i pro jiná prostředí. 

Co pro Vás a Vaše muzeum znamená 
edukační činnost a termín unschoo-
ling? A v čem si mohou vzít inspiraci 
menší muzea?

JAN huSáK, gArANT ProJeKTu: 
„edukace je významnou součástí činností 
našeho muzea. Jsme přesvědčeni o tom, 
že vzdělávání lze uskutečňovat zábavnou 
a spontánní formou na základě vlastní 
zvídavosti a bádání žáků. Takovéto me-
tody vycházejí z principů unschoolingu 
a heuristické výuky a byly využity i pro 
přípravu učebních pomůcek. Je zřejmé, 
že i menší muzea nesmí zapomínat na 
své edukační aktivity, které společnost 
potřebuje a požaduje. V současné době 
všudypřítomné konkurence je třeba tyto 

aktivity vyvíjet na základě vlastní odbor-
nosti, značce regionu a originalitě.“ 

ToMáš VITáSEK, řediTel muzeA: 
„muzeum regionu Valašsko se na edukač-
ní činnost zaměřuje již několik let. Vidí-
me v tomto snažení velkou budoucnost. 
edukační programy představují nový 
model vzdělávání, v našem případě ve 
specifickém zámeckém prostředí (mu-
zeum spravuje tři zámky), s  využitím 

sbírkových předmětů za přítomnosti zku-
šených muzejních lektorů, odborníků na 
daná témata. edukační programy vznikají 
na základě spolupráce s pedagogy škol 
v regionu.Vzájemné vztahy ještě zesílily 
po získání akreditace mŠmT pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, 
které můžeme školit ve čtyřech tematic-
kých oblastech.

V průběhu edukačních programů vy-
užíváme interaktivní prvky, multimediální 
animace a hry a moderní pedagogické 
metody, především didaktický konstruk-
tivismus, který podporuje tvořivé myšlení, 
práci dětí ve skupinách a vzájemnou spo-
lupráci, kde lektor vystupuje spíše jako 
moderátor programů. snažíme se, aby žák 
získal nové vědomosti prostřednictvím 
zážitku, hraním si, zkoumáním okolí za 
pomoci vlastní zvídavosti, z čehož vychází 
právě unschooling. Vzájemnou interakcí 
mezi lektory a žáky tak vzniká velmi živé 
muzejní prostředí.

Návštěvnost lektorských programů 
dosahuje téměř 30 % veškeré návštěv-
nosti muzea, což je obrovské číslo, které 
nám říká, že svoji práci děláme kvalitně 
a poctivě. Poctivá práce se totiž vyplácí, 
což by mělo být hlavní inspirací pro všech-
na, i menší muzea.“

Ce na čestného výboru soutěže: Technické muzeum v Brně 
 Mezinárodní spolupráce v oblasti záchrany sbírkového 

 fondu poškozeného požárem na hradě krásna hôrka
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Technické muzeum v Brně realizovalo 
v letech 2013–2015 ve spolupráci se 
Slovenským národním muzeem pro-
jekt záchrany muzejní sbírky poškoze-
né požárem na hradě Krásná Hôrka. 
V rámci projektu byla na pracovišti 
Metodického centra konzervace ošet-
řena kolekce militarií a výroba replik 
nejvzácnějších předmětů z jedinečné 
sbírky rodu Andrássy. Součástí projek-
tu byly přednášky a workshopy a sa-
mostatná výstava k dané problematice 
včetně možnosti prevence a opatření 
proti požáru v historických objektech.

Jaké předměty vyžadovaly nejnároč-
nější konzervátorsko-restaurátorský 
zásah?

ALENA SELuCKá, NáměsTKyNě Pro 
meTodicKé ceNTrum KoNzerVAce 
TmB: „Náročnost ošetření sbírkových 
předmětů ze zbrojnice z hradu Krásna 
Hôrka vycházela z rozsahu jejich poško-
zení, který  se lišil dle charakteru jednot-
livých materiálů a dosahu působení ohně. 
organické materiály, jako jsou dřevěné ru-
kojetě a pochvy mečů, pažby pistolí nebo 
useň, byly totálně zničeny. Čepele zbraní, 
kování, hlavně pistolí a části zbroje byly 
většinou pokryty vrstvou okují a dalších 
korozních produktů. Některé kovové části 
byly i tvarově deformovány a došlo u nich 
ke ztrátě původních mechanických vlast-
ností. Konzervátorsko-restaurátorský zá-
sah byl proto limitován jednak úplnou 
ztrátou organických materiálů a tím pá-
dem i porušením celistvosti předmětů, 
ale i požadavkem zpracovat poměrně 
velký soubor předmětů čítající 77 kusů 
exponátů v omezeném čase. Hlavním 
cílem konzervátorsko-restaurátorského 
zásahu byla nejprve identifikace jednot-
livých částí předmětů z hlediska prů-
zkumu materiálů, použitých řemeslných 
technik a zejména zajištění stabilizace 
jejich fyzického stavu. V této souvislosti 
byly předměty čištěny a konzervovány 
se zachováním pouze originálních částí. 
Následně byly vybrané artefakty dále po-
suzovány pro kompletní restaurování za 
předpokladu doplňění chybějících dílů. 

Tyto předměty vyžadovaly nejnáročnější 
zásah. Příkladem mohou být palné zbraně 
s křesadlovými zámky z 18. století, pro 
které bylo nutné zhotovit repliky dřevě-
ných pažeb, na které byly původní kovové 
díly nasazeny. Pracná byla rovněž kom-
pletace turnajového brnění z 16. století, 

vyžadující doplnění vyhořelých usňových 
spojů, či fixace poškozených kroužkových 
košil a chráničů orientálních přileb. Velká 
pozornost byla věnována nejstarším nále-
zům ve sbírce – mečům z 10. a 12. sto-
letí, u kterých byla potvrzena netradiční 
kovářská technika skladby čepelí.“   

Cena Českého výboru ICOM
Západočeská galerie v Plzni 
Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř 
novozélandských Maorů

Výjimečný projekt Západočeské ga-
lerie v Plzni, připravený v úzké spo-
lupráci s novozélandskými partnery, 
poprvé představil dosud neznámé dílo 
plzeňského malíře Gottfrieda Lin-
dauera. Díky výstavě a doprovodné 
publikaci se Lindauerovým malbám 
původních maorských obyvatel Nové-
ho Zélandu dostalo vskutku objevné-
ho uměleckohistorického zhodnoce-
ní. Projekt se stal příkladem hluboké 
a velmi obohacující mezinárodní spo-
lupráce.

Váš výstavní projekt zaujal český výbor 
ICoM. Můžete nám krátce představit 
svou zkušenost s mezinárodní spolu-
prací a podělit se o to, zda do budouc-
na plánujete podobný projekt takového 
rozsahu? 

RoMAN MuSIL, řediTel gAlerie: 
„spolupráce s Auckland Art gallery na 
Novém zélandu na výstavě ,gottfried 
lindauer‘ nám přinesla zcela nové zku-
šenosti, odlišné od naší dosavadní praxe 
s některými galerijními institucemi v ev-
ropě (Německo, Francie).

Bylo to dáno zejména tím, že jsme 
usilovali o zapůjčení 50 obrazů, vesměs 
portrétů významných maorských osob-
ností z druhé poloviny 19. století, které 
lindauer portrétoval. Pro maory má tato 
kolekce doslova cenu zlata, vzhledem 
k tomu, jak ji vnímají. lindauerovy por-
tréty významných maorských náčelníků, 
bojovníků a jejich žen nechápou pouze 
jako umělecké artefakty, ale jako stále 
živé bytosti, které nad nimi drží ochranou 
ruku a od nichž čerpají moudrost a bo-
jového ducha ve svém nynějším životě. 
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maorská tematika je na Novém zélandu 
velmi bedlivě sledována a ve zmíněné ga-
lerii existuje dokonce samostatný poradní 
orgán, tzv. Haerewa, složená ze zástup-
ců různých maorských kmenů, která se 
vyjadřuje k zacházení s díly s maorskou 
tematikou a dává stanovisko k žádostem 
o zapůjčení těchto děl.

Před Haerewu jsme museli osobně 
předstoupit, představit koncept výstavy, 
projekt evropského hlavního města kul-
tury, v jehož rámci se výstava pořádala, 
dále lindauerovu rodnou Plzeň a koneč-
ně také sami sebe. Naši maorští kolego-
vé chtěli zkrátka vědět, jestli tato sbírka 
v případě kladného vyřízení naší žádosti 
bude v dobrých rukou. Teprve potom jsme 
se dozvěděli, že kromě samotné galerie 
jsme dostali souhlasné stanovisko i od 
Haerewy, což bylo zcela klíčové. Ani to 
však nebyl konec schvalovacího procesu. 

Na závěr museli souhlasit se zapůjče-
ním významných maorských předků také 
jejich dnešní potomci, respektive jejich 
kmenoví zástupci. Považovali jsme to za 
velké vítězství také s ohledem na fakt, že 
tato kolekce lindauerových obrazů do té 
doby nikdy neopustila hranice Nového 
zélandu.

V současné době připravuje Auc-
kland Art gallery vlastní retrospektivní 
výstavu díla gottfrieda lindauera a při 
té příležitosti nás s Alešem Filipem, který 
byl spolu se mnou autorem konceptu naší 
verze výstavy, vyzvali už v minulém roce 
ke spolupráci. Naše další připravované 
projekty se vztahují ke spolupráci na ev-
ropské úrovni, ale zřejmě nedosáhnou mi-
mořádného rozsahu této oceněné výstavy, 
který umožnila její podpora z programu 
Plzeň – evropské hlavní město kultury 
2015.“

Pořadí prvních deseti míst
v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis

Muzejní výstava roku 2015

1. Muzeum města Ústí 
nad Labem, p. o. 
Tenkrát na severozápadě. rok 1945 
v Ústí nad labem a okolí

2. Národní zemědělské 
muzeum, s. p. o. 
rybářství

3. uměleckoprůmyslové museum 
v Praze 
Český kubismus

4. Národní ústav lidové kultury 
lidový oděv na moravě

5. Západočeská galerie v Plzni, p. o. 
gottried lindauer (1839–1926). 
Plzeňský malíř novozélandských 
maorů

6. Středočeské muzeum v Rozto-
kách u Prahy, p. o. 
Pellé – Braunerová, zkřížené osudy 
mezi Čechami a Francií

7. Východočeské muzeum 
v Pardubicích, p. o. 
Proti proudu času – Pardubicko 
v pravěku a raném středověku

8. husitské muzeum v Táboře p. o. 
Jan Hus 1415/2015

9. Památník Terezín, s. p. o. 
umění proti fašismu a válce. Výtvar-
ná expozice Památníku Terezín

10. Muzeum města brna, p. o. 
Žít pivo. Brněnské pivovary a hos-
tince od pravěku po současnost

Muzejní publikace roku 2015

1. Muzeum hlavního města Prahy 
Hroby barbarů v Praze na zličíně

2. husitské muzeum v Táboře, p. o. 
Jan Hus 1415/2015

3. Národní památkový ústav 
/ Národní technické muzeum 
zámek s vůní benzínu

4. Muzeum východních čech 
v hradci Králové 
Prusko-rakouská válka roku 1866: 
Výzbroj a výstroj

5. Muzeum Cheb, p. o. / Galerie 
výtvarného umění v Chebu, p. o. 
obrazy chebu. ikonografie chebu 
od nejstarších vyobrazení do 20. st.

6. Podbrdské muzeum 
Jakub Jan ryba

7. Muzeum českého ráje 
v Turnově, p. o. 
zápisky sedláka Josefa dlaska

8. Městské muzeum Sedlčany 
Tenkrát v sedlčanech

9. Národní technické muzeum 
Katalogy expozic NTm

10. Západočeská galerie v Plzni, p. o. 
Hanuš zápal (1885–1964). 
Architekt Plzeňska

Muzejní počin roku 2015

1. Národní technické muzeum 
centrum stavitelského dědictví 
Plasy

2. Židovské muzeum v Praze 
revitalizace maiselovy synagog

3. Muzeum Mladoboleslavska, p. o. 
letecké muzeum metoděje Vlacha

4. Muzeum říčany, p. o. 
didaktické centrum geologie

5. Muzeum regionu Valašsko, p. o. 
inovace učebních pomůcek zaměře-
ných na interakci člověka a přírody

6. Muzeum Litovel 
zpřístupnění půdní vestavby 
a zřízení nového depozitáře muzea

7. Technické muzeum v brně 
mezinárodní spolupráce v oblasti 
záchrany sbírkového fondu na hradě 
Krásna Hôrka

8. Muzeum hlavního města Prahy 
rothmayerova vila: Příběh jednoho 
domu a jedné rodiny 

9. Muzeum brněnska, p. o. 
Vila löw-Beer v Brně: obnova vily 
a její zpřístupnění veřejnosti 

10. Masarykova univerzita 
– Mendelovo muzeum 
mendelův odkaz.150 let od počátků 
genetiky
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TémA / gloriA musAeAlis 2015

Ceremoniál předávání cen Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis 

2015, který se uskutečnil u příleži-
tosti Mezinárodního dne muzeí dne 
18. května, se opět odehrával v moder-
ní mediální koncepci, která zahrnuje 
ideu prezentovat na vyhlášení pokaž-
dé jiný typ muzejní instituce. V roce 
2015 byla scéna věnována muzeím 
vlastivědného typu, letos byla zamě-
řena na prezentaci muzeí technických. 
Patrony slavnostního ceremoniálu se 
tak stala dvě největší technická mu-
zea v České republice – Národní tech-
nické muzeum a Technické muzeum 
v Brně. 

Soutěž od svého počátku vyhla-
šují Asociace muzeí a  galerií ČR, 
z. s., a Ministerstvo kultury ČR. Od 
XIV. ročníku soutěže figuruje jako 
spoluvyhlašovatel soutěže Český výbor 
ICOM. O soutěži a právě zakončeném 
ročníku se vyhlašovatelé vyjadřují ná-
sledujícími slovy:

oNdřEJ doSTáL, PředsedA Amg: 
„gloria, gloria. Jen takto lze označit le-
tošní vyhlášení cen gloria musaealis za 
rok 2015. Akce s vysokou kvalitou, vý-
znamnými a především skvělými projekty 
a bohužel také s nadstandardní délkou. 
soutěž nám vykvetla nejen do velikosti, 
ale i do barvy a vůně. za to patří díky 
nejen organizačnímu týmu, porotě, spo-
luvyhlašovatelům a partnerům, ale pře-
devším muzejnické obci. A do příštích let 
– soutěžme, srovnávejme se, nezáviďme 
si a buďme na svoji práci hrdí!“

dANIEL hERMAN, miNisTr KulTury: 
„Národní soutěž muzeí gloria musaealis 
vnímám nejen jako každoroční příleži-
tost vyzdvihnout úspěchy konkrétních 
muzeí, ale také jako důležitou možnost 

kdo stojí za Glorií 
musaealis 2015
MOnIka BenčOvá
seKreTAriáT Amg

připomenout význam paměťových insti-
tucí ve společnosti. letošní nová cena 
muzeum roku, vzešlá z hlasování samot-
ných návštěvníků, ještě více podtrhuje 
myšlenku, že péče o dějinnou paměť není 
zadáním pro úzkou skupinu expertů, ale 
věcí nás všech.“

MARTINA LEhMANNoVá, PředsedKy-
Ně ČesKéHo VýBoru icom: „Každoroč-
ně u příležitosti Národní soutěže muzeí 
gloria musaealis je udělována i cena 
Českého výboru icom, jíž vyjadřujeme 
uznání především za mezinárodní pře-
sah hodnocených projektů. mezi projekty, 
které proběhly v roce 2015, jsme oceni-
li výstavu „gottfried lindauer (1839–
1926). Plzeňský malíř novozélandských 
maorů“, konanou v západočeské galerii 
v Plzni. světově známé portréty před-
stavují důležitou součást kulturního dě-
dictví Nového zélandu, které by ale bez 
evropského školení a zkušenosti nemohlo 
nikdy vzniknout. Výstava byla jedineč-
nou ukázkou mezikulturní výměny. Pro 
muzejní pracovníky v evropě měla ještě 
jeden důležitý profesní význam, zbyst-

řila naši pozornost v otázkách profesní 
etiky. zapůjčení a publikace děl z No-
vého zélandu musely provázet souhlasy 
nejen institucí, jimž dnes obrazy náleží, 
ale také potomkům zobrazených maorů. 
Úcta k předkům je v této části světa velmi 
vysoká. Není náhodou, že vedoucím pra-
covníkem týmu, který připravoval etický 
kodex icom pro přírodovědná muzea 
(2013), byl ředitel muzea ve Whanganui 
eric dorfman. etický kodex se podrobně 
zabývá složitými otázkami vystavování 
lidských ostatků a upozorňuje na potře-
bu zohledňovat dávné tradice etnických 
skupin. Český výbor icom zajistil překlad 
etického kodexu i pro česká přírodovědná 
muzea.“

Významným partnerem akce, který 
poskytuje prostory a zázemí pro ko-
nání slavnostního ceremoniálu a pod-
trhuje tak výjimečnost soutěže, je již 
třetím rokem Obecní dům:

VLASTIMIL JEŽEK, PředsedA Před-
sTAVeNsTVA A. s. oBecNí dům: „obec-
ní dům hostí vyhlášení výsledků této 
prestižní soutěže potřetí v řadě, což mne 
i mé kolegy v představenstvu upřímně 
těší. určitě se raduje i sám obecní dům, 
žijící v centru Prahy už více než sto let 
plným a rozmanitým životem, který mu 
počátkem dvacátého století vdechli jeho 
tvůrci. Především díky nim dnes na jed-
né straně  splňuje jistě přísná historická 

Vyhlášení doprovodil Rozhlasový big band Gustava broma
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TémA / gloriA musAeAlis 2015

Muzeum + návštěvník
= soutěž Muzeum roku!
MOnIka BenčOvá
seKreTAriáT Amg

i umělecká kritéria zařazení do nejvyšší 
kategorie národních kulturních památek, 
což konec konců podtrhuje neutuchající 
zájem o prohlídky jeho reprezentačního 
patra, na straně druhé je prakticky každý 
čtvereční metr jeho plochy užíván stejně 
či podobně, jako před sto lety. Připočítá-
me-li roli obecního domu v moderních 
československých i  českých dějinách 
(od lednové Přísahy v roce 1918 až po 
setkání ladislava Adamce s Václavem 
Havlem), dá se snad bez nadsázky říci, 
že do něj výroční slavnost  českých muzeí 
a galerií přirozeně patří. gratuluji srdečně 
všem oceněným i nominovaným, s vědo-
mím jejich záslužné a náročné, zdaleka ne 
vždy náležitě hodnocené práce.“

Divácky poutavá mediální koncepce 
kromě diváků také oslovuje nové part-
nery. V letošním roce se na programu 
ceremoniálu podílel Český rozhlas, 
jako jeden z významných zástupců 
technického pokroku naší společ-
nosti. Společně s ČRo byly partnery 
slavnostního předávání Cen Gloria 
musaealis 2015 také agentura Czech-
Tourism a Hlavní město Praha.

EVA hAZdRoVá KoPECKá, řediTelKA 
ProgrAmu Čro: „Český rozhlas se le-
tos poprvé připojil k slavnostnímu veče-
ru vyhlášení cen Národní soutěže muzeí 
gloria musaealis, milou shodou okolností 
18. května – v den, kdy jsme zároveň 
společně oslavili narozeniny Českého 
rozhlasu a mezinárodní den muzeí. Na 
pódiu obecního domu se sešli rozhlaso-
ví profesionálové a ti nejlepší z českých 
muzeí a galerií, v obou případech tedy 
lidé zapálení pro svůj obor a s touhou 
pečovat o kulturní dědictví naší země, 
ať už má podobu rozhlasových nahrávek 
nebo muzejních exponátů. Bylo to inspi-
rativní setkání. 

A věřím, že to byl jen začátek dlou-
hodobé a plodné spolupráce mezi námi.“

MoNIKA PALATKoVá, řediTelKA 
AgeNTury czecHTourism: „Agentu-
ra czechTourism je poctěna, že může 
spolupracovat na tak prestižní akci, jakou 
bezesporu Národní soutěž muzeí gloria 
musaealis je. seznamování s historií na-
šeho státu, oživování a udržování tradic 
i pro mladou generaci je důležité pro pocit 
sounáležitosti a národní hrdosti. V nepo-
slední řadě, kulturní minulost i součas-
nost patří k tomu nejlepšímu, čím se může 
Česká republika prezentovat.“

EVA KISLINGERoVá, NáměsTKyNě 
PrimáTorKy Hl. m. PrAHy: „opravdu 
mě velmi těší, že Praha podpořila tak bo-
hulibou akci, která jednoznačně přispívá 
k růstu prestiže zapojených muzeí. sa-
mozřejmě, člověk by měl žít pro budouc-
nost, ale rozhodně by neměl zapomínat 

na svou minulost. A proto si velmi vážím 
práce všech, kteří nám prostřednictvím 
stávajících i nových sbírek zapomenout 
nedovolí. Hlavní město Praha má na svém 
území desítky muzeí, které přispívají ke 
vzdělávání našich obyvatel. Jsem ráda, že 
touto formou můžeme ocenit práci všech, 
kteří se na této činnosti podílejí.“

Slavnostní ceremoniál XIV. ročníku 
soutěže měl také mediálního partnera, 
kterým se tentokrát stal internetový 
portál PROPAMÁTKY.

JAN čERVINKA, Vedoucí redAKce 
ProPAmáTKy:„Vynikající počiny si za-
slouží oceňovat, mediálně prezentovat 
a tím je podporovat. rádi naše čtenáře 
informujeme rovněž o sbírkotvorných in-
stitucích a péči o movité památky.“

Během slavnostního ceremoniálu 
předávání Cen Gloria musaealis 

2015 v Obecním domě jsme se stali 
svědky vyhlášení výsledků historicky 
prvního ročníku návštěvnické soutěže 
Muzeum roku. Vyhlašovateli soutěže, 
stejně jako Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis, jsou Ministerstvo 
kultury ČR, Asociace muzeí a galerií 
České republiky, z. s., a Český výbor 
ICOM.  Soutěže Muzeum roku se mo-
hou zúčastnit všichni zájemci zaregis-
trovaní na portále do-muzea.cz, jehož 
provozovatelem je Národní muzeum, 
a který vznikl ve spolupráci s AMG.

Muzea mohou na portálu návštěv-
níci hodnotit pomocí bodů ve čtyřech 
různých kategoriích: Expozice a vý-
stavy; Lidé v muzeu; Služby návštěvní-
kům; Doprovodné programy. Všechny 
čtyři kategorie pak spoluvytváří Cel-
kový dojem. Pořadí vítězů určuje dosa-
žený průměrný součet bodů vzhledem 
k počtu návštěvníků, za předpokladu, 
že muzeum získalo v soutěžním roční-
ku alespoň 100 hodnocení.

Od 1. dubna 2016 do 31. března 
2017 probíhá na portálu www.do-mu-
zea.cz druhý ročník soutěže Muzeum 
roku, jehož výsledky vyhlásíme v květnu 
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příštího roku opět v rámci slavnostní-
ho předávání Cen Gloria musaealis, 
udělených za rok 2016.

Která muzea tedy získala nejlepší 
hodnocení v prvním ročníku soutěže?

1. Památník Karla Čapka ve Staré 
Huti u Dobříše

2. Moravské zemské muzeum se 
svojí pobočkou Mendelianum

3. Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti se svojí pobočkou 
Památník Velké Moravy ve 
Starém Městě

4. Muzeum JUDr. Otakara Kudrny 
v Netolicích

5. Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti se svojí pobočkou 
Galerie Slováckého muzea

6. Muzeum Hlučínska
7. Oblastní muzeum v Mostě
8. Slovácké muzeum v Uherském 

Hradišti se svojí pobočkou 
Muzeum lidových pálenic 
ve Vlčnově

9. Moravské zemské muzeum 
se svojí pobočkou Centrum 
slovanské archeologie

10. Muzeum romské kultury, s. p. o.

Oceněna byla nejenom první tři mu-
zea, která získala nejvíce hlasů od ná-
vštěvníků na portále www.do-muzea.
cz, ale byli vylosovaní také tři výherci 
z řad návštěvníků. 

rozhovor s první výherkyní 
Paní Vladimíra Pestlová z Uherského 
Hradiště získala v soutěži Muzeum 
roku první místo a obdržela výhru, 
která obsahovala publikaci oceně-
nou v Národní soutěži muzeí 2015 
a také průkaz AMG na jeden rok, jež 
opravňuje k volnému vstupu do všech 
členských institucí AMG. Naše otázky 
proto směřovaly k muzeím, spokoje-
nosti se službami a nabídkou činnosti 

muzejních institucí a  samozřejmě 
k plánům paní výherkyně do budouc-
nosti ve spojitosti s muzei a galeriemi. 

Jak sami zjistíte, z odpovědí paní 
Pestlové na nás dýchla vlna naděje, že 
práce našich muzejníků i z pohledu 
návštěvníků má a bude mít vždy smysl. 
Osobně mě pobavila úsměvná histor-
ka s dětmi z muzea ve Vyšším Brodě 
a líbilo se mi ujištění, že nezáleží, na 
kterém konci bodového žebříčku se 
muzeum umístí – „negativní reklama 
je také reklama“ – a může přilákat 
zvědavé návštěvníky, což třeba povede 
i k vylepšení konečného hodnocení.

Paní Pestlová, jste úplně prvním vý-
hercem návštěvnické soutěže Muzeum 
roku. Můžeme tedy doufat, že navště-
vujete muzea pravidelně (i několikrát 
do roka)? Jaká muzea vyhledáváte 
nejraději, zajímáte se spíše o přírodu, 
historii či umění?

Zajímám se o rodopis a od něj je 
k návštěvě muzea jen malý krůček. 
Právě muzea nám přiblíží prostředí, 
v  jakém lidé v dávných dobách žili. 
To byl důvod, proč jsem začala muzea 
navštěvovat, chtěla jsem poznat život 
předků. Jsem z Uherského Hradiště 
a v blízkém okolí je dost možností na-
hlédnout do historie. Postupně jsem 

navštívila Archeoskanzen na Modré, 
Velkomoravskou expozici ve Starém 
Městě a prohlédla si historické dom-
ky v Topolné.  No, a pak jsem začala 
navštěvovat i muzea a expozice, která 
nemají s rodopisem nic společného. 
Návštěva každého muzea je poučná 
a zajímavá.

V prvním ročníku soutěže získal nejvíce 
hlasů Památník Karla čapka ve Staré 
huti u dobříše. oslovil Vás Památník 
Karla čapka také nebo některá z dal-
ších institucí umístěná na prvních třech 
místech? A co na ní oceňujete nejvíce?

Památník Karla Čapka jsem za-
tím nenavštívila, dovolím si však zmí-
nit právě Památník Velké Moravy ve 
Starém Městě, který byl také vybrán 
jako jedno ze tří nejoblíbenějších mu-
zeí. Památník je vybudován nad zá-
klady hřbitovního kostela a některé 
hroby jsou zachovány na původních 
místech. Celá expozice je udělána vel-
mi moderním způsobem a určitě stojí 
za návštěvu.

domníváte se, že návštěvnická soutěž 
Muzeum roku má smysl, resp. budete 
se do budoucna inspirovat k návštěvě 
muzeí a galerií dle hodnocení návštěv-
níků v soutěži Muzeum roku?

Památník Karla čapka ve Staré huti u dobříše
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Určitě je soutěž Muzeum roku 
přínosem nejen pro návštěvníky, ale 
i pro muzea. Je příjemné mít možnost 
podělit se se svými dojmy a napomoci 
tak zájemcům o návštěvu při jejich 
rozhodování. A muzea získají názor 
návštěvníka a mohou vylepšit nebo 
změnit, s čím návštěvníci nebyli tak 
úplně spokojeni. A možná budou in-
spirací i muzea s ne úplně dobrým 
hodnocením, kdy se my optimisté pů-
jdeme přesvědčit, jestli to nepříliš dob-
ré hodnocení bylo oprávněné, nebo jen 
někdo jel na výlet se špatnou náladou.

doprovází Vás při návštěvě muzeí také 
Vaše děti? Na vyhlášení výsledků Ná-
rodní soutěže muzeí Gloria musaealis 
2015 ve Smetanově síni s Vámi přijela 
i dcera. Vyhledáváte muzejní aktivity 
určené přímo pro děti? Máte s dětmi 
oblíbenou nějakou konkrétní muzejní 
událost, na kterou se těšíte (ať už se 
jedná o muzejní noc, pohádky v muzeu, 
promítání filmů, přednášky, tábory pro 
děti pořádané muzei, apod.)?

Účastnily jsme se s dětmi několi-
ka muzejních nocí, to se nám velice 
líbilo. Teď už zvládají i programy pro 
dospělé, dceři se líbí v každém mu-
zeu, syna oslovila přednáška o Attilovi 
a tchán je modelář, takže s ním jsme 
navštívili výstavu RC modelů. Chys-
táme se na noční prohlídku podzemí 
v Uherském Hradišti, to bude určitě 
zajímavé a nenecháme si ujít stejně 
jako loni Noc s Metodějem na Sadské 
výšině v Uherském Hradišti.

Máte s  návštěvou muzeí v  poslední 
době spojené hezké zážitky?

Navštívili jsme Poštovní muzeum 
ve Vyšším Brodě a byla jsem překva-
pena, když se naše děti ve věku 11 
a 14 let nechápavě dívaly na telefon 
s otáčecím ciferníkem a až po krát-
ké instruktáži byly schopny „zavolat“ 
nám rodičům a prarodičům – dcera 
si pamatuje naše telefonní čísla. Syn 
nechtěl věřit, že jsme ta čísla museli 
znát nebo je mít někde zapsaná. A od 
toho muzea jsou. Věci, které dřív byly 

samozřejmé, se časem stanou expo-
náty a přiblíží nám minulost. A na 
případu telefonu je vidět, že to nemusí 
být minulost nijak vzdálená.

Součástí výhry je průkaz AMG, který po 
dobu přibližně jednoho roku opravňuje 
k volnému vstupu do všech 300 člen-
ských institucí. Máte již představu, jaké 
instituce navštívíte? Rok je sice dlouhá 
doba, ale někdy dokáže utéct rychleji, 
než si myslíme.

Pečlivě naplánuju, kam všude se 
pojedeme za ten rok podívat. Určitě 
to budou muzea v přírodě a lidová ar-
chitektura, manžela a syna zajímají 
motorky, s dcerou si snad prohlédne-
me staré panenky a hračky a já bych 
ráda navštívila nějaká židovská muzea.

Rozhovor je otisknut ve Věstníku AMG, 
který je posílán (nejen) do členských 
institucí AMG. Chtěla byste touto ces-
tou našim muzejníkům něco vzkázat, 
pochválit či vypíchnout aktivity i jiných 
institucí, než těch, které se umístily 
v soutěži? Líbil se Vám třeba jen do-
časný projekt či práce muzejníků, kte-
rou jste z pohledu návštěvníka uvítala 
s nadšením?

Děkuji všem pracovníkům muzeí 
za vytrvalost, s kterou připravují stále 
něco nového, a poděkování patří také 

zřizovatelům muzeí a podobných in-
stitucí, bez nichž by to nešlo.

Loni se poprvé uskutečnil „Víkend 
otevřených památkových domků“ na 
Uherskohradišsku a Uherskobrodsku. 
Bylo příjemné během jednoho dne na-
vštívit starou kovárnu, mlýn, školní 
třídu, domek zvěrokleštiče, sušírnu 
ovoce a další zajímavá místa, která 
byla propojena cyklostezkami. Projekt 
se setkal s pozitivním ohlasem a letos 
mám možnost navštívit místa, kam 
jsem se loni nedostala. Každé takové 
vesnické muzeum stojí na podpoře od 
obce a na lidech, kteří jsou ochotni 
věnovat svůj um a čas. Díky jim za to.

A ještě jedna věc potěšila. V Par-
ku Rochus v místní části Mařatice 
otevřely před několika týdny muze-
um v přírodě, kam byly přesunuty tři 
historické stavby z okolních vesnic. 
Ještě jsem tam nebyla, bude to cílem 
procházky někdy o prázdninách.

Stále zmiňuji akce a místa, která 
se konají blízko mého bydliště. Jsem 
totiž ráda za ty možnosti kulturního 
vyžití, které tady máme a které se se-
tkávají s úspěchem. Věřím, že v po-
dobném duchu by rozhovor probíhal 
s každým výhercem. Právě díky mu-
zeím a dalším institucím se podobné 
akce pořádají i jinde, a za to jim patří 
velké poděkování.

Památník Velké Moravy ve Starém Městě
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rozhovor s Monikou Palatkovou
ředitelkou agentury CzechTourism

Jedním z partnerů letošního slavnostního vyhláše-
ní Cen Gloria musaealis 2015 byla právě agentura 
CzechTourism. Co Vás specificky na tomto ročníku 
soutěže zaujalo?

Agentura CzechTourism je poctěna, že může spolupraco-
vat na tak prestižní akci, jakou bezesporu Národní soutěž 
muzeí Gloria musaealis je. Seznamování s historií naší 
země, oživování a udržování tradic jsou důležité hlavně 
pro mladou generaci, a to z hlediska pocitu sounáležitosti 
a národní hrdosti. 

V neposlední řadě, kulturní minulost i současnost 
patří k tomu nejlepšímu, čím se může Česká republika 
prezentovat v zahraničí. Letošní ročník potvrdil vysoce 
nastavenou laťku a byl více než důstojnou přehlídkou toho 
nejlepšího z českých i moravských muzeí. Osobně mne 
zaujalo více soutěžících, mezi publikacemi třeba kniha 
o Janu Husovi připravená Husitským muzeem v Táboře, 
jehož výročí jsme si nedávno připomínali i v rámci ces-
tovního ruchu. 

Jak vnímáte pozici českých muzeí a galerií ve vztahu 
k turismu a jeho rozvoji? daří se jim naplňovat jejich 
potenciál?

Určitě, muzejnictví je stabilní součástí kulturního turis-
mu. Velmi oceňuji i veškeré aktivity související s určitou 
„nadstavbou“ klasických prohlídek, jako jsou specializo-
vané komentáře či muzejní noci, které jsou významným 
přínosem pro domácí i incomingový cestovní ruch. 

My sami máme zkušenost, že na našem portálu Kudy 
z nudy patří výstavy mezi nejvyhledávanější kategorie 
a památky jsou v oblasti aktivit hned na druhém místě.

Muzeum hlavního města Prahy navštívilo v roce 2015 
přes 1,2 milionu návštěvníků a mnohá menší muzea se 
ročně hravě dostanou přes sto tisíc návštěvníků, například 
Muzeum umění v Olomouci, Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm či Hornické muzeum v Příbra-
mi, což jsou zároveň důležité turistické cíle. 

Je tedy zřejmé, že význam muzeí je z hlediska turis-
mu nezanedbatelný a potenciál jeho růstu vidíme v užší 
spolupráci s AMG. 

Jaké aktivity zejména ve vztahu k muzeím a galeriím 
plánujete?

Nedávno vznikla pracovní skupina, která nám umožní 
s AMG a dalšími institucemi jako je NPÚ, Rada galerií 
ČR a Český svaz muzeí v přírodě pravidelně komuniko-
vat a sdílet informace. Věřím, že se nám díky tomu bude 
lépe dařit propagovat česká a moravská muzea doma 
i v zahraničí. 

Propagovat nechceme instituce jen jako celek, ale 
cíleně chceme dát prostor také novým expozicím a zají-
mavým inovativním projektům, které byly oceněny nebo 
nominovány ve vaší soutěži Gloria musaealis. Mimocho-
dem, právě ony mají z hlediska komunikace velký poten-
ciál, protože svůj obsah často podávají neotřelým a mo-
derním způsobem. Výhodou by bylo, pokud by se témata 
expozic a výstavních projektů dařilo zakomponovat do 
našich kampaní. 

Tento rok je vyhlášen rokem Karla IV. Na co se může-
me těšit v těch následujících?

Sedmisté výročí narození císaře Karla IV. je skutečně zá-
sadním marketingovým tématem, které rezonuje ve všech 
letošních aktivitách České centrály cestovního ruchu, a to 
jak v rámci domácího cestovního ruchu, tak v zahraniční, 
agentura je hlavním marketingovým koordinátorem oslav. 
O významu muzeí a galerií v této souvislosti jistě není na 
tomto místě třeba obšírně hovořit. 

Témata, o která se hlavní sdělení opřou, je samozřej-
mě nutné stanovit s dostatečným předstihem. Již nyní 
víme, že v následujícím roce bude tématem české baroko, 
byť moderně prezentované. V roce 2018 se zaměříme na 
významné jubileum vzniku Československa a rok 2019 
bude patřit výročí Sametové revoluce. Zde vidíme velkou 
příležitost pro koordinaci a spolupráci s muzei a galeriemi 
na konkrétních projektech.

za redakci Věstníku Amg Jana Jebavá
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záPis ze zAsedáNí seNáTu Amg

Zasedání Senátu aMG
dne 27. dubna 2015 v národním technickém muzeu

Přítomni:
35 z 53 s hlasem rozhodovacím
6 z 21 s hlasem poradním a 1 host

Jednání senátu Amg zahájil předseda 
Amg mgr. ondřej dostál, Ph.d., který 
přivítal všechny přítomné. V úvodu zase-
dání byla schválená návrhová komise ve 
složení: Phdr. Pavel ciprian, ing. ivo Ště-
pánek, rNdr. miroslava Šandová a man-
dátová komise ve složení: Phdr. František 
Frýda, mgr. monika Benčová, Phdr. Jana 
Hutníková.

činnost exekutivy aMG
Předseda Amg mgr. ondřej dostál, 
Ph.d., nejprve informoval členy senátu 
Amg o činnosti Amg za uplynulé obdo-
bí od minulého zasedání senátu Amg 
(23. února 2015). exekutiva Amg se 
v uplynulém období sešla celkem třikrát 
(16. března, 29. března a 26. dubna). Na 
svých zasedáních se zabývala zejména 
přípravou slavnostního vyhlášení výsled-
ků xiV. ročníku Národní soutěže muzeí 
gloria musaealis a Národního zahájení 
xii. ročníku Festivalu muzejních nocí; dále 
novinkami v oblasti legislativy; muzejní 
statistikou a přípravou muzejních stan-
dardů a registračního systému muzeí; pří-
pravou mezinárodní konference muzeum 
a změna V; plánem činnosti a rozpočtem 
Amg na rok 2016 s ohledem na aktuální 
výši získaných dotací; na svém mimořád-
ném zasedání dne 29. března 2016 pak 
exekutiva Amg projednávala rezignaci 
Phdr. Jana Novotného na členství v exe-
kutivě Amg z důvodu jeho aktuálního 
pracovního vytížení a rodinných důvodů, 
a také ukončení řádného členství Národ-
ního muzea v Amg. 

Mediální kampaně aMG 2015
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 
2015 – Předseda Amg seznámil s prů-
během příprav slavnostního ceremoniálu 
Národní soutěže muzeí gloria musaea-
lis 2015, které se uskuteční 18. května 

2016 od 16,30 hodin ve smetanově 
síni obecního domu v Praze. Partnery 
slavnostního vyhlášení výsledků xiV. roč-
níku soutěže jsou Český rozhlas, agen-
tura czechTourism, Hlavní město Praha 
a obecní dům, a. s. mediálním partnerem 
akce je internetový portál ProPAmáTKy. 
Partnerství Amg s Českým rozhlasem 
i agenturou czechTourism by se mělo 
vztahovat nejen k slavnostnímu vyhlá-
šení soutěže, ale také celkově k oboru 
muzejnictví.

scéna k slavnostnímu ceremoniálu 
se tentokrát zaměří na prezentaci tech-
nických muzeí – partnery slavnostního 
vyhlášení xiV. ročníku se tak stanou 
Národní technické muzeum a Technické 
muzeum v Brně.

Výrazně bude do programu akce 
zapojen Český rozhlas (audio nahráv-
ky z rozhlasového archivu a vystoupení 
moderátora Čro dvojka Tomáše Černého 
k historii rozhlasu a jeho technického 
zázemí, vystoupení Big Bandu gustava 
Broma v čele s Vladimírem Valovičem, 
jedním z hlavní moderátorské dvojice 
bude také mgr. Václav Žmolík, moderátor 
Čro dvojka a čestný člen výboru Národní 
soutěže muzeí gloria musaealis). spolu-
práce s Čro na slavnostním ceremoniálu 
je zastřešena společným datem, kdy Čro 
stejně jako muzea slaví své narozeniny – 
na toto datum připadá nejen mezinárodní 
den muzeí, ale 18. května 1923 začalo 
pravidelné rozhlasové vysílání ze stanu 
v Praze-Kbelích.  

Na slavnostní ceremoniál předávání 
cen gloria musaealis 2015 poskytne 
mK Čr v roce 2016 Amg mimořádnou 
dotaci, stejně jako tomu bylo v roce 2015. 
Bylo třeba vykrýt cca 200 tis. Kč na orga-
nizační a technické zajištění akce z dů-
vodu snížení a účelového určení dotace 
„Propagace a popularizace muzejnictví. 

Národní soutěž muzeí gloria musaealis, 
mediální kampaně a internetové publiko-
vání.“ (žádost ve výši 600 tis. Kč). Amg 
po domluvě s mK Čr proto podala znovu 
doplněnou žádost o mimořádnou dotaci 
na projekt „Národní soutěž muzeí gloria 
musaealis – příprava a realizace slav-
nostního předávání cen gloria musaealis 
2015.“, kde byly vyčísleny náklady na 
realizaci akce, včetně výroby a distribuce 
pozvánek, katalogu soutěže, trofejí atd. 
Tato žádost byla v nové podobě odeslána 
na mK Čr (žádost o mimořádnou dotaci 
ve výši 700 tis. Kč). 

stále není dořešena otázka uzavření 
trojdohody o spolupráci mezi spoluvyhla-
šovateli Národní soutěže muzeí gloria 
musaealis – mK Čr nesouhlasí se jme-
nováním ředitele soutěže pouze z členů 
exekutivy Amg, jako tomu bylo doposud. 
dle mK Čr není přípustné, aby případní 
kandidáti na pozici ředitele soutěže mohli 
být vybíráni pouze z exekutivy Amg – 
jednalo by se prý o nedůvodné omezení 
pravomocí vyhlašovatelů a porušení rov-
nosti stran. Amg s tímto bohužel nemůže 
souhlasit – ředitel soutěže má vliv na 
chod sekretariátu Amg a jeho činnost 
(tajemnice soutěže je zároveň pracovnicí 
sekretariátu Amg). mK Čr také dopo-
ručuje, aby ředitele soutěže jmenoval 
ministr kultury na základě dohody všech 
vyhlašovatelů na dobu neurčitou s právy 
a povinnostmi s doplněním případného 
skončení výkonu funkce z důvodu úmr-
tí, písemné rezignace adresované všem 
vyhlašovatelům, nebo odvoláním vyhla-
šovateli na základě porušení povinnos-
tí uložených trojdohodou a Soutěžním 
řádem. stanovisko Amg k návrhu bude 
s vysvětlením opět zasláno na mK Čr. 
V případě jmenování ředitele soutěže 
zvenčí Amg by musel vzniknout separátní 
sekretariát soutěže oddělený od Amg. 
sekretariát Amg nemůže řídit osoba 
mimo Amg, protože je to v rozporu mj. 
se Zákoníkem práce. 

Národní zahájení Festivalu muzejních 
nocí 2016 – informace o mediálních 
kampaních Amg v roce 2016 doplnila 
výkonná ředitelka Amg Anna Komárková. 
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Nz FmN se uskuteční 20. května 2016 
ve středočeském muzeu v roztokách 
u Prahy. Amg získala záštitu nad akcí 
hejtmana středočeského kraje miloše 
Petery a starosty města roztok Jana Ja-
koba. moderátorem Nz FmN bude roman 
Víšek. do xii. ročníku FmN je přihlášeno 
na 500 institucí ze 176 měst. Veškeré 
informace k FmN 2016 jsou k dispozici 
na http://www.muzejninoc.cz. Kampaň 
muzea a 20. století pokračuje tématem 
výročí vztahujících se k 1. světové válce 
a je možné zasílat informace o akcích 
muzeí, které budou průběžně doplňo-
vány na webové stránky http://www.
muzea20.stoleti.cz. Kampaň vyvrcholí 
v roce 2018 oslavami 100. výročí konce 
1. světové války a vzniku samostatného 
československého státu.

o slovo v tomto bodu jednání sená-
tu Amg požádal plk. mgr. Aleš Knížek, 
ředitel Vojenského historického ústavu 
Praha, který vyjádřil své pochyby nad no-
vou mediální koncepcí Národní soutěže 
muzeí gloria musaealis s tím, že finance 
vynaložené na slavnostní vyhlášení ve 
snaze oslovit média jsou neadekvátní 
a vyžádal si podrobný rozpis a možnost 
nahlédnout do účetnictví souvisejícího se 
soutěží. společně se svým kolegou plk. 
mgr. michalem Burianem, Ph.d., který 
se také zúčastnil zasedání senátu Amg, 
se domnívají, že současná nová mediální 
koncepce není pro obor muzejnictví ade-
kvátní, přesněji řečeno má dehonestující 
charakter a není vhodná pro slavnostní 
vyhlášení soutěže, které je dle jejich ná-
zoru příliš finančně i organizačně náročné 
bez patřičného dopadu do mediální sféry. 
domnívají se dále, že by se měl slavnost-
ní ceremoniál konat jako v předchozích 
letech v komornější podobě a původním 
měřítku. 

Předseda Amg poznamenal, že ná-
vrat k původní koncepci by byl velkým 
krokem zpět, jak ukázalo několik jednání 
se zástupci médií, která se na téma atrak-
tivnější podoby ceremoniálu odehrála 
v posledních dvou letech. Nová podoba 
slavnostního předávání cen vznikla mj. 
také v souvislosti s opakovaným poža-
davkem ze strany členské základny Amg 

o větší medializaci soutěže, resp. oboru 
muzejnictví ve sdělovacích prostředcích. 
Pokud ovšem ze strany členských insti-
tucí Amg přetrvává zájem proniknout do 
širšího povědomí veřejnosti, je nutné být 
ve středu zájmu médií, ať již ČT, rozhlaso-
vých médií, internetových portálů či tisku. 

do vzniklé diskuze vstoupila ředitelka 
muzea hlavního města Prahy Phdr. zuza-
na strnadová, která by vyhlášení soutěže 
přivítala v prostorách některého z muzeí 
či galerií v Praze, jako tomu bylo v před-
chozích letech, a poukázala na vysoké 
nájmy v obecním domě. ceremoniál se 
v minulosti konal v Pantheonu Národního 
muzea. s rekonstrukcí hlavní budovy Nm, 
začalo vedení Amg hledat nový prostor, 
který by byl stejně slavnostní a vhodný 
pro tento typ akce. Po několikeré změně 
místa konání bylo před třemi lety také díky 
vstřícně nastaveným podmínkám před-
stavitelů obecního domu rozhodnuto, že 
ceremoniál se přesune do prostor nejdříve 
sládkovského sálu, poté smetanovy síně. 
obecní dům je navíc řádným členem Amg 
a jeho prostory jsou naprosto vyhovující, 
také pro živé vstupy i přenos v médiích. 

V souvislosti s diskuzí nad hodno-
cením Národní soutěže muzeí gloria 
musaealis a její nové podoby byla polo-
žena další otázka, zda je s tímto počíná-
ním ze strany Amg srozuměno mK Čr. 
Předseda Amg reagoval, že samozřejmě 
ano. mK Čr je jedním ze tří vyhlašovatelů 
soutěže (od roku 2015 se třetím spolu-
vyhlašovatelem stal Český výbor icom) 
a veškeré kroky, včetně rozšíření formátu 
slavnostního vyhlášení, je realizováno 
po domluvě s ředitelem omg mK Čr 
mgr. Pavlem Hlubučkem, resp. náměstky 
ministra kultury Phdr. Annou matouško-
vou a ing. Vlastislavem ourodou. stejně 
tak finanční zajištění akce v nové podobě 
je zajištěno díky mimořádné dotaci mK 
Čr (100% krytím); provoz sekretariátu 
Amg, včetně mzdy tajemnice soutěže 
a dalších provozních nákladů sekretariátu 
soutěže je kryto z vlastních zdrojů Amg, 
nikoliv z dotací mK Čr. z dotace mK Čr 
jde většina prostředků na pokrytí nákladů 
spojených zejména s cestovným porotců 
a tajemnice soutěže, dále se zajištěním 

služebního auta pro cesty za přihlášenými 
projekty. 

slova se ujal také Phdr. Pavel cipri-
an, který pohovořil o síle a důvodu vzniku 
Národní soutěže muzeí gloria musaealis, 
jež je pro muzejní obec důležitá a pomáhá 
snaze přiblížit obor veřejnému publiku. 
Předsedkyně ČV icom mgr. martina 
lehmannová reagovala otázkou, jakým 
způsobem by měla být medializace soutě-
že vedena, zda je oslovení České televize 
vhodná forma prezentace a jestli by se 
neměla zvážit i  jiná forma, resp. využití 
spíše sociálních sítí. Anna Komárková při-
pomněla partnery vyhlášení xiV. ročníku 
a také to, že propagace akce samozřej-
mě probíhá i prostřednictvím sociálních 
sítí, webových stránek soutěže, Věstníku 
Amg, tiskového zpravodajství, přímým 
oslovováním médií a spoluprací s nimi 
atd. Propagace pouze za využití sociál-
ních sítí je pro účely soutěže nedostaču-
jící, lze ji využít jako vhodný doplněk. so-
ciální sítě, resp. šíření informací na nich, 
fungují na principu sdílení a „lajkování“ 
příspěvků. Aby se tak dělo, je nutné, aby 
byla akce více vidět. získávání trvalých 
příznivců je navíc dlouhodobá záležitost. 
Phdr. František Šebek v návaznosti na 
probíhající diskuzi považoval za důležité 
si položit otázku: mají muzejníci zájem 
o propagaci jejich činnosti, a tudíž i o po-
řádání soutěže? ředitel VHÚ plk. mgr. 
Aleš Knížek v této souvislosti reagoval 
opět s žádostí o nahlédnutí do komplet-
ního účetnictví soutěže. Anna Komárková 
členům senátu Amg zopakovala, že veš-
kerá dokumentace včetně vyúčtování je 
členům k dispozici k nahlédnutí na sekre-
tariátu Amg. rozdělení rozpočtu Amg 
a využití finančních prostředků z dotací 
i vlastních zdrojů jsou každoročně zve-
řejněny ve Výroční zprávě Amg, která je 
umístěna na webových stránkách Amg, 
je také rozesílána do všech členských 
muzeí, její znění navíc každý rok v dubnu 
schvaluje na svém zasedání senát Amg. 

Plán činnosti a rozpočet aMG 
na rok 2016
Phdr. Jana Hutníková informovala 
o výši získaných dotací mK Čr a s tím 
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související úpravou obou předložených 
dokumentů, které by měl senát Amg po 
změně schválit. Amg předkládá v rámci 
dotačního programu Kulturní aktivity na 
projekty zaměřené na činnost spolků kaž-
doročně dva projekty v 1. a 2. tematickém 
okruhu. Projekty pokračují kontinuálně 
vždy dle výše získaných prostředků na 
ně. od roku 2015 je podávána také žá-
dost o mimořádnou dotaci na financo-
vání slavnostního předávání cen gloria 
musaealis. mK Čr na základě výběrového 
dotačního řízení přidělilo Amg dotace ve 
výši 395 000 Kč na projekt „Propagace 
a popularizace muzejnictví…“ s tím, že 
dotace není určena k financování udí-
lení cen gloria musaealis; a 900 000 
Kč na projekt „zajišťování informačního 
servisu…“ s tím, že dotace je určena na 
akce: muzeum a změna V, Škola muzej-
ní propedeutiky, semináře Komisí Amg 
a tvorba oborových databází. dotace byly 
oproti původním zvyklostem v minulých 
letech účelově určeny a není možné je vy-
užít na náklady spojené s přípravou slav-
nostního předávání cen gloria musae- 
alis (tady jde zejména o výrobu tištěných 
materiálů, výroční zprávy soutěže atd.), 
na ediční činnost Amg (tisk Věstníku 
AMG a jeho distribuci, tisk publikací Ko-
misí Amg) a muzejní statistiku. Jelikož 
se nejednalo o celé požadované částky 
uvedené v žádostech, mohla dle sdělení 
mK Čr požádat Amg o změnu struktury 
rozpočtu a o přiměřené snížení celkových 
nákladů projektů (se zachováním min. 
30% vlastního podílu). Amg této mož-
nosti využila a zaslala žádost o změnu 
na omg mK Čr, jak bylo stanoveno do 
1. dubna 2016. 

Věstník AMG – dále v souvislosti s úče-
lovým určením dotací mK Čr exekutiva 
rozhodla, že v roce 2016 bude Věstník 
AMG od druhého čísla prozatím vycházet 
ve stejném provedení, ale dočasně jen 
elektronicky. Amg má vlastní finanční 
prostředky na výrobu časopisu, ne však na 
jeho tisk a zajištění distribuce do muzeí. 
redakční rada Věstníku AMG byla s tímto 
opatřením seznámena a odsouhlasila po-
kračování své činnosti i z hlediska přípravy 

elektronického časopisu. zároveň byl za-
slán dopis ministru kultury mgr. danie- 
lu Hermanovi s žádostí o přehodnocení 
tohoto postupu mK Čr, jelikož Věstník 
AMG vychází od roku 1991 mj. s finanční 
podporou mK Čr. Věstník AMG je infor-
mační a komunikační platformou uvnitř 
celého oboru muzejnictví v Čr; dle statis-
tiky NiPos z roku 2015 je evidováno na 
480 muzeí a galerií, celkem 300 z nich je 
členem Amg, stejně tak jako dalších 130 
muzejních profesionálů, kteří jsou jejími 
individuálními a čestnými členy. Ti všichni 
a mnozí další představitelé muzejních 
ale i  jiných paměťových institucí, jsou 
odběrateli Věstníku AMG. mezi čtenáře 
časopisu patří nejen členská muzea Amg, 
ale také zástupci zřizovatelů muzejních 
institucí a řada jednotlivců zajímajících 
se o obor muzejnictví. 

Phdr. Jana Hutníková ujistila členy 
senátu Amg, že hledat se v této souvis-
losti budou také nové možnosti způsobu 
financování ediční činnosti Amg. senát 
Amg následně novou podobu plánu 
činnosti i rozpočtu Amg na rok 2016 
přijal, včetně výše přidělených finančních 
prostředků na projekty Komisí Amg. exe-
kutivě Amg pak uložil jednat s mK Čr 
s cílem zajistit zdroje na realizaci ediční 
činnosti Amg.

výroční zpráva aMG
za rok 2015
Výkonná ředitelka Amg Anna Komárková 
přednesla zprávu revizní komise Amg, 
jež provedla revizi hospodaření Amg za 
rok 2015. Poté byla představena Výroční 
zpráva AMG za rok 2015, jejíž součás-
tí je také zpráva revizní komise Amg. 
o své činnosti stále nedodaly podklad 
některé krajské sekce, komise či kolegia. 
Jejich předsedové byli proto senátem 
Amg vyzváni, aby zprávy o své činnosti 
v roce 2015 dodali na sekretariát Amg 
nejpozději do 15. května 2016. Následně 
byla Výroční zpráva AMG za rok 2015 
schválena.

Oborová legislativa
Phdr. zdeněk Kuchyňka seznámil s no-
vinkami v legislativní oblasti. V rámci 

Amg byl připraven materiál pro AK Čr 
– návrhy na řešení problematických práv-
ních norem pro obor muzejnictví, který 
byl předložen prostřednictvím Komise 
rady AK Čr pro kulturu, památkovou 
péči a cestovní ruch. dle domluvy byly ná-
sledně vybrány dva problematické body, 
kterými se bude AK Čr dále primárně 
zabývat. Jedná se o rozpor ohledně účto-
vání nákupu sbírkových předmětů muzei 
zřizovanými Úsc a majetkový prospěch 
z výpůjčky vzhledem k dani z příjmů. 
Knihovnická komise Amg zformulova-
la konkrétní připomínky ke stávajícímu 
znění knihovního zákona č. 257/2001 
sb., resp. dotazy k připravované novele, 
které byly 18. března 2016 rozeslány 
k vyjádření všem členům Amg a předány 
také k projednání Krajským sekcím Amg. 
Komise oslovila také samostatně své čle-
ny v muzejních knihovnách.

Je třeba dořešit rozpor mezi zákonem 
č. 122/2000 sb. a archivním zákonem 
ohledně nakládání s archiváliemi v mu-
zejních sbírkách. Česká archivní společ-
nost přichystala dle informací Amg ná-
vrh okruhů pro novelu archivního zákona. 
V této věci byl osloven s žádostí o zaslání 
materiálu a s nabídkou spolupráce na 
přípravě novely předseda ČAs mgr. da-
vid Valůšek. materiál získala Amg dne 
6. dubna 2016 a stanovisko k němu vy-
tvořili členové pracovní skupiny pro le-
gislativu Amg. ohledně spolupráce se 
na Amg obrátil také mgr. Karel Halla, 
místopředseda ČAs a ředitel státního 
okresního archivu v chebu, který vede 
pracovní skupinu ČAs k přípravě novely 
archivního zákona. Předseda ČAs ná-
sledně nabídl osobní setkání s vedením 
Amg, termín bude upřesněn.

Muzejní standardy
a registr muzeí
V rámci Amg byla ustanovena pracovní 
skupina, která má za úkol vytvořit ma-
teriál se základními tezemi k návrhu re-
gistru a muzejních standardů, jež bude 
předložen k projednání do Krajských sekcí 
Amg. Členy pracovní skupiny jsou: před-
seda Amg mgr. ondřej dostál, Ph.d., 
výkonná ředitelka Amg Anna Komárková. 
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ii. místopředseda Amg Phdr. zdeněk 
Kuchyňka, a dále Phdr. luděk Beneš, 
Phdr. František Šebek, ing. richard m. 
sicha, Ph.d., a Phdr. dana Veselská, 
Ph.d. Amg trvá na zachování kategori-
zace standardů, aby nedošlo k ohrožení 
malých muzeí. Jako muzea, která splňu-
jí standardy, by měla být dle Koncepce 
rozvoje oboru muzejnictví automaticky 
zařazena muzea zřizovaná mK Čr. Amg 
již v minulosti vyhotovila řadu materiálů 
k této problematice, má k dispozici také 
podklady ze zahraničních institucí, resp. 
disponuje souhrnnou informací o systé-
mech již léta fungujících v evropských 
státech, ale i těch v zámoří. Při tvorbě 
výkonnostních standardů lze již nyní vy-
cházet z výsledků analýzy vypracované 
NiPos ve spolupráci s Phdr. Františkem 
Šebkem, z výstupů projektu Benchmar-
king muzeí; u etických standardů je ne-
zbytné vycházet z etického kodexu icom, 
existují také kodexy konzervátora-restau-
rátora, v rámci icom vznikl kodex příro-
dovědných profesí v muzeích. Nejdříve je 
nutné si ujasnit, k čemu obor muzejnictví 
standardy a akreditaci potřebuje a jak 
je bude využívat, stejně tak i definovat 
základní otázku, proč je registr muzeí 
důležitý. V této souvislosti se uskutečnilo 
také jednání vedení Amg a rady galerií 
Čr ve věci společného postupu při přípra-
vě registru muzeí a muzejních standardů. 
obě profesní organizace se shodly, že 
je ve věci registru i standardů třeba po-
stupovat společně a ve vzájemné shodě. 

Phdr. František Šebek dále shrnul 
informace o aktualizaci dotazníku V-Kult 
pro další období a metodiky k jeho vypl-
nění, která je k dispozici na webu Amg. 
opět prostřednictvím Krajských sekcí 
Amg apeloval na muzea, aby se pokud 
možno při vyplňování dotazníků držela 
metodických vysvětlivek jako domluvené-
ho konsensu pro sledování statistických 
dat. Je to zásadní a potřebná věc zejména 
s ohledem na následnou průkaznost mu-
zejní statistiky a získávaných informací.

Muzeum a změna v
V tuto chvíli hledá Amg vhodné prosto-
ry pro konání mezinárodní konference 

(mgr. Karel Ksandr vyjednává prostory 
v Národním archivu na chodovci). Termín 
byl stanoven na 22.–24. listopadu 2016. 
slavnostní setkání účastníků konference 
se uskuteční 23. listopadu 2016 v Ná-
rodním technickém muzeu. Ústředním 
tématem konference bude problematika 
vlivu demografických změn na společen-
skou roli muzeí, a to ve všech oblastech 
a aspektech muzejní práce. zaměříme se 
na roli muzeí ve společnosti – v historii 
i v současnosti, reflexy historické demo-
grafie, kulturní antropologie i etnologie 
v  aktivitách muzeí, v  širším kontextu 
představíme aktuální demografické změ-
ny, statistická a ekonomická východiska 
či vize a nástroje pro nadcházející změnu 
společenské role muzeí.

V rámci jednání konference opět pro-
běhne studentská sekce, kterou společně 
připraví Ústav archeologie a muzeologie 
Filozofické fakulty masarykovy univerzity 
a Katedra etnologie a muzeologie Filo-
zofické fakulty univerzity Komenského 
v Bratislavě. Pátý blok konference, v rámci 
nějž bude prezentována mj. problematika 
digitalizace a informačních technologií, 
je připravován ve spolupráci s Českým 
komitétem modrého štítu. samostatný 
seminář komitétu na toto téma pak bez-
prostředně naváže na jednání konference 
dne 24. listopadu 2016.

Změny členské základny aMG
stěžejním bodem tohoto bodu jednání 
senátu Amg se stalo ukončení řádné-
ho členství Národního muzea v Amg. 
Předseda Amg mgr. ondřej dostál, 
Ph.d., informoval členy senátu o dopisu 
generálního ředitele Národního muzea 
Phdr. michala lukeše, Ph.d., s odůvod-
něním svého rozhodnutí ukončení člen-
ství v Amg k 30. červnu 2016. dopis 
obdržel sekretariát Amg dne 23. března 
2016 (dopis včetně odpovědi na něj je 
součástí Přílohy zápisu). důvodem pro 
vystoupení Národního muzea z Amg je 
zejména disponování pouze jedním hla-
sem rozhodovacím v rámci Amg. Národní 
muzeum dle gř Nm není za současné 
situace schopno prosadit jakýkoliv pod-
nět do koncepčních materiálů Amg, ani 

svého zástupce do vedení Amg. V závěru 
dopisu je uvedeno, že v případě zájmu 
vstoupí Nm do jednání s Amg o budoucí 
spolupráci jako dvou nezávislých institucí. 

exekutiva Amg považuje krok vy-
stoupení Národního muzea z Amg za 
nešťastný. Amg je profesním svazem 
spojujícím celou muzejní obec v  Čr, 
v němž působí jeho členové především 
z titulu vlastního zájmu. dle Stanov AMG 
mají řádní členové Amg bez rozdílu na 
velikosti na tomto shromáždění nejvyšší-
ho orgánu Amg jeden hlas rozhodovací. 
Stanovy AMG tak vycházejí ze základních 
demokratických principů, díky nimž lze 
zachovat rovnost všech členů a zamezit 
tak případné snaze prosazovat v rámci 
Amg partikulární zájmy jedné strany. 
oproti jednomu hlasu na sněmu Amg 
mají instituce zařazené v  i. kategorii 
členských příspěvků hlas rozhodova-
cí na senátu Amg, kde se každoročně 
schvaluje plán činnosti, včetně rozpočtu 
Amg, a zejména se projednávají všechny 
důležité a zásadní materiály a aktuální 
otázky týkající se činnosti Amg. senát 
řídí činnost Amg mezi sněmy, rozhoduje 
ve věcech členství, stanovuje výši člen-
ských příspěvků, schvaluje řídící doku-
menty i činnost exekutivy. Vyjadřuje se ke 
všem aktuálním otázkám stavu a rozvoje 
oboru muzejnictví i k činnosti Amg. Ná-
rodní muzeum však této možnosti v po-
sledních letech prakticky nevyužívalo. Ve 
vedení Amg, resp. posléze v jeho širším 
složení (exekutiva Amg, revizní komise 
Amg) figuroval zástupce Nm od roku 
2003, a to v každém volebním období. 
K zasílání návrhů na změnu Stanov AMG, 
námětů a připomínek do koncepčních 
materiálů připravovaných pro xi. sněm 
Amg, i návrhů na kandidáty do vedení 
Amg, vyzývala exekutiva Amg členskou 
základnu před konáním sněmu opakovaně 
od počátku roku 2015. Bohužel ani této 
možnosti Nm v rámci Amg nevyužilo. 
Vedení Amg vítá zájem Nm na další spo-
lupráci a z toho důvodu by se mělo v brz-
ké době uskutečnit jednání k uzavření 
příslušné smlouvy či memoranda (společ-
né projekty do-muzea.cz, Pražská muzej-
ní noc atd.). generální ředitel Nm bude 
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předsedou Amg požádán o  navržení 
vhodného termínu pro společné jednání. 
V odpovědi na jeho dopis je také nutné 
upozornit na to, že dle § 5, odst. 2 Stanov 
AMG zaniká členství v Amg písemným 
prohlášením člena o vystoupení z Amg, 
tedy dnem doručení dopisu na sekretariát 
Amg (tj. 23. března 2016). Nyní se tedy 
dle Stanov nacházíme v období vypořá-
dání vzájemných pohledávek, které se má 
uskutečnit do 6 měsíců ode dne doručení 
prohlášení o vystoupení člena. 

Na dané téma se rozvinula živá dis-
kuze, v níž nejaktivněji vystupovali zá-
stupci Krajské sekce hl. m. Prahy, zejména 
plk. mgr. Aleš Knížek a Phdr. zuzana 
strnadová. Aktuální situaci považují za 
natolik vážnou, že by se dle jejich názoru 
měl konat mimořádný sněm Amg a nové 
volby a zejména by bylo třeba změnit 
znění Stanov AMG tak, aby velká muzea 
(1. kategorie členských příspěvků) měla 
v rámci Amg více hlasů rozhodovacích 
než muzea s  nižším počtem zaměst-
nanců, resp. platící nižší roční členské 
příspěvky (2.–4. kategorie členských pří-
spěvků). rovnost hlasů členských muzeí 
na sněmu Amg za současného stavu (1 
muzeum = 1 hlas) považují za nevhodné 
ustanovení, a stejně tak se domnívají, že 
v exekutivě Amg by měla být početně 
více zastoupena velká muzea. daný stav 
dle jejich názoru jen potvrzuje předcho-
zí snahy o profesionalizaci vedení Amg 
(tedy, aby i pozice předsedy byla pozicí 
placenou, nikoliv čestnou). 

Předseda Amg upozornil, že na 
xi. sněmu Amg v Plzni byl do čela Amg 
zvolen se silným mandátem zástupce 
velkého muzea – generální ředitel Ná-
rodního technického muzea mgr. Karel 
Ksandr. dále zopakoval, že rozhodnutí 
generálního ředitele Národního muzea 
Phdr. michala lukeše, Ph.d., vystoupit 
z Amg je samozřejmě velice nepříjemné. 
Tento krok považuje za nešťastný, ale 
pro Amg nikoli fatální. Členská základna 
Amg čítá nadále 300 členů institucio-
nálních a 130 individuálních a čestných 
členů. Pro Amg a její členy by nemělo 
vystoupení jedné instituce znamenat 
destabilizaci a primární důvod ke změně 

stanov Amg, na jejímž základě fungují 
všichni členové. Nové znění stanov Amg 
bylo odsouhlaseno na xi. sněmu Amg 
v Plzni dne 4. listopadu 2015. Během 
roku 2015 byly všechny členské instituce 
Amg opakovaně vyzývány k návrhům na 
změny stanov, včetně jednotlivých kraj-
ských sekcí. Krajská sekce hl. m. Prahy 
Amg s návrhem nového znění stanov 
vyjádřila souhlas na svém zasedání dne 
26. června 2015. stanovy Amg také 
vycházejí mj. i z principů zakotvených 
v příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku. dle vyjádření plk. mgr. Aleše 
Knížka nebyl před konáním xi. sněmu 
Amg ke změnám stanov důvod, proto 
Krajská sekce hl. m. Prahy Amg změny 
tohoto dokumentu nenavrhovala, také 
s ohledem na očekávání výsledků voleb 
do vedení Amg. 

do diskuze dále přispěli i Phdr. Fran-
tišek Frýda a Phdr. František Šebek, kteří 
se v oboru muzejnictví, resp. ve vedení 
Amg pohybují již velice dlouho a pama-
tují situaci v době vzniku Amg. zdůraznili 
také, že postavení Amg i z hlediska její 
struktury na regionální a profesní úrovni 
je mimořádné i ve srovnání se zahraniční-
mi organizacemi. V Čr se podařilo v rám-
ci Amg spojit složku volených zástupců 
– ředitelů muzeí (sněm Amg, senát 
Amg, Krajské sekce Amg, Kolegia Amg) 
a zástupců jednotlivých oborů muzejních 
činností (Komise Amg, Kolegia Amg).

za řádného člena Amg bylo přija-
to muzeum moravská Třebová; za indi-
viduální členy Amg pak rNdr. Blanka 
Šreinová, mgr. ivan Berger, Bc. zdeněk 
Holý, Phdr. Pavla Trantinová a Phdr. Pa-
vel Bureš.

dalším bodem jednání senátu Amg 
byla kooptace nového člena exekutivy 
Amg za Phdr. Jana Novotného, který 
na funkci rezignoval ke dni 29. března 
2016. V otázce kooptace nového člena 
exekutivy Amg byl dán prostor členům 
senátu Amg, aby navrhli své kandidáty, 
také v návaznosti na předešlou diskuzi. 
osloveni byli postupně Phdr. zuzana str-
nadová, plk. mgr. Aleš Knížek a další zá-
stupci velkých muzeí (na jednání senátu 

bylo přítomno 13 z celkového počtu 17 
institucí). Kandidaturu na uvolněné místo 
v exekutivě Amg však z důvodu svého 
pracovního vytížení odmítli. Předseda 
Amg poté navrhl Phdr. luďka Beneše na 
základě jeho pracovitosti a dlouhodobých 
zkušeností z vedení Amg. Phdr. luděk 
Beneš, který se zasedání senátu Amg 
účastnil z titulu svého nového zvolení 
do vedení Komise muzejních historiků 
Amg, s kandidaturou souhlasil. Členové 
senátu Amg jej pak následně na základě 
hlasování do vedení Amg kooptovali.

z důvodu ukončení řádného členství 
Národního muzea v Amg bylo také třeba 
kooptovat nového člena revizní komise 
Amg za Phdr. evu dittertovou. s kan-
didaturou souhlasila a na její místo byla 
zvolena Phdr. zuzana strnadová.

V závěrečné diskuzi se téma opět 
navrátilo k ukončení řádného členství Ná-
rodního muzea v Amg a znění Stanov 
AMG. Na základě žádosti plk. mgr. Ale-
še Knížka bylo exekutivě Amg senátem 
uloženo ustavit v rámci Amg pracovní 
skupinu pro diskuzi nad stávajícím zně-
ním Stanov AMG. Jednání senátu Amg 
bylo zakončeno přijetím usnesení.

zapsaly:
MoNIKA bENčoVá

ANNA KoMáRKoVá
TEREZA ZáChoVá

Novým členem AMG se stalo Muzeum 
Moravská Třebová

záPis ze zAsedáNí seNáTu Amg
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Usnesení Senátu aMG ze dne 27. dubna 2016
Senát bere na vědomí:
 ■ zprávu o činnosti exekutivy Amg od minulého zasedání senátu Amg dne 23. února 2016;
 ■ zprávu o stavu mediálních kampaní Amg na rok 2016 – muzea a 20. století, Festival muzejních nocí, Národní soutěž muzeí 

gloria musaealis;
 ■ zprávu o muzejní statistice, vývoji muzejních standardů a registračního systému muzeí;
 ■ zprávu o vývoji oborové legislativy;
 ■ ukončení řádného členství Národního muzea v Amg.

Senát schvaluje:
 ■ mandátovou komisi ve složení: monika Benčová, Jana Hutníková, František Frýda;
 ■ Návrhovou komisi ve složení: Pavel ciprian, Vlasta Šandová, ivo Štěpánek;
 ■ Program jednání senátu Amg;
 ■ Plán činnosti a rozpočet Amg na rok 2016;
 ■ Výroční zprávu Amg za rok 2015;
 ■ Přijetí muzea moravská Třebová za řádného člena Amg;
 ■ Přijetí rNdr. Blanky Šreinové, mgr. ivana Bergera, Bc. zdeňka Holého, Phdr. Pavly Trantinové a Phdr. Pavla Bureše za 

individuální členy Amg;
 ■ Kooptaci Phdr. luďka Beneše za člena exekutivy Amg;
 ■ Kooptaci Phdr. zuzany strnadové za členku revizní komise Amg.

Senát ukládá:
 ■ Předsedům krajských sekcí, komisí a kolegií Amg, kteří dosud nepředložili zprávy o činnosti v roce 2015, učinit tak v termínu 

do 15. května 2016; 
 ■ exekutivě Amg jednat s mK Čr s cílem zajistit zdroje na realizaci ediční činnosti Amg;
 ■ exekutivě Amg ustavit pracovní skupinu pro diskuzi nad stávajícím zněním Stanov AMG.

zapsal: PAVEL CIPRIAN

záPis ze zAsedáNí seNáTu Amg

zPráVy

Plavba na zámek 
aneb Festivalové hýření 
v Roztokách

MoNIKA bENčoVá 
seKreTAriáT Amg

Bylo nebylo, za divokou Šárkou nedaleko 
Prahy v roztokách, se pár kroků od řeky 
Vltavy hrdě tyčí zámek ... Ano, i tak by 
mohlo začít vyprávění o Národním za-
hájení Festivalu muzejních nocí v roce 
2016. ovšem letos musíme svůj zrak 
obrátit zpátky do Prahy, kde pod hrozivě 
vypadajícími mračny přicházeli na ná-
plavku u Čechova mostu první účastní-
ci Národního zahájení, kteří festivalové 
dobrodružství započali cestou po Vlta-
vě na parníku Valencia. V netradičním 

„kočáře“ si hosté za zvuků šumící Vltavy, 
hvízdajícího větru a hudebního vystoupe-
ní Pražského dixielandu užívali dvouhodi-
novou plavbu z Prahy do roztok. Na po-
řádek na palubě dohlíželi četníci z 30. let 
v doprovodu svých družek s lokýnky ve 
vlasech, stylovými kloboučky a s rameny 
zahalenými v kožešinách.

s blížící se konečnou stanicí se pro-
trhala i zamračená obloha a v roztokách 
nás přivítalo slunečné letní počasí, které 
nám zpříjemňovalo procházku podél Vl-
tavy k muzeu. užívání si přítomné pohody 
přerušili až policisté, kteří nás zastavili 
na kraji silnice. s otazníkem v očích jsme 
čekali, co se bude dít, a hle, jaká to úle-
va – policisté na místě čekali speciálně 
kvůli naší ochraně před projíždějícími auty 
v úseku, který jsme museli absolvovat po 

silnici. středočeské muzeum v roztokách 
u Prahy jednoduše myslelo na vše! 

Již devátý ročník Národního zahájení 
se tak uskutečnil s odpočatými a dob-
ře naladěnými hosty v pátek 20. května 
2016 v  prostorách Historického sálu 
muzea. Akce se tentokrát ujalo středo-
české muzeum v roztokách u Prahy, ve 
spolupráci s Asociací muzeí a galerií Čr, 
z. s., Asociací krajů Čr, městem roztoky 
a dalšími místními subjekty, za finančního 
přispění a výrazné podpory středočeské-
ho kraje a ministerstva kultury Čr. celým 
odpoledním programem provázel mode-
rátor roman Víšek, který svým výkonem 
podpořil přátelskou atmosféru.

Po úvodním vystoupení roztocké-
ho pěveckého sboru local Vocal dostal 
slovo radní pro kulturu středočeského 
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kraje zdeněk Štefek, poté se chopil mik-
rofonu starosta města roztok Jan Jakob 
a předsedkyně Českého výboru icom 
martina lehmannová. za Amg přítomné 
hosty přivítal předseda ondřej dostál, 
který vyslyšel toužebné přání moderáto-
ra a zpočátku svojí řeč zestručnil jen na 
jednoslovné „věty“ (hesla). ovšem radost 
ve tváři moderátora romana Víška se za-
kalila, když se ke slovu dostala pořadatel-
ka akce, ředitelka středočeského muzea 
v roztokách u Prahy, zita suchánková. 
Při úvodních slovech paní ředitelky o dél-
ce jejího příspěvku se za veselí diváků na 
čele moderátora začaly objevovat krůpěje 
potu, avšak délka proslovu nakonec neby-
la tak hrozivá a již během poutavé exkurze 
do historie zámku a muzea se nejen na 
tváři romana Víška začal rozlévat spoko-
jený úsměv. Na krátkou chvíli jsme se tak 
přenesli do dětských let, kdy nám rodiče 
vyprávěli pohádky a klidným hlasem nás 
ukolébávali.

Po úvodních slovech pořadatelů byli 
přítomní hosté seznámeni s výsledky Ná-
rodní soutěže muzeí gloria musaealis 
2015, jejichž vyhlášení se za vzrůstající-
ho zájmu veřejnosti konalo o dva dny dří-
ve, na mezinárodní den muzeí 18. května 
2016, ve smetanově síni obecního domu 
v Praze.

Festival muzejních nocí byl oficiálně 
odstartován předsedou Amg ondře-
jem dostálem a mohl tak začít program 

muzejní noci v roztokách, na němž oko 
a sluch návštěvníka středočeského mu-
zea v roztokách u Prahy potěšilo vystou-
pení ewy Farne s doprovodem, násle-
dované nepřeslechnutelnou bubenickou 
show skupiny Blabuburo.

Na své si opravdu přišli všichni ná-
vštěvníci a v momentě, kdy na pódium 
vyhopsali děti ze zájmového sdružení 
roztoč, ať už jako tancující a hrající nebo 
s čapkou Večerníčka, zaplesalo nejed-
no rodičovské srdce. A pokud Vám do 
teď nenaskákala husí kůže nad výkony 
umělců, určitě se tak stalo při vystoupení 
smyčcového kvartetu BBQ, mladých pro-
fesionálních hudebníků, kteří vystoupili 
s úpravami známých popových, rockových 
a dalších hitů. Pro milovníky divadla se 
ve sklepení zámku odehrálo představení 
richard iii. Po setmění před ukončením 
muzejní noci mohli diváci zhlédnout ne-
uvěřitelnou ohňovou show, během níž 
se před jejich zraky objevovaly ohnivé 
koule, kruhy a další útvary, a jediné, co 
jste mohli spatřit ze šikovných aktérů 
ukazujících své umění, byla jejich holá 
chodidla na zemi.

co lze závěrem zahájení dvanáctého 
ročníku Festivalu muzejních nocí dodat? 
stejně jako v pohádce i tento příběh má 
své kladné hrdiny a konec.

Poděkování za originální zážitky od 
začátku do konce patří, kromě pořadate-
lů, všem účastníkům akce – unětickému 

Stylová plavba do Roztok na parníku Valencia

pivovaru, Kafírně ProVás, sdružení roz-
toč a skupině Blabuburo, kteří svými 
vystoupeními provázeli po celou dobu 
konání. Veliké díky patří všem zúčastně-
ným za ochotu podělit se o svůj talent 
a  energii i  bez finanční kompenzace 
a samozřejmě také návštěvníkům, jež 
akci podpořili svojí přítomností. radost 
nám přineslo také poskytnutí cesty par-
níkem Valencia zpět do Prahy dětem 
z dětského domova.

Jak sběratelé 
umění pomáhají 
financovat ISIS
LEILA AMINEddoLEh 
FordHAm uNiVersiTy scHool 
oF lAW 

isis využívá naší touhu po starožitnos-
tech z Blízkého východu a plení starověké 
lokality se záměrem ukradené artefakty 
zpeněžit. Je nutné tuto poptávku – z usA 
i odjinud – ukončit. západní záliba ve 
starožitnostech vždy motivovala k rabo-
vání. Titíž jedinci, kteří se chlubí svým 
obdivem ke kulturnímu dědictví, vytvářejí 
situaci vedoucí k plundrování starověkých 
nalezišť, protože poptávka podněcuje ob-
chod s pokoutně získávanými artefakty. 
Předměty se dostávají na trh, protože mají 
ekonomickou hodnotu. starožitnosti, kte-
ré prošly rukama lupičů, pašeráků nebo 
prostředníků, získávají západní kupci za 
nižší ceny a vytváří tak další stimul k ple-
nění a pašování. existují reálné doklady, 
že isis své činy koná s cílem uplatnit se 
na trhu.

Nabídka starožitností ze sýrie a iráku 
obrovsky narostla. Podle celní správy usA 
vzrostl mezi lety 2011 a 2013 import 
syrského kulturního dědictví o 145 % 
a iráckého kulturního dědictví o 61 %, 
z čehož lze usoudit, že ilegální obchod 
dohání ten legální. Vládní úředníci tvrdí, 
že starožitnosti se pro isis s postupem 
konfliktu stávají čím dál významnějším 
zdrojem zisku.
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Kupci si buď škody působené čer-
ným trhem neuvědomují, nebo se jich 
fakt, že jejich nákupy vedou k destrukci, 
nedotýká – případně ospravedlňují své 
konání tím, že „zachraňují“ předměty 
z konfliktních oblastí. Je to licoměrné 
zdůvodnění, protože vyjmutí artefaktů 
z původních souvislostí a jejich přenesení 
do soukromých sbírek bez odpovídajícího 
archeologického výzkumu nepřináší zhola 
nic pro historické poznání či veřejnost. 
Jednou z cest, jak poptávku po kořisti 
snížit, je vzdělávání. Někteří sběratelé 
si zkrátka neuvědomují, jak zásadní roli 
hrají oni jako kupci v mechanismu plenění 
a jakou škodu jejich nákupy působí.

sběratelé a obchodníci s uměním 
musí své činnosti věnovat náležitou péči. 
Je bezpodmínečně nutné předměty zís-
kávat z důvěryhodných zdrojů, zkoumat 
jejich historii a  shromáždit veškerou 
dokumentaci, včetně všech předepsa-
ných licencí a celních formulářů. Jestliže 
jsou tyto dokumenty nedostupné, musí 
se kupující zdržet akvizice. Provenience 
předmětů z politicky rozvrácených států 

musí působit jako stopka. s rostoucím 
vzděláním a dosažitelnými informacemi 
bude pro kupující obtížnější tvrdit, že 
o pokoutném původu předmětů nic nevě-
dí. Kupci uměleckých předmětů mají nyní 
k dispozici zevrubné podklady v databá-
zích, vládních varovných oznámeních, 
od uměleckých poradců, ze sociálních 
sítí, médií a vzdělávacích zdrojů. Tak jako 
investoři podnikají řádné přípravy, než 
vstoupí do obchodní transakce, tak musí 
obchodníci s uměním nést odpovědnost 
za své nákupy. sběratelé by se měli radit 
s právníky specializovanými na umění, 
zkoumat obchodníkovu pověst, jeho pro-
fesní pozici a obchodní praktiky. řádná 
péče podporuje legitimní a zodpovědné 
obchodování.

zkrátka – isis profituje z loupeží 
a kontroluje zisky z černého trhu. Během 
zátahu na jednoho z vůdců isis objevily 
vojenské síly rozsáhlé záznamy týkající se 
uloupeného zboží. díky těmto zjištěním 
je zřejmé, že předměty míří na západ. FBi 
vydala varování, že na trhu jsou uloupené 
artefakty, podložené přímými svědectvími 
o nákupu a prodeji předmětů pocházejí-
cích ze sýrie. zubožení a nezaměstnaní 
místní obyvatelé loupí předměty, aby uži-
vili své rodiny, a platí isis daň za artefakty 
opouštějící její teritorium. Turecko obvyk-
le slouží jako brána a předměty rychle 
dospějí na mezinárodní trh. díla vstupují 
do obchodování nenápadně, často jsou 
prodávána online pomocí fotografií nebo 
videí; některé položky se dokonce objevily 
na eBay. utajené vyšetřování potvrdilo, že 
ilegální zboží dospělo ke kupcům v evro-
pě a v usA; vládní úředníci mají doklady, 
že kořist se objevila na trzích v New yorku 
a v londýně.

Američtí a evropští zákonodárci chtě-
jí problém řešit návrhem zákonů, které by 
omezily příliv vypleněných starožitností. 
Ale bezohlední kupci budou uloupené 
předměty kupovat bez ohledu na plánova-
né zákony. sběratelé by si měli uvědomit, 
že hrozí i jiná nebezpečí než jen zákonem 
předpokládané pokuty. Pokoutní zboží je 
problematické i z investiční perspektivy. 
Při opětném prodeji dosahují předměty 
bez jasné vlastnické historie nižší ceny. 

Provenience se posuzuje při oceňování 
a kusy s jasnou minulostí se zpravidla 
prodávají za podstatně vyšší částky. Po-
kud se ukáže, že dílo bylo uloupeno – 
stačí i jen podezření – jeho hodnota se 
sníží a může být i zabaveno. Kupci tak 
musí dlouhodobě počítat s negativními 
následky takového nákupu.

existují organizace monitorující 
trh, historici umění specializující se na 
zkoumání pochybných děl, archeologo-
vé aktivně vyhledávající kořist a právníci 
a vládní úřady připravené stíhat zločiny 
páchané na umění. sociální sítě a mé-
dia hrají důležitou roli v šíření informací. 
Právě tak, jako isis využívá média k před-
vádění destrukcí, tak by média měla vzdě-
lávat a upozorňovat veřejnost, že prodej 
uloupených starožitností financuje další 
loupeže. Je bezpodmínečně nutné, aby 
sběratelé pochopili, že kupování pochyb-
ných předmětů není záchranou artefaktů 
před zničením; naopak jen podporuje dal-
ší destrukci. Pro sběratele platí jednodu-
chá zásada: nekupovat starožitnosti bez 
jejich řádného prozkoumání. Kdo opravdu 
miluje umění a starožitnosti, nekupuje 
kradené artefakty.

Článek vyšel v The Guardian 
26. února 2016.

Přeložila Jana Součková

CeS on-line 
spuštěn
dne 29. března 2016 byl uveden do 
uživatelského provozu nový elektronický 
systém centrální evidence sbírek muzejní 
povahy ministerstva kultury (ces).

systém je nazván ces on-line má do 
systému ces přinášet možnosti přímé 
editace dat a on-line přístupu k datům 
jednotlivých oborových částí evidovaných 
muzejních sbírek, což v praxi obnáší více 
jak 20 milionů evidenčních čísel sbír-
kových předmětů. Původní elektronický 
systém ces byl zprovozněn v roce 2003, 
a sloužil pro administraci a zveřejňování 
jednoduchého přehledu muzejních sbírek 

„Kozlík v křoví“ z doby cca 2550 př. n. l. 
byl objeven v páru na královském 
pohřebišti v sumerském uru, v dnešním 
jižním Iráku. britské muzeum, Londýn 
/ univerzitní muzeum, Filadelfie.

zPráVy
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ze strany ministerstva kultury na zákla-
dě zákona č.122/2000 sb. Částečně 
modernizován byl v roce 2006 tzv. vizu-
alizací sbírek, kdy byl rozšířen o možnost 
vkládání fotografií jak muzejních expozic, 
tak sbírkových předmětů, či způsobu je-
jich uložení. systémově však byl stále 
editovatelný pouze ze strany minister-
stva, které pro jeho aktualizaci a tisky 
formulářů muselo zpracovávat data muzeí 
v externím programu cesik.

ces on-line byl navržen jako webov-
ský informační systém, k zajištění do-
stupnosti bez nutnosti instalace pro-
gramových komponent na počítačích 
jednotlivých uživatelů.

V  systému ces on-line se jedná 
o programové řešení státní správy v sou-
vislosti se strategií digitalizace kulturní-
ho obsahu, vyplývající ze státní kulturní 
politiky České republiky. Projekt byl po-
dán v rámci výzvy č. 17 integrovaného 
operačního programu ministerstva vnitra, 
oblast intervence 1.1. – rozvoj informač-
ní společnosti ve veřejné správě. řešením 
projektu bylo pověřeno moravské zemské 
muzeum se svým centrem informačních 
technologií v muzejnictví. samotný pro-
jekt byl řízen řídící radou projektu.

systém ces on-line je veřejnosti pre-
zentačně dostupný na www.cesonline.
cz nebo na původní adrese http://ces.
mkcr.cz.

správci sbírek požádají o zřízení uži-
vatelského účtu moravské zemské muze-
um, které dále bude zajišťovat technickou 
podporu systému. Školení uživatelů pro-
vádí ministerstvo kultury ve spoluprá-
ci s centrem informačních technologií 
v muzejnictví při mzm. Žádosti o zřízení 
uživatelského účtu a školení se posílají 
formálně písemně na generálního ředitele 
moravského zemského muzea (doporuču-
je se využít datovou schránku). Žadatel 
uvede celé jméno, e-mail, telefon a funkci 
pověřené osoby správce sbírky. 

ministerstvo kultury doporučuje 
správci sbírky vytvořit vnitřní směrnici, 
která v organizaci zajistí bezproblémové 
využívání systému ces on-line.

– ze zaslaných materiálů

Stěhování 
depozitáře 
Poštovního muzea
JITKA ZAMRZLoVá 
PoŠToVNí muzeum

Poštovní muzeum v Praze začne v létě 
2016 stěhovat podsbírky známkové tvor-
by do nového depozitáře. Ten dosavadní 
se nachází v někdejším klášteře sv. gab-
riela v Praze 5 na smíchově, který je pro 
současné sbírky již nevyhovující. Nové 
depozitární prostory se již nyní budují na 
ortenově náměstí v Praze 7 Holešovicích. 
Vaši návštěvu expozic muzea v Praze na 
Nových mlýnech anebo v klášteře ve Vyš-
ším Brodě to ale nijak neovlivní, muzejní 
výstavy a stálé expozice zůstanou veřej-
nosti přístupné.

Jistě nepřekvapí, že součástí paměti 
národa jsou i poštovní známky a všech-
no, co souvisí s jejich výrobou. Trvalým 
uchováním, zpracováním a prezentací 
předmětů z oboru známkové tvorby se 
dlouhodobě zabývá právě Poštovní muze-
um, založené 18. prosince 1918. sbírky 
z oblasti známkové tvorby, k nimž mimo 
vlastních známek patří např. jejich výtvar-
né návrhy, zkusmé tisky, tiskové a rytecké 
destičky, otisky rytin a také rozsáhlý fond 
známek zahraničních poštovních správ, 
jsou unikáty, které nemají konkurenci 
v žádném jiném českém muzeu. 

Podsbírky z oblasti známkové tvorby 
tak představují jedinečnou kolekci, bu-
dovanou systematicky od založení mu-
zea, i když řada poštovních sbírkových 
předmětů je mnohem starších. z těch 

nejcennějších to je samozřejmě nejzná-
mější česká známková „celebrita“, a sice 
osmdesátiblok prvních novinových zná-
mek světa z roku 1851. celá dokumen-
tace známkové tvorby pak čítá 185 000 
inventárních čísel, což představuje více 
než 15 milionů jednotlivostí!

Česká pošta, jejíž nedílnou součástí 
Poštovní muzeum je, si svého rodinného 
stříbra patřičně váží a příkladně o něj pe-
čuje. investuje proto nemalé prostředky 
do vybudování moderního depozitárního 
zázemí, které odpovídá nejnovějším sou-
časným trendům v oblasti péče o kulturní 
dědictví. depozitář bude nejen důkladně 
zabezpečen, ale počítá se i s úpravou 
vnitřního klimatu pomocí vzduchotech-
niky, přičemž důraz bude kladen zejména 
na stabilitu teploty a relativní vlhkosti 
vzduchu. Během stěhování budou na-
víc sbírkové předměty pečlivě přebaleny 
z původních obalů do nových archivních 
krabic a kartonů, vyrobených z nekyselé-
ho archivního papíru určeného pro dlou-
hodobé uložení.

V důsledku stěhování však budou 
všechny sbírkové kolekce v depozitářích 
Poštovního muzea až do odvolání ne-
přístupné. Poštovní muzeum se proto 
omlouvá badatelům, partnerským muzeím 
i dalším organizacím, že nebude moci 
vyhovět žádostem o studium a o zapůj-
čení sbírkových předmětů či jejich kolek-
cí. rádi Vás ovšem přivítáme v nových 
badatelských prostorech po dokončení 
stěhování.

o tom i o dalších novinkách Vás bu-
deme informovat prostřednictvím našich 
internetových stránek http://www.pos-
tovnimuzeum.cz.

depozitář Poštovního muzea se stěhuje z bývalého kláštera sv. Gabriela

zPráVy
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Pozvánka na 
40. seminář 
knihovníků muzeí 
a galerií 

šTĚPáNKA bĚhALoVá 
KNiHoVNicKá Komise Amg

Ve dnech 13.–15. září 2016 se uskuteční 
jubilejní, v pořadí 40. seminář knihovníků 
muzeí a galerií, který pro své členy i zá-
jemce z řad odborné veřejnosti tradičně 
připravuje Knihovnická komise při Asoci-
aci muzeí a galerií České republiky, z. s. 
V letošním roce se organizace semináře 
ujalo muzeum východních Čech v Hradci 
Králové. odborný program semináře bude 
věnován novým katalogizačním pravidlům 
rdA a ochraně knihovních fondů v mu-
zeích a galeriích. zvláště bude připome-
nuta čtyřicetiletá tradice konání seminářů 
knihovníků muzeí a galerií.

Novinky a aktuální témata z obo-
ru přiblíží účastníkům přední odborníci 
z muzeí, galerií, knihoven a odborných 
škol. seminář svou účastí podpoří zástup-
ci ministerstva kultury České republiky, 
Asociace muzeí a galerií Čr, z. s., a svazu 
knihovníků a informačních pracovníků. 
Program semináře a přihlášky jsou zve-
řejněny na stránkách muzea východních 
Čech v Hradci Králové (http://www.mu-
zeumhk.cz) a na stránkách Amg (http://
www.cz-museums.cz) pod záložkou 
Knihovnická komise. Případné dotazy 
zodpoví za pořadatele ivana Nývltová 
(i.nyvltova@muzeumhk.cz), případně 
předsedkyně knihovnické komise Phdr. 
Štěpánka Běhalová, Ph.d. (behalova@
mjh.cz) nebo tajemnice mgr. iveta mát-
lová (iveta.matlova@slovackemuzeum.
cz). Přihlášky odesílejte nejpozději do 
10. července 2016.

Seminář 
etnografické 
komise aMG
RoMANA hAbARToVá, PETR čÍhAL, 
MáRIA KudELoVá 
eTNogrAFicKá Komise Amg

Při volbě místa každého dalšího et-
nografického semináře Amg se výbor 
komise vážně zamýšlí nad tím, která insti-
tuce by byla v konkrétním čase nejvhod-
nější. motivující jsou pro nás především 
zajímavé a do života nově přivedené pro-
jekty, které zpřístupňují v daných insti-
tucích nové objekty, expozice, výstavy či 
depozitáře.

Tentokrát se role hostitele ujalo Vlas-
tivědné muzeum v Šumperku, které je 
příspěvkovou organizací olomouckého 
kraje a spravuje pět  zařízení: muzeum 
v Šumperku, muzeum v mohelnici, muze-
um v zábřehu, Památník Adolfa Kašpara 
v lošticích a lovecko-lesnické muzeum 
na zámku v Úsově. 

Všechny přítomné nejprve pozdravila 
v zastoupení ředitelky instituce Phdr. ma-
rie gronychové etnografka Vlastivědného 
muzea mgr. mária Kudelová a přítomné 
seznámila s programem semináře. Po ní 
přivítala členy etnografické komise její 
předsedkyně Phdr. romana Habartová. 

Těší nás, že stejně jako o jednání 
v rámci zasedání etnografické komise 
v  roztokách u  Prahy projevily zájem 
o letošní odborný program představitel-
ky mK Čr, ředitelka odboru regionální 
a národnostní kultury mK Čr Phdr. zu-
zana malcová a kolegyně mgr. Květoslava 
gabrielová a mgr. Věra skopová, které 
zajisté nejvíce zajímala témata prezen-
tovaná v jednacích blocích, jež věnovaly 
důslednou pozornost výstupům pověře-
ných pracovišť mK Čr napříč republikou 
a rovněž problematice a současnému 
stavu krajských seznamů nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury Čr.

seminář se tentokrát zabýval násle-
dujícími okruhy: sbírky muzejní povahy, 
digitalizace muzejních sbírek, zpřístup-
ňování sbírkových databází veřejnosti, 

Výstupy pověřených pracovišť mK Čr, 
Nemateriální statky tradiční lidové kultury 
Čr – krajské seznamy, muzejně pedago-
gická praxe, Projekty a počiny posled-
ní doby – výzkumy, expozice, výstavy, 
publikace, dokumentace tradiční lidové 
kultury v současnosti.

Po programu následovala prohlídka 
aktuálních výstav a expozic Vlastivědné-
ho muzea v Šumperku a přátelské pose-
zení, kde hostitelé přiblížili přítomným 
jimi spravované sbírky. 

dopolední program druhého dne byl 
vyhrazen muzeím v severovýchodní části 
Šumperka. Prvním navštíveným muzeem 
bylo muzeum papíru v ruční papírně Vel-
ké losiny, kde se etnografové seznámili 
s historií a technologií výroby ručního 
papíru formou expozice a exkurze pří-
mo v manufaktuře. další zastávkou bylo 
v nedávné době nově otevřené muzeum 
silnic ve Vikýřovicích. Poté se počet-
ná skupina etnografů vydala na cestu 
po jižní části regionu, kde po krátkém 
„tvarůžkovém“ obědě společně navštívili 
Památník Adolfa Kašpara v lošticích, za-
řízení Vlastivědného muzea v Šumperku.  
Poznávací část dvoudenního nabitého 
programu představovala návštěva nového 
muzea olomouckých tvarůžků, které bylo 
slavnostně otevřeno v červnu roku 2014. 

Jednání v Šumperku se zúčastnilo 
přes 50 kolegů z celé Čr, kterým bylo 
vytvořeno díky obětavosti zdejších kolegů 
vlídné a pohostinné zázemí pro jedná-
ní, poznání, diskusi i neformální zábavu 
s možností přenosu informací a sdílení 
zkušeností ze svých pracovišť. Poděko-
vání patří všem ředitelům institucí, kteří 
umožňují svým kurátorům možnost od-
borných výjezdů na pracovní semináře eK 
Amg. Velký dík patří hostitelské instituci, 
vedení a kolegům z Vlastivědného muzea 
v Šumperku a také Asociaci muzeí a ga-
lerií Čr, z. s., a ministerstvu kultury Čr 
za přízeň a finanční podporu.

Na podzim 2016 se jednání eK Amg 
uskuteční v ostravském muzeu v ostravě.

Celý zápis je umístěn na webu AMG pod 
záložkou Etnografické komise AMG.
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z KoNFereNcí

evropské kořeny 
muzejní edukace 
Plzeň 2016
dENISA bREJChoVá 
záPAdoČesKé muzeum V PlzNi

V západočeském muzeu v Plzni se ve 
dnech 26.–27. dubna 2016 konal již 
podruhé dvoudenní seminář s názvem 
evropské kořeny muzejní edukace Plzeň 
2016. Byl rozdělen do dvou tematických 
bloků – přednáškového a praktického.

seminář zahájili ředitel západo-
českého muzea v Plzni, Phdr. František 
Frýda, a člen rady Plzeňského kraje pro 
oblast kultury, památkové péče a nezis-
kových organizací mgr. Jaroslav Šobr. 
záštitu nad akcí převzala Asociace muzeí 
a galerií Čr, z. s. Pro letošní rok získalo 
muzeum dva oficiální partnery – píseckou 
galerii sladovna a Techmania science 
center v Plzni. 

Úvod do semináře byl věnován pre-
zentaci mezinárodní asociace Hands on! 
international Association of children in 
museum a možnostem spolupráce čes-
kých muzeí a galerií se zahraničními in-
stitucemi. Hands on! je mezinárodní aso-
ciace muzeí a galerií pracujících s dětmi. 
sdružuje více než 200 organizací ze 45 
zemí. V České republice je zastoupena 
západočeským muzeem v Plzni, které 
plní roli ambasadora, a sladovnou Písek, 
jejíž ředitelka mgA. Tereza dobiášová je 
členkou představenstva. Členy asociace 
jsou odborníci se společnou vizí: chtějí 
prezentovat mladým návštěvníkům mu-
zea a galerie jako atraktivní a přátelské 
místo, kde se mohou pobavit a zároveň 
se nenásilnou formou vzdělávat. Hands 
on! vznikla v roce 1994, od roku 1996 
pořádá odborné mezinárodní konference 
zaměřené na muzejní pedagogiku a ne-
formální vzdělávání a uděluje cenu chil-
dren in museum Award. Výroční, desátá 
konference s názvem „Amsterdam 2015: 
Touch and learn“ proběhla 13.–16. října 
2015 v nizozemském Amsterodamu. Pří-
ští konference v roce 2017 se bude konat 
v Plzni. Proto jsme na seminář pozvali 

také viceprezidentku a členku předsta-
venstva Hands on! Petru Katzenstein, 
z Holandska, která představila metodu 
práce s dětmi „i ask“. metoda  (v překla-
du „ptám se“) je praktický a volně apli-
kovatelný přístup, který má návštěvníkům 
muzeí pomoci ztratit ostych a otevřít se 
novým poznatkům, zkušenostem a ná-
padům. Tato metoda byla vyvinuta, tes-
tována a implementována v amsterdam-
ském Židovském historickém muzeu mezi 
lety 2007 a 2015. metoda představuje 
praktický nástroj, který poskytuje prostor 
pro participaci, dialog i sporné názory, 
a současně umožňuje průvodci, aby se 
chopil specifických příležitostí vyplýva-
jících z dynamiky situace a v přiměřené 
lhůtě vyvodil správné závěry.

Na viceprezidentku navázala ředi-
telka sladovny Písek mgA. Tereza do- 
biášová. Ve svém příspěvku prezentovala 
nejen asociaci Hands on!, ale také výsta-
vu „dobrodruzi“, která se v těchto dnech 
přesouvá z Písku do kulturní instituce 
dePo2015 v Plzni. Tématem výstavy  
je příběh migrace vesničanů ze západo-
českého stodu na Nový zéland v letech 

1863–1865. Tedy příběh a téma, které 
silně rezonuje se současnou realitou. 

Poté následovaly příklady dobré pra-
xe v české a moravské muzejní a galerijní 
pedagogice. Tématem byly hlavní trendy 
v neformálním vzdělávání a představení 
nejnovějších projektů v oblasti mimoškol-
ní edukace. závěr dne byl věnován ná-
vštěvě moderního centra vědy Techmania. 
Kromě příspěvku vedoucího Vývojového 
centra mgr. davida lobotky byla zajištěna 
komentovaná prohlídka expozic včetně 
návštěvy supermoderního 3d planetária.

druhý den – 27. dubna 2015 – byl 
pokračováním příkladů dobré praxe z Čr 
a sr, zejména v oblasti galerijní edukace. 
Prostor dostal také projekt evropské unie 
Kreativní evropa. Na závěr semináře byl 
v západočeské galerii ve výstavní síni 
„13“ připraven animační program a arte-
filetická dílna k výstavě „Živly v nás: Ka-
tastrofa a její obraz v kultuře 19. století“, 
který vedla vedoucí edukačního oddělení 
mgr. marcela Štýbrová.

semináře se zúčastnilo 40 účastníků 
z Holandska, Čech, moravy a slovenska, 
zařazeno bylo celkem 16 příspěvků.

Seminář se konal v Západačeském muzeu v Plzni
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PersoNálie

Příběh kola...   
aneb Od draisiny 
k favoritu
30. června – 28. září 2016 
Západočeské muzeum v Plzni

Pro příznivce starých časů jsme připra-
vili tematickou výstavu, která ukazuje 
vývoj jednostopého kola pro turistiku 
i závod. Výstava seznamuje návštěvníky 
s historickým vývojem kola od konce 18. 
století do poloviny 20. století. mapuje 
počátky cyklistiky v Čechách, ustavení 
cyklistických spolků, klubů a vyznavačů 
vysokých kol. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout jak exponáty z muzejních sbírek 
západočeského muzea v Plzni (draisinu, 
vysoké kolo, tematické secesní plakáty, 
prapor, fotodokumentaci, dobové oděvy), 
tak i exponáty z jiných muzeí. Vystaveny 
jsou také předměty ze sbírek soukromých, 
např. plzeňského rodáka, velkého milov-
níka a nadšence cyklistiky stanislava 
cinka, který je dosud aktivním členem 
Klubu českých velocipedistů v Praze, či 
Františka Babického, který působil jako 
mechanik při závodu míru. K vidění jsou 
jedinečné originální dresy, medaile a kola 
s osobitou historií.

Výstava také mapuje vznik, působení 
a zánik Klubu cyklistů turistů „Český lev“ 

Plzeň a jeho obnovení v roce 2015. okra-
jově jsou prezentovány i další spřátelené 
kluby. expozice kol je rozdělena tematicky 
– historie výroby kol, kola v období 1. re-
publiky, válečná kola, turistická kola, sil-
niční kola, závodní kola, úspěchy českého 
cyklistického sportu, kolo v přírodě a na 
výletě, kolo v dílně opraváře. Návštěv-
ník má možnost zhlédnout i věrnou kopii 
parního kola „Poper“ a motokolo „sla-
vie“ věnované muzeu mladoboleslavska 
samotným panem Klementem (později 
automobily zn: laurin & Klement).

K výstavě je připraven doprovodný 
program, včetně vyprávění sběratelů. 
svým pojetím oslovuje širokou veřejnost, 
potěší milovníky cyklistického sportu 
a obohatí návštěvníka svým estetickým 
účinkem. Textová část výstavy je psána 
v češtině, důležité časové mezníky a po-
pisy k předmětům jsou uvedeny i v ang-
lickém jazyce. Hendikepovaní návštěvníci 
mohou požádat o pomoc personál muzea.

EVA PodZEMNá
záPAdoČesKé muzeum V PlzNi

Ivana nývltová 
jubilující
60 let členky výboru 
Knihovnické komise AMG 

ivana Nývltová nastoupila do tehdejší-
ho Krajského muzea východních Čech 
v Hradci Králové v roce 1977 a zůstala 
mu věrná až do dnešní doby. Hned od po-
čátku své profesní dráhy se specializovala 
na kronikářství a knihovnictví. Nyní již 
přes dvacet let spravuje společenskověd-
ní knihovnu muzea. shromažďuje doklady 
literární tvorby z území severovýchodních 

Čech, spolupracuje s historiky, archeo-
logy, domácími i zahraničními knihovna-
mi. sleduje také bedlivě novinky odborné 
knižní produkce, kterými průběžně do-
plňuje knižní fond. o své zkušenosti se 
dělí se studenty, kteří v muzejní knihovně 
každoročně vykonávají svou praxi. s pře-
hledem zvládla také organizaci náročného 
stěhování fondu při rekonstrukci muzejní 
budovy a jeho opětovné uložení. i během 
této doby dokázala v provizorních pod-
mínkách zajistit provoz knihovny. Vybu-
dovala elektronický katalog a již několik 
let úspěšně zapojuje muzejní knihovnu do 
grantových projektů, především v oblasti 
automatizace a digitalizace. V rámci pro-
jektu Kramerius zajišťuje také digitalizaci 
badatelsky žádaných regionálních perio-
dik. V roce 2013 byla její práce oceněna 
udělením titulu Knihovnice roku 2013 
Královéhradeckého kraje v kategorii pro-
fesionální knihovny. 

desítky let také zastupuje region 
mezi muzejními knihovníky z celé repub-
liky, v současné době jako členka výboru 
Knihovnické komise Amg, kde působí 
především v oblasti popularizace činnosti 
knihovníků v muzeích a galeriích a zá-
roveň je se svými bohatými odbornými 
znalostmi a zkušenostmi a chápajícím 
přístupem autoritou pro mladší či začí-
nající kolegy a kolegyně.

svůj neutuchající elán dobíjí ve vol-
ném čase zejména turistikou pěší i kolo-
vou, cvičením tai-či a snahou o zdravý 
životní styl. V poslední době jí velkou 
radost dělá i  nová životní role babič-
ky. muzejní knihovnice ivana Nývltová 
je svým pozitivním životním přístupem 
a optimismem „dobrým duchem“ muzea 
i Komise knihovníků Amg.

JARoSLAVA PoSPÍšILoVá
šTĚPáNKA bĚhALoVá
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Bechyně
Městské muzeum Bechyně
Výstava k výročí založení Černické obory 1. 5. – 30. 6. 2016
Skupina 9+ 3. 7. – 31. 7. 2016
Jaroslav Koliha 6. 8. – 30. 9. 2016

Bělá pod Bezdězem
Podbezdězské muzeum
Uvolněná šedesátka 10. 5. – 30. 10. 2016
Castella vidistis 17. 5. – 26. 6. 2016
Není tu náboženská poušť 10. 6. – 30. 9. 2016

Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Výstava výtvarného oboru 15. 6. – 17. 8. 2016

Benešov
Muzeum Podblanicka
Od secese k dnešku II:
50.–80. léta 20. st. 1. 5. – 30. 9. 2016

Beroun
Muzeum českého krasu
Barvířské rostliny 22. 6. – 28. 8. 2016
Neviditelný lidský svět 22. 6. – 28. 8. 2016
Jan Calta: Krámky a jiná zátiší 22. 6. – 28. 8. 2016

Blatná
Městské muzeum Blatná
Ten umí to a jiný tohle aneb Jak se živili
lidé na Blatensku 10. 6. – 31. 8. 2016
Umění a kýče Indie / Rameshwar Shierma
a Kamila Berndorffová 16. 7. – 1. 8. 2016

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Kdo si hraje, nezlobí III. Autíčka, kam se
podíváš 1. 6. – 30. 9. 2016
Kouzlo českého parfémového
a bižuterního skla 23. 6. – 30. 9. 2016

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Jak se vyvolává fotografie? 1. 8. – 31. 10. 2016
Arpád Puška 1. 8. – 31. 10. 2016

Brno
Moravská galerie v Brně
Pražákův palác
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016 16. 6. – 30. 10. 2016
Místodržitelský palác
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016 16. 6. – 30. 10. 2016
uměleckoprůmyslové muzeum
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016 16. 6. – 30. 10. 2016
Jurkovičova vila
Martin Rajniš: První architektura 28. 4. – 1. 11. 2016
Muzeum města Brna
Lucemburské Opráski 20. 4. – 3. 7. 2016
Steve McCurry: Photographer 12. 5. – 30. 6. 2016
Vysílá studio Brno 23. 6. – 31. 12. 2016
Vladimír Kopecký: Dálky a póly 8. 7. – 4. 9. 2016
Muzeum romské kultury
Ron Glasbeek: Smoky Pictures 23. 6. – 18. 9. 2016

Moravské zemské muzeum
dietrichsteinský palác
Vějíř loutek dálného orientu. Asijské loutky ze sbírky
Helgy Brehme 6. 11. 2015 – 30. 6. 2016
Mozart v muzeu 28. 4. – 31. 12. 2016
Palác šlechtičen – Etnografický ústav
Na krála, matičko, na krála! 24. 3. – 3. 7. 2016
To nejkrásnější z neolitu 1. 5. – 30. 9. 2016
Hroby barbarů 1. 5. – 31. 12. 2016
Vrbice / Za humny 15. 7 – 25. 9. 2016
Pavilon Anthropos
Země na obzoru. Objevujeme
Ameriku 22. 10. 2015 – 4. 9. 2016
Technické muzeum v Brně
Brno na dvou kolech 1. 1. – 31. 12. 2016
Autíčka 1:18 1. 1. – 31. 12. 2016
Horizonty mlhy od 21. 3. 2016

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Hasiči: Tradice a současnost 20. 5. – 28. 8. 2016
Martin Chylík: Fotografie 23. 6. – 17. 7. 2016
Tajemství hlíny 28. 7. – 4. 9. 2016

Březnice
Městská obrazárna – Galerie Ludvíka kuby
a Městské muzeum Březnice
Svatá Hora 1. 5. – 30. 9. 2016

Bučovice
Muzeum Bučovice
Hvězdy stříbrného plátna 15. 6. – 28. 8. 2016

Bystřice nad Pernštejnem
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
Výstava SŠUM Brno 30. 7. – 31. 8. 2016

čáslav
nZM – Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen 1. 4. – 30. 10. 2016

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Zkamenělá minulost 1. 4. – 30. 9. 2016
Fotoklub Zruč nad Sázavou 4. 7. – 31. 7. 2016
Pavel Hlavatý 15. 8. – 11. 9. 2016

česká Lípa
vlastivědné muzeum a galerie v české Lípě
Přírůstky za posledních 10 let 2. 6. – 4. 9. 2016
Johann Siegert (1870–1930) 3. 3. – 31. 8. 2016
Blanka Jakubčíková: Oběšená 2. 7. – 31. 8. 2016
Památky z 1. světové války
na Českolipsku 26. 6. – 18. 9. 2016
Příběhy a pověsti poutních míst
Šluknovska 2. 6. – 4. 9. 2016

česká Skalice
Muzeum Boženy němcové v české Skalici
Skalické bojiště 1866 6. 6. – 10. 7. 2016
Svatá země objektivem a slovem reportéra
Břetislava Turečka 19. 6. – 31. 7. 2016
S elegancí a noblesou 7. 8. – 2. 10. 2016

česká Třebová
Městské muzeum
Kýč jak bič aneb To jsme měli doma taky 23. 6. – 4. 9. 2016
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české Budějovice
Jihočeské muzeum v českých Budějovicích
Stromy jako domy 22. 4. – 19. 8. 2016
Vltavíny a jiná přírodní skla 7. 5. – 31. 12. 2016
Výstava historických kol 18. 5. – 31. 10. 2016
Tajemná Indonésie 18. 5. – 31. 12. 2016
Svět loutek a jejich kamarádů 28. 5. – 31. 8. 2016
Slavné stavby Českých Budějovic 1. 6. – 14. 8. 2016
Wortnerův dům aJG
Pišišvorové 14. 4. – 26. 6. 2016
Stíny života 14. 4. – 26. 6. 2016
Adrenalin! 14. 4. – 26. 6. 2016

český Brod
Podlipanské muzeum v českém Brodě
Narození, svatba, smrt v lidové kultuře 12. 4. – 30. 9. 2016

český krumlov
regionální muzeum v českém krumlově
Musejní jubilejní výstava 20. 4. – 2. 10. 2016
Od Šumavy k Tatrám. Historické lidové
kroje Československa 4. 6. – 2. 10. 2016

český Těšín
Muzeum Těšínska
Kouzelná proměna textilních sbírek
v rukou konzervátora 26. 4. – 30. 6. 2016
Ida Münzberg: Zátiší, krajina, duše 8. 3. – 24. 7. 2016

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Prezidentské návštěvy v Dačicích 7. 5. – 30. 6. 2016
Ten sbírá to a ten zas tohle … 4. 6. – 4. 9. 2016
Česká Kanada objektivem Jiřího Nováka 1. 7. – 4. 9. 2016

Dobrovice
Dobrovická muzea
Šili ševci, šili boty 1. 3. – 30. 6. 2016
Obec baráčníků Dobrovice 11. 6. – 30. 12. 2016
Od motyky k traktoru 20. 8. – 30. 11. 2016

Doksy
Památník karla hynka Máchy
Bibiliofilské vydání knihy Máj 1. 5. – 30. 6. 2016
Háčkované panenky 1. 5. – 31. 8. 2016
Máchovo jezero v průvodcích a knihách 1. 5. – 30. 10. 2016
Máchovo jezero na mapách 1. 5. – 30. 10. 2016
Máchovo jezero ve výtvarných dílech 1. 7. – 27. 10. 2016

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Domažlické cechy 26. 5. – 31. 10. 2016
Sýrie 23. 6. – 4. 9. 2016

Dvůr králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře králové nad Labem
Kavárna, cukrárna aneb Sladké léto
v muzeu 9. 6. – 18. 9. 2016

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku         do 4. 9. 2016
Obrazy Ledy Pešatové        do 28. 8. 2016
Krajina mých snů        do 16.10.2016
Tajemství hlíny 5. 6. – 19. 6. 2016
Papírový svět 5. 6. – 28. 8. 2016
I my umíme tvořit 20. 6.– 28. 8. 2016

hlinsko v čechách
Městské muzeum a galerie hlinsko
Antonín Mánes 25. 6. – 4. 9. 2016
Soubor lidových staveb vysočina – Betlém
Výstava fotografií 5. 7. – 28. 8. 2016

hluboká nad vltavou
alšova jihočeská galerie v hluboké nad vltavou
Čaj um prum 4. 6. – 2. 10. 2016
nZM – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Nová stálá expozice: Lesnictví od 25. 6. 2016
Jiří Židlický 1. 4. – 20. 8. 2016
Petr Slaba 1. 4. – 24. 7. 2016
Příroda v ilustraci 29. 7. – 31. 10. 2016

hlučín
Muzeum hlučínska
Hlučín v proměnách času 23. 6. – 25. 9. 2016

hodonín
Masarykovo muzeum v hodoníně
Hoří!!! Výstava k 110. výročí založení českého sboru
dobrovolných hasičů v Kyjově 27. 5. – 24. 7. 2016
Výtvarníci: Mentálně a tělesně postižení 1. 6. – 27. 6. 2016
Morava – ztracená řeka 9. 6. – 2. 10. 2016

horní Dubenky
Chadimův mlýn – mlynářské muzeum
Větrné mlýny v ČR 14. 5. – 30. 9. 2016

hrabyně
SZM – Památník II. světové války
Odchody a návraty 1. 4. – 30. 11. 2016
Lidické děti 1. 6. – 30. 6. 2016

hradec králové
Muzeum východních čech v hradci králové
Život v pevnosti aneb Všední i sváteční život obyvatel
Hradce Králové v 19. století 25. 2. – 13. 11. 2016
Michaela Martincová: Cesty 21. 6. – 31. 7. 2016
Ve stínu války 1. 7. – 13. 11. 2016

hranice
Městská kulturní zařízení hranice
Lázně Teplice nad Bečvou 10. 6. – 4. 9. 2016
Díla Ivana Ouhela 24. 6. – 7. 8. 2016
Sochy Jiřího Kačera 11. 8. – 25. 9. 2016

hustopeče
Městské muzeum a galerie v hustopečích
Martina Klaková a Michal Mikulič 29. 5. – 19. 6. 2016
Tři obzory Jana Obšila 26. 6. – 28. 8. 2016

Cheb
Muzeum Cheb
Hurá do školy 8. 4. – 31. 7. 2016
Tajemný svět lišejníků 19. 8. – 30. 10. 2016

Chlum
Památník bitvy 1866 na Chlumu
Válečné museum 1866 1. 7. – 31. 12. 2016

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Návraty volyňských Čechů 12. 5. – 25. 6. 2016
Loutkové divadlo od r. 1850 4. 6. – 28. 8. 2016
Staré hudební nástroje 2. 7. – 3. 9. 2016
EFA 25 8. 5. – 25. 6. 2016
Umění na útěku 9. 7. – 31. 10. 2016
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Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Spejbl a Hurvínek na poličce 22. 3. 2016 – 31. 1. 2017
Hurvínek má narozeniny! 2. 5. – 23. 10. 2016
regionální muzeum v Chrudimi
Paleoart Chrudim 2016. Mamuti se řítí 
na Chrudim 28. 5. – 28. 8. 2016

Jablonec nad nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad nisou
Olgoj Chorchoj 17. 5. – 11. 9. 2016
Handmade dreams: Současná česká
módní bižuterie 1. 6. – 30. 6. 2016
Femme fatale 10. 6. – 9. 10. 2016
Jedním dechem 24. 6. – 9. 10. 2016
Hanuš Lamr 14. 6. – 16. 10. 2016
Jaroslav Bejvl: 75 31. 5. – 4. 9. 2016

Jáchymov
královská mincovna v Jáchymově
Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou
a renesancí 11. 6. – 18. 9. 2016

Jesenice
vlastivědné muzeum Jesenice
Cestička do školy 7. 6. – 4. 9. 2016

Jeseník
vlastivědné muzeum Jesenicka
Dějiny poštovnictví na Jesenicku 14. 6. – 4. 9. 2016

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Zebín – příběh jednoho vrchu 10. 6. – 25. 9. 2016

Jihlava
Muzeum vysočiny Jihlava
Nonsens aneb Smysl hledám
v nesmyslu 18. 3. – 31. 8. 2016
Petr Mirčev: Vidím atomy 2. 6. – 31. 7. 2016
Tribal Drift: Nekonečné putování 14. 6. – 24. 7. 2016
Archeologické výzkumy na Vysočině 16. 6. – 28. 8. 2016
Josef Kos: Obrazy 24. 6. – 4. 9. 2016
Paličkovaná krajka 2. 8. – 4. 9. 2016
Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě
Antonín Slavíček 26. 5. – 21. 8. 2016
Nuda, nuda 2. 6. – 11. 9. 2016
Kurt Gebauer: Mužizmus 9. 6. – 28. 8. 2016

Jílové u Prahy
regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Řezby Petra Kameníčka 9. 4. – 31. 8. 2016
Výstava orchidejí 16. 4. – 25. 9. 2016
Karev IV.: Zlato pro korunu 7. 5. – 30. 10. 2016

Jindřichův hradec
Muzeum Jindřichohradecka
První světová válka. Život
v Jindřichově Hradci 26. 5. – 30. 12. 2016
Zdeňka Skořepová a její tvorba
za posledních 20 let 16. 6. – 14. 8. 2016
2+1 Jubilant: J. V. Dušek, J. Nušl,
F. M. J. Strnad 18. 8. – 2. 10. 2016
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Nezranitelná armáda značky Baťa. Vojenské hračky
z 30. a 40. let 20. století  28. 4. – 30. 12. 2016

I. sv. válka v Ohlasech od Nežárky 26. 5. – 30. 12. 2016
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích 23. 6. – 18. 9. 2016
Petr Novák 1. 8. – 30. 8. 2016
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Pocta Karlu IV. od fotografů Alexandra Paula, Josefa Sudka,
Karla Neuberta, Karla Plicky ad. 28. 5. – 30. 12. 2016

kačina u kutné hory
nZM – Muzeum českého venkova
Historie svateb na zámku 1. 5. – 31. 10. 2016
Lušteniny v kuchyni 12. 6. – 31. 10. 2016

kamenický Šenov
Sklářské muzeum kamenický Šenov
Maturity 2016 10. 6. – 4. 9. 2016

karlovy vary
Galerie umění karlovy vary
Eugen Gomringer: Konkrétně 26. 5. – 26. 6. 2016
Robert S. Gessner: Zlatý řez 26. 5. – 26. 6. 2016

kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v kladně
111 let amatérské fotografie v Kladně 20. 5. – 2. 10. 2016
Jiří Štěpánek: Fotografie z patra 20. 5. – 11. 9. 2016

klatovy
Galerie klatovy / klenová
Galerie u bílého jednorožce
Hana Purkrábková, Karel Pauzer:
Vidět život 25. 6. – 28. 8. 2016
vlastivědné muzeum Dr. hostaše v klatovech
Jubileum otce vlasti 8. 3. – 20. 6. 2016
Anna Halíková: Krajka 25. 6. – 4. 9. 2016
Konec starých dobrých časů 25. 6. – 17. 11. 2016
Papírový filigrán 25. 6. – 4. 9. 2016
Krajka v proměnách času 25. 6. – 4. 9. 2016

klenová
Galerie klatovy / klenová
UB Letadlo / Let 2 11. 6. – 7. 8. 2016
Iveta A. Dučáková: Překlenutí 19. 6. – 28. 8. 2016
Jindřich Zeithamml a Miloslav Moucha 23. 7. – 30. 10. 2016
Pavel Brázda 24. 7. – 25. 9. 2016
Schwandorf 14. 8. – 11. 9. 2016

kolín
regionální muzeum v kolíně
Historické praní a žehlení 23. 6. – 30. 10. 2016
dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Objevy pod pyramidami 15. 9. – 29. 9. 2016

kopřivnice
regionální muzeum v kopřivnici
Lašské muzeum
Vyřeš zločin! Stopa 19. 5. – 24. 7. 2016

kouřim
Muzeum kouřimska v kouřimi
Loupežníci na Českobrodsku
a Kouřimsku 1. 4. – 30. 10. 2016

králíky
Městské muzeum králíky
Výstava absolventů ZUŠ Králíky 7. 5. – 26. 6. 2016
Ve vzduchu a na vodě – modely letadel
a lodí M. Halounka 3. 7. – 31. 8. 2016
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kralupy nad vltavou
Městské muzeum v kralupech nad vltavou
Pavel Rychtařík: Kreslený humor 9. 6. – 14. 8. 2016

kravaře ve Slezsku
Zámecké muzeum
Michal Sendivoj ze Skorska 7. 5. – 30. 9. 2016
Ivo Žídek – kravařský rodák a tenorista 1. 6. – 30. 9. 2016

krnov
MIkS – Městské muzeum krnov
Svět dětství 9. 6. – 28. 8. 2016
Výtvarná výpověď dětí: ZUŠ Krnov 11. 6. – 10. 7. 2016
Stanislav Bačovský 16. 7. – 14. 8. 2016

kunín
Muzeum novojičínska – Zámek kunín
Dědictví rodiny Schindlerů
z Kunewaldu 25. 6. – 30. 10. 2016

kutná hora
Galerie Felixe Jeneweina města kutné hory
Richard Nestler. Obrazy 6. 5. – 22. 6. 2016
Galerie Středočeského kraje GaSk
Vjemy 4. 6. – 30. 10. 2016
Dorota Sadovská: Lěčba bílou 4. 6. – 30. 10. 2016
Dana Sahánková: Vertikála šerosvitu 4. 6. – 30. 10. 2016

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Lubomír Šilar: Keramické objekty 26. 5. – 28. 8. 2016
Karel IV. A jeho dvořan Petr Jelito 11. 6. – 28. 8. 2016
Český rok podle Šárky Váchové 11. 6. – 11. 9. 2016

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Ludmila Zusková: Žiju v první republice 24. 6. – 1. 9. 2016

Lešná
Muzeum regionu valašsko – Zámek a park v Lešné
Šťastný život v secesi 1. 5. – 31. 8. 2016

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Jan Umlauf: Malíř a fotograf 15. 4. – 4. 9. 2016
Expedice středověk 27. 6. – 4. 9. 2016

Lidice
Památník Lidice
44. ročník mezinárodní dětské výtvarné
výstavy: Škola? Vzdělání! 31. 5. – 30. 11. 2016

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Zahrada či Ráj? 40 let CHKO 12. 5. – 24. 7. 2016
Litoměřice, jak už je neznáme 2. 6. – 31. 8. 2016
Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali
ve stínu Radobýlu 16. 8. – 30. 10. 2016

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Olbram Zoubek: Sochy 30. 4. – 26. 6. 2016
Neskutečné skutečno Bohdana
Kopeckého 2. 7. – 2. 10. 2016
regionální muzeum v Litomyšli
Příroda Litomyšlska: Listnatý les 5. 4. – 3. 7. 2016

Loket
Muzeum knižní vazby
Kde končí svět 21. 4. – 21. 6. 2016

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou
Mince ze sbírek Lomnického muzea 1. 5. – 26. 6. 2016
Via Belli 1866 26. 6. – 30. 9. 2016
Drahé kameny a minerály 3. 7. – 31. 8. 2016
Hana Čápová 17. 7. – 31. 8. 2016

Loštice
Památník adolfa kašpara v Lošticích
Radek Pilař: Dětem pro radost 3. 6. – 23. 10. 2016

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Obojživelníci ve svém živlu 28. 6. – 28. 8. 2016
120 let lounského gymnázia 21. 6. – 28. 8. 2016

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Příběhy z historie lázeňské léčby 14. 4. – 6. 11. 2016

Malenovice
hrad Malenovice
Na skle malované 2. 4. – 30. 10. 2016

Mělník
regionální muzeum Mělník
Barbaři 21. 5. – 24. 6. 2016
S družinou do pravěku 31. 5. – 26. 6. 2016
Vodítka a houpadla
na dobových fotografiích 31. 5. – 26. 6. 2016
Ježek v kleci 28. 6. – 30. 7. 2016
Výstava z dílny muzejního přírodovědce 28. 6. – 28. 8. 2016

Mladá Boleslav
kultura města Mladá Boleslav
Galerie Templ
Svatava Vytlačilová Khaouaj: Terra bona aneb Hlína je nám 
vždycky dobrá 2. 6. – 3. 7. 2016
Muzeum Mladoboleslavska
Úhel pohledu. Absolventské práce ZUŠ 7. 5. – 3. 7. 2016
Čína 21. 6. – 25. 9. 2016
Příběh bourání II. Náměstí Míru 5. 7. – 4. 9. 2016
ŠkODa auto Muzeum
25 let společně: Škoda auto
& Volkswagen group 13. 4. – 30. 8. 2016
Průkopník nové éry: 70 let legendárního
vozu Škoda Tudor 19. 5. – 4. 9. 2016

Mnichovo hradiště
Muzeum města Mnichovo hradiště
Via Belli 1866 1. 4. – 30. 6. 2016
Počítačový dávnověk 1. 7. – 31. 8. 2016

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Hasiči. Historie a současnost hasičského sboru
v Mohelnici 9. 6. – 25. 9. 2016

Moravské Budějovice
Muzeum řemesel
3/5 Strnadi aneb Tři generace
pěti výtvarníků 29. 4. – 22. 7. 2016

Moravský krumlov
Městské muzeum a Galerie knížecí dům
150 let železnice Střelice –
Moravský Krumlov – Vídeň 4. 4. – 21. 8. 2016
Napříč čajem a krajinou 1. 5. – 30. 9. 2016
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Most
Oblastní muzeum v Mostě
Holubí pošta 8. 6. – 15. 9. 2016
Výstava prací žáků ZUŠ: Nejen o Mostě 14. 6. – 11. 9. 2016
Malí velcí zabijáci 21. 6. – 25. 9. 2016

náchod
Galerie výtvarného umění v náchodě
Václav Malina: Od imprese k abstrakci 25. 6. – 4. 9. 2016
Vendula Chalánková: Ilustrace 30. 6. – 4. 9. 2016

nejdek
Muzeum nejdek
Výstava hraček 9. 6. – 11. 9. 2016

netolice
Muzeum JUDr. Otakara kudrny v netolicích
Šlápni do pedálů. Historické motocykly
a kola 14. 5. – 31. 10. 2016
Jana Vokurková: Kolority dne 3. 6. – 30. 6. 2016
Vladimír Mencl: Česká krajina 1. 7. – 31. 7. 2016
František Max Kovář: Netolicko 2. 8. – 31. 8. 2016

nové Město na Moravě
horácké muzeum
Letní výstava pro děti 26. 6. – 31. 8. 2016

nové Strašecí
Muzeum nové Strašecí
Jak jsme jezdili na dovolenou – retropohled
do let sedmdesátých 23. 6. – 28. 8. 2016

nový Bor
Sklářské muzeum nový Bor
Řemeslo a umění ve skle Nový Bor 2016 24. 6. – 30. 9. 2016

nový Jičín
Muzeum novojičínska
Lenka Rašková: Klobouky 29. 4. – 15. 8. 2016
Tomáš Hlavička a Petra Hřebačková: Sklo
a keramika 12. 5. – 26. 6. 2016

Opava
Slezské zemské muzeum
Odchody a návraty 15. 4. – 30. 11. 2016
Hrabyně včera a dnes 15. 4. – 30. 11. 2016
Archivní knihvazačská soutěžní
přehlídka 2015 24. 5. – 24. 6. 2016
Kouzlo živých motýlů 1. 6. – 30. 6. 2016
Balkónové rostliny 13. 6. – 31. 8. 2016
Čas dětství a her 2. 3. – 30. 8. 2016
SZM – Památník Petra bezruče
Krása a tajemství starého Nizozemí 16. 3. – 20. 9. 2016

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Eduard Ovčáček: Grafika je dar 1. 10. 2015 – 4. 9. 2016
Muzeum citer – CITerarIUM
Jarní otevírání muzea: Za modely
(nejen) parními! 21. 5. – 21. 6. 2016

Ostroh
hrad Ostroh (Seeberg)
Eliška a Miroslav Jílkovi: Eltariel 23. 4. – 28. 8. 2016

Pardubice
východočeská galerie v Pardubicích
Kurt Gebauer 27. 4. – 17. 7. 2016
Švabinský, Vejrych a Kozlov 3. 8. – 30. 10. 2016

dům u Jonáše
Veronika Bromová 15. 6. – 4. 9. 2016
Josef Gočár – Grand 15. 6. – 4. 9. 2016
východočeské muzeum v Pardubicích
Nová stálá expozice:
Pardubice – příběh města od 7. 5. 2016
Velká válka 21. 4. – 25. 9. 2016
Štěpán Bartoš: Noční chodec 28. 4. – 30. 11. 2016
Magie ženy mezi krásou skla 18. 6. – 7. 1. 2017
Starokladrubský kůň 7. 7. – 8. 1. 2017

Pelhřimov
Muzeum vysočiny Pelhřimov
Umění kýče 13. 5. – 21. 8. 2016
Jak se zachraňuje socha / kniha? 14. 5. – 25. 9. 2016
Historické dudy, nástroj králů
i žebráků 4. 6. 2016 – 31. 7. 2016

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Umění na kolečkách II. 28. 5. – 26. 6. 2016
Zoogeos Albánie 4. 6. – 17. 7. 2016
Alena Beldová: Obrazy 1. 7. – 31. 7. 2016
Vladimír Lopata: Řezby 1. 7. – 31. 7. 2016
Přírůstky výtvarné sbírky Pracheňského
muzea v Písku 22. 7. – 21. 8. 2016
Jaroslav Hladký: Sochy 4. 8. – 31. 8. 2016
Pavlína Lorinczová 7. 8. – 31. 8. 2016

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Calcarius čili vápeník 30. 9. 2015 – 29. 11. 2016

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy
Meziválečná moderna ve sbírkách ZČG 27. 4. – 18. 9. 2016
13
Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek
Muzea umění Olomouc 15. 6. – 16. 10. 2016
Západočeské muzeum v Plzni
Co se skrývá pod drnem? 5. 5. – 18. 9. 2016
Jadran Šetlík: Fotografické obrazy 9. 6. – 21. 8. 2016

Police nad Metují
Muzeum papírových modelů
Michal Kavaliér: Malý velký muž
papírového světa 23. 1. – 20. 6. 2016

Polička
Městské muzeum a galerie Polička – Centrum
Bohuslava Martinů
Městosvět 7. 5. – 28. 8. 2016
Poznávej se! 20. 5. – 31. 8. 2016

Polná
Městské muzeum Polná
Hodiny ze Schwarzwaldu 13. 5.  – 24. 7. 2016
90 let loutkového divadla
v Husově knihovně 30. 7. – 4. 9. 2016

Praha
armádní muzeum vhÚ Praha
V zákopech první světové války 24. 6. 2014 – 31. 12. 2016
V ulicích Protektorátu Böhmen
und Mähren 8. 5. 2015 – 31. 12. 2016
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Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Pražský fantastický
realismus 1960–1967 22. 4. – 4. 9. 2016
dům fotografie
Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity
v Opavě 1990–2015 31. 5. – 18. 9. 2016
dům u Kamenného zvonu
David Cronenberg: Evolution 19. 2. – 17. 7. 2016
Městská knihovna
Neklidná figura: Exprese v českém 
sochařství 1880–1914 4. 5. – 25. 9. 2016
Trojský zámek
Jiří Příhoda: Sochy 1. 4. – 30. 10. 2016
Křehká krása pražské kameniny 1. 4. – 30. 10. 2016
Muzeum hlavního města Prahy
Nová stálá expozice:
Zaniklé podskalí a život na Vltavě od 7. 6. 2016
Negrelliho viadukt: 170 let
od zahájení stavby 23. 3. – 22. 6. 2016
Pražské biografy: Pomíjivé kouzlo
potemnělých sálů 6. 4. – 7. 2. 2017
Břevnov 3. 5. – 30. 10. 2016
Zámecký areál Ctěnice
Večerníček slaví 50 let 24. 4. – 30. 10. 2016
národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna
Císař Karel IV. 1316–2016 16. 5. – 25. 9. 2016
Palác Kinských
Velkorysost: Umění obdarovat 6. 2. – 3. 7. 2016
šternberský palác
Cranach ze všech stran 25. 6. – 22. 1. 2017
Veletržní palác
Aj Wej-wej: Zvěrokruh 7. 2. – 31. 8. 2016
Zdenek Rykr a továrna na čokoládu 26. 5. – 28. 8. 2016
národní pedagogické muzeum a knihovna
J. a. komenského
Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 
1939 13. 11. 2015 – 14. 8. 2016
Karel IV.: Život otce vlasti 2. 2. – 31. 12. 2016
Hurá do školy! 8. 4. – 31. 7. 2016
národní muzeum
Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
Říše středu 23. 10. 2015 – 30. 9. 2016
Nová budova
Výstava návrhů architektonických soutěží
Národního muzea 1. 5. – 30. 9. 2016
Jiří Sozanský: 1969 – rok zlomu 20. 5. – 21. 8. 2016
Národopisné muzeum – Musaion
Na Piavě z večera: Velká válka
v lidové kultuře 16. 2. – 15. 7. 2016
Národní památník na Vítkově
Jazzová sekce, moderní hudba a umění
v Československu 1. 4. – 30. 6. 2016
Druhý život husitství 12. 5. – 30. 3. 2017
Sokol v umění 1. 7. – 31. 8. 2016
Olympijský plakát 1. 7. – 31. 8. 2016

Muzeum Policie čr
Vývoj stejnokroje 1918–2015 29. 10. 2015 – 30. 6. 2016
Život ve stínu šibenice 1. 8. – 31. 12. 2016
národní technické muzeum
Od plamene k LEDu 17. 2. – 4. 9. 2016
Velorex 13. 4. – 31. 7. 2016
Válečná medicína 20. 4. 26 – 31. 7. 2016
Nuvolari 1. 5. – 30. 9. 2016
Civitas Carolina aneb stavitelství doby
Karla IV. 13. 5. 2016 – 8. 1. 2017
Český kinematograf. Počátky filmu
v českých zemích 22. 6. – 31. 12. 2016
národní zemědělské muzeum Praha
Represe selského stavu 15. 4. – 30. 9. 2016
Čizba: umění jemné a líbezné 19. 5. – 30. 10. 2016
Rozkulačeno! 24. 5. – 30. 9. 2016
Světový den vody 1. 6. – 31. 8. 2016
Obecní dům
Secese / Vitální umění 1900 1. 10. 2013 – 31. 7. 2016
Památník národního písemnictví
Letohrádek hvězda
Havel – Prigov a česká experimentální
tvorba 17. 6. – 30. 10. 2016
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
dům u černé Matky boží
Mile rád budu fotografovati moderně
moderní architekturu 18. 5. – 18. 9. 2016
Český kubismus 3. 12. 2015 – 31. 12. 2017
Galerie Josefa Sudka
Fotografie: Jan Kubíček 8. 6. – 25. 9. 2016
Židovské muzeum v Praze
Trosečníky v Šanghaji: Ghetto Hongkew objektivem
Arthura Rothsteina 11. 4. – 4. 9. 2016

Prachatice
nM – Muzeum české loutky a cirkusu
Vodníci 2. 6. – 16. 10. 2016
Prachatické muzeum
Za poklady ze starých šperkovnic,
truhel a skříní 10. 6. – 11. 9. 2016

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Zaniklá zahrada života 2. 6. – 7. 8. 2016
Od četnictva k policii České republiky 3. 6. – 7. 8. 2016
Tvrdej chleba 9. 6. – 17. 7. 2016

Prostřední Lhota u nového knína
hornické muzeum Příbram – Muzeum křížovnický 
špýchar Prostřední Lhota
U mistra Krejčího 30. 4. – 30. 10. 2016
Císařův kamnář… aneb Kachlová kamna od středověku
k novověku na Příbramsku 1. 6. – 30. 10. 2016

Protivín
Památník města Protivína
Příroda kolem nás 1. 5. – 14. 8. 2016

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
hrad helfštýn
Poválečná auta na dlani. Modely vozů z let
19450–1990 23. 4. – 25. 9. 2016
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Zámek Přerov
Z koupelen a ložnic
aneb O čem se nemluví 23. 3. – 9. 10. 2016
František Bílek 13. 5. – 2. 10. 2016
Byla vojna vypsaná 2. 6. – 11. 9. 2016
Opevněné sídliště pozdní doby kamenné v Moravské bráně. 
Svědectví archeologie o životě v Hlinsku u Lipníka nad 
Bečvou před 6000 lety 2. 6. – 11. 9. 2016
oRNIS – ornitologická stanice
Jak semena putují krajinou 30. 4. – 31. 8. 2016

Přeštice
Dům historie Přešticka
Originální porcelánové panenky
Anny Šlesingerové 2. 7. – 25. 9. 2016

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Cihla k cihle 26. 5. – 14. 8. 2016
Textilní Oustí 23. 6. – 4. 9. 2016
Quido Roman K. 23. 6. – 12. 9. 2016
Malíř Josef Sahula 23. 6. – 12. 9. 2016

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Příbor v krajce          do 13. 9. 2016
70. výročí založení dopravního leteckého pluku
a 8. stíhacího leteckého pluku Mošnov do 30. 8. 2016

Příbram
hornické muzeum Příbram
Jinečtí trilobiti 1. 1. – 30. 12. 2016
Zmizelá Příbram 7. 6. 26 – 30. 12. 2016
U Kapišosů – vodníci a hastrmani
divadelních tůní 1. 12. 2015 – 30. 10. 2016

radnice
Muzeum Josefa hyláka
Paleo Life 1. 5. – 31. 10. 2016
Zbraně radnického muzea a zbraně
olympijských vítězů  1. 6. – 31. 8. 2016

rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Abecedy včera a dnes 30. 3. – 30. 10. 2016
Dobrodružství abecedy 30. 3. – 30. 10. 2016
K celosti: Malby a grafiky
Ladislava Laštůvky 8. 6. – 18. 9. 2016
Knihy doby Karla IV. 28. 6. – 11. 9. 2016

rakovník
Muzeum T. G. M. rakovník
Za obzorem: Miniaturní svět majáků,
rozhleden a věží 17. 6. – 11. 9. 2016
Mléko a med 30. 6. – 25. 9. 2016
Galerie Samson – Cafeé
Výstava o kávě: Hořké zlato 21. 6. – 16. 9. 2016

rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava horáka v rokycanech
120 let Klubu českých turistů
v Rokycanech 10. 6. – 28. 8. 2016
Kouzelný svět panenek 24. 6. – 4. 9. 2016

roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v roudnici nad Labem
Antonín Hudeček a Okoř 23. 6. – 18. 9. 2016

Podřipské muzeum
Léto na Podřipsku 15. 6. – 30. 9. 2016
Karel Rozum – etnograf Podřipska 14. 6. – 2. 9. 2016
Tábory lidu na hoře Říp 3. 5. – 31. 7. 2016

roztoky
Středočeské muzeum v roztokách u Prahy
Papírová hračka 15. 4. – 7. 8. 2016
Hry a klamy 13. 5. – 10. 7. 2016
Letní keramická plastika 25. 6. – 31. 10. 2016
Miloš Malina: Když umění pohltí 15. 7. – 13. 11. 2016

rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Alena Laufrová: Práce na papíru
a s papírem 5. 6. – 30. 6. 2016
Zuzana Hutňáková: Siločáry 5. 6. – 30. 6. 2016

rožnov pod radhoštěm
valašské muzeum v přírodě v rožnově 
pod radhoštěm
Dřevěný svět Josefa Heji 24. 5. – 31. 10. 2016
Síla tradice 1. 6. – 31. 7. 2016

rychnov nad kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
Devatero pohádek Karla Čapka 30. 4. – 3. 7. 2016

rýmařov
Městské muzeum rýmařov
7G0 let Gymnázia Rýmařov.  2. 6. – 26. 6. 2016
František Vaňák 28. 6. – 27. 7. 2016
Sociální služby 2. 6. – 26. 6. 2016
Bohumil Švéda a Zdeněk Přindiš 30. 6. – 27. 7. 2016
Octopus 30. 7. – 28. 8. 2016
Sociální služby 2. 6. – 26. 6. 2016

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Radecký a jeho doba 17. 6. – 2. 10. 2016

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
My jdem světem s flašinetem 26. 2. – 31. 12. 2016
Daisy Mrázková: Ilustrace             od 2. 6. 2016 
Jan Saudek a Sára Saudková: Fotografie 25. 6. – 18. 9. 2016

Skryje
Památník J. Barranda
Cestička do školy 7. 6. – 4. 9. 2016

Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Počátky letectví v Pardubickém kraji
a na letišti Skuteč 14. 6. – 4. 9. 2016

Slabce
Občanský spolek Mlýnice-Slabce
150. výročí příchodu šlechticů Croy
do Slabce 25. 6. – 2. 7. 2016
150. výročí narození Václava Čecha 25. 6. – 2. 7. 2016
Naše práce 9. 7. – 9. 8. 2016

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – austerlitz
Výstava k 600. výročí města 24. 3. – 25. 9. 2016

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a veselí nad Lužnicí
František Líbal 3. 6. – 31. 7. 2016
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Sokolov
Muzeum Sokolov
Tajemný svět lišejníků 23. 3. – 3. 7. 2016
Stavebnice Merkur 4. 5. – 18. 9. 2016
Pohádky Tibetu 13. 7. – 4. 9. 2016

Sovinec
Muzeum v Bruntále – hrad Sovinec
Jindřich Štrejt: Fotografie 4. 6. – 31. 7. 2016
Lubomír Dostál: Obrazy a sochy 6. 8. – 2. 10. 2016

Stěbořice
SZM – arboretum nový Dvůr
Co vědí herbáře 1. 4. – 30. 10. 2016
Balkónové rostliny 1. 6. – 31. 8. 2016
Kouzlo živých motýlů 1. 6. – 30. 6. 2016

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Svět rudého muže 9. 6. – 14. 8. 2016

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Panenky ze šustí 6. 6. – 28. 9. 2016

Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře
Stříbrské události ve fotografiích 9. 6. – 19. 8. 2016

Šumperk
vlastivědné muzeum v Šumperku
Koupaliště a plovárny 17. 6. – 11. 9. 2016
Kamil Lhoták: Grafika, malba, kresba 23. 6. – 28. 8. 2016
Anna Stejskalová – Můj abstraktní svět 24. 6. – 31. 7. 2016
Galerie šumperska
Modely autíček 19. 5. – 30. 9. 2016
Rytířský sál
Koupaliště a plovárny 27. 5. – 11. 9. 2016
Výstavní síň
Stolování 13. 5. – 11. 9. 2016

Tábor
husitské muzeum v Táboře
Táborský pivovar v proudu času 12. 2. – 10. 7. 2016
Jan Vítězslav Dušek (1891–1966) 20. 4. – 10. 7. 2016
Intersalon AJV 2016 31. 7. – 23. 10. 2016
Stará táborská radnice
Táborský pivovar v proudu času 13. 2. – 10. 7. 2016

Tachov
Muzeum českého lesa v Tachově
Štěstí, neštěstí 2. 7. – 31. 8. 2016
Západočeské baroko 15. 7. – 15. 8. 2016

Teplice
regionální muzeum v Teplicích
Severozápadní Čechy za vlády
Lucemburků 13. 5. – 30. 10. 2016
Olejomalby 2. 6. – 3. 7. 2016
Drátenictví 24. 6. – 4. 9. 2016
Zbyněk Prys: Fotografie 15. 7. – 21. 8. 2016

Terezín
Památník Terezín
Stefan Hanke. Přežili koncentrační tábory 5. 4. – 7. 7. 2016
Já je někdo jiný 12. 5. – 31. 8. 2016
Vyučování bylo přísně zakázána! 2. 6. – 30. 6. 2016
Adolf Hoffmeister. Protiválečná tvorba 9. 6. – 30. 9. 2016

Xenie Hoffmeisterová 14. 7. – 31. 10. 2016
Svědectví o proměně města. Terezín ve stavebních plánech
a dokumentech židovské
samosprávy 1941–1945  14. 7. – 31. 10. 2016

Trutnov
Galerie města Trutnova
Josef Kalenský 1. 6. – 31. 8. 2016
Sochy v Trutnově VII. 18. 6. – 30. 9. 2016
Jindřich Průcha: Krajinomalba 23. 6. – 27. 8. 2016
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Staré trutnovské fabriky 5. 5. – 4. 9. 2016
Hraničářský prapor 2 v Trutnově 3. 6. – 25. 9. 2016
1866: Vítězství Rakušanů u Trutnova a tzv. Trutnovská zrada
v Prusko-rakouské válce  26. 6. – 2. 10. 2016

Třebíč
Muzeum vysočiny Třebíč
W-W. Ze života na Valdštejnském
zámku 1. 7. – 16. 10. 2016

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Skleněné snění: Vitráže 3. 5. – 3. 7. 2016
Sedmero krkavců 3. 5. – 24. 6. 2016

Turnov
Muzeum českého ráje v Turnově
Nová stálá expozice:
Ze života písmáka Josefa Dlaska od 23. 4. 2016
Symposion 2016 18. 5. – 19. 6. 2016
Výstava k 130. výročí založení muzea 20. 5. – 6. 11. 2016
Hrad a zámek Hrubý Rohozec, svědek příběhů
Českého ráje 30. 6. – 30. 10. 2016

Týn nad Bečvou
hrad helfštýn
Poválečná auta na dlani 25. 4. – 31. 8. 2016

Týn nad vltavou
Městské muzeum Týn nad vltavou
Výstava kreseb Karla Koukola 1. 5. – 30. 6. 2016
Obrázky z pouti 1. 6. – 31. 8. 2016

Uherské hradiště
Slovácké muzeum v Uherském hradišti
Kdo si hraje, ovládá 7. 4. – 6. 7. 2016
Antonín Václavík: Zrnko k zrnečku… 19. 5. – 10. 7. 2016
Institut tvůrčí fotografie: 25 let 21. 7. – 11. 9. 2016
Galerie Slováckého muzea
Výstava LFŠ 14. 7. – 21. 8. 2016
Stanislav Lolek 14. 7. – 16. 10. 2016

Uherský Brod
Muzeum Jana amose komenského
Kašpárci celého světa 10. 6. – 2. 10. 2016

Unhošť
Melicharovo vlastivědné muzeum
Technické konopí 1. 6. – 31. 8. 2016

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Staré pověsti české 29. 5. – 3. 7. 2016
Doba dřevěná… doba minulá 15. 4. – 3. 7. 2016
Plavba na páře. 175 let paroplavby
na českém Labi 2. 6. – 30. 10. 2016
Umění australských domorodců 21. 6. – 30. 10. 2016
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valašské Meziříčí
Muzeum regionu valašsko
Zámek Kinských
Háčkované dějiny 14. 4. – 18. 9. 2016
Historické hračky 28. 5. – 18. 9. 2016
Kouzlo hraček 29. 5. – 11. 9. 2016
Evropský dům her aneb Hravá Evropa 29. 5. – 25. 9. 2016
Jožka Baruch 2. 6. – 18. 9. 2016
Lapidárium Trojice
Příběhy z modré planety 28. 5. – 18. 9. 2016
Hračky staré půdy 28. 5. – 18. 9. 2016

valtice
Městské muzeum valtice
Voda jako kolébka života 14. 4. – 30. 6. 2016
nZM – Muzeum vinařství, zahradnictví
a životního prostředí
Voda jako kolébka života 22. 3. – 31. 8. 2016
Balkónové květiny a letničky 28. 5. – 30. 9. 2016

velvary
Městské muzeum velvary
Velvarské osobnosti 1. 8. – 31. 10. 2016

veselý kopec
Soubor lidových staveb vysočina – veselý kopec
Jsme tu pro Vás 23. 4. – 30. 10. 2016

vlašim
Muzeum Podblanicka
Fakt – Um 23. 6. – 10. 7. 2016
Flak, Kitzberger a Sadílek 2. 8. – 21. 8. 2016

vodňany
Městské muzeum a galerie vodňany
Galerie
Josef Krejsa (1896–1941) 22. 5. – 26. 6. 2016
Václav Junek: Dobroduh z Václaváku 3. 7. – 18. 9. 2016
Husův sbor ve Vodňanech 1925–2016 5. 4. – 30. 6. 2016
Šumavská odysea. Fotografie
Josefa Chrástky 3. 7. – 30. 9. 2016
Muzeum
Jan Heřman: Hrady a tvrze
v jižních Čechách 26. 6. – 14. 8. 2016
Lída Škvorová: Světlo ve fotografii 21. 8. – 29. 9. 2016

vojna u Příbrami – Lešetice
hornické muzeum Příbram – Památník vojna
u Příbrami
Skautská lilie za ostnatým drátem 5. 1. – 30. 12. 2016
Kresby z vězení 5. 1. – 30. 12. 2016
Významné osobnosti 1., 2., 3. odboje 5. 1. – 30. 12. 2016
Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty 1. 4. – 30. 9. 2016
SORELA: Socialistický realismus
v architektuře 1. 7. – 4. 9. 2016
Michal Jánský 1. 6. – 30. 6. 2016
Rudolf Riedlbauch 1. 7. – 31. 7. 2016
Josef Synek 1. 8. – 31. 8. 2016

volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve volyni
Uchovník a zlobivé dužky. Bednářské řemeslo
ve Volyni a okolí 9. 4. – 31. 8. 2016
Tvrz – hrad – starý zámek – panská sýpka
– muzeum 20. 4. – 31. 10. 2016

vrchlabí
krkonošské muzeum ve vrchlabí
ZUŠ 26. 4. – 26. 6. 2016
Mechorosty 31. 5. – 18. 9. 2016
Mapy 12. 7. – 30. 10. 2016
čtyři historické domy
Nechte na hlavě 12. 4. – 28. 8. 2016

vsetín
Muzeum regionu valašsko
Motorky 30. 6. – 30. 9. 2016

vysoké Mýto
regionální muzeum ve vysokém Mýtě
Bylinky 6. 3. – 2. 10. 2016
Výstava prací ZUŠ 17. 6. – 26. 6. 2016
Poštou jednou stopou 26. 6. – 4. 9. 2016
Povětrníky českých zemí 3. 7. – 4. 9. 2016

vysoký Chlumec
hornické muzeum Příbram – Skanzen
vysoký Chlumec
Husaři jedou 1. 6. – 30. 10. 2016

vyškov
Muzeum vyškovska
Vedem: Cesta terezínských kluků
stále pokračuje 1. 5. – 30. 6. 2016
Zdeněk Zapletal: Dřevěné plastiky 1. 5. – 31. 7. 2016
Historické trojkolky 30. 6. – 18. 9. 2016
Magdaléna Vanďurková 1. 7. – 31. 8. 2016
Rodinná loutková divadla 1. 7. – 31. 8. 2016

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Pojďte, děti, budeme si hrát!         do 28. 8. 2016

Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Adolf Born aneb Jak se dělá
poštovní známka 7. 6. – 31. 7. 2016
Ptáčci pana Emila 2. 8. – 11. 9. 2016

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Slunce jasná světů jiných: Kresby a rukopisy
Karla Hynka Máchy  1. 5. – 19. 7. 2016
Orbis Pictus Play Zlín: Labyrint světla 19. 5. – 18. 9. 2016
Design z odpadu 24. 6. – 24. 7. 2016
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Design obuvi 26. 5. – 21. 8. 2016

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Poklady z moravských skal 26. 2. – 25. 9. 2016
Včelařství dříve a dnes 30. 5. – 29. 7. 2016
Knihy pro děti oceněné v Čechách
a na Slovensku 1. 6. – 10. 7. 2016
10 let činnosti Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje 9. 6. – 21. 6. 2016
Dostaveníčko s klobouky 17. 6. – 1. 9. 2016
dům umění
Bořek Šípek: Blízko z dálky 10. 6. – 6. 8. 2016
Rada Vacátko zasahuje aneb Hříšní lidé
města pražského 10. 6. – 6. 8. 2016
Pavel Černý: Průřez tvorbou 12. 8. 2016 – 17. 9. 2016
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Znojemský hrad
Karel IV. a jihozápadní Morava 3. 5. – 7. 9. 2016
České korunovační klenoty na dosah 3. 5. – 28. 6. 2016
Památník Prokopa diviše
Knihy pro děti oceněné v Čechách
a na Slovensku 1. 6. – 10. 7. 2016

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Divadlo a film na Žacléřsku 21. 5. – 31. 8. 2016

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Pivovarnictví 26. 6. – 28. 8. 2016
Muzeum starých strojů a technologií
Jarní otevírání muzea: Za modely
(nejen) parními! 21. 5. – 21. 6. 2016
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Věstník Asociace muzeí a galerií čR, z. s., 3/2016
Toto číslo vychází elektronicky 30. června 2016. Periodicita šestkrát ročně.
Periodikum je registrováno mK Čr, reg. č. 8331, issN el. verze 2464-7837.
uzávěrka příštího čísla: 31. července 2016
Tématem čísla 4/2016 jsou Muzea za hranicemi.
Kalendárium: Pro otištění aktuálních výstav vašeho muzea v Kalendáriu výstav zašlete jejich přehled
na 3 měsíce dopředu na e-mailovou adresu: kalendarium@cz-museums.cz do 1. srpna 2016.
Redakce: Jana Jebavá
Asociace muzeí a galerií Čr, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
e-mail: vestnik@cz-museums.cz, http://www.cz-museums.cz
Redakční rada: michal Babík, milena Burdychová, eva dittertová, Hana dvořáková, magdalena elznicová mikesková, 
zdeněk Freisleben, Hana garncarzová, Jana Hutníková, Jiří Jedlička, Anna Komárková, zita suchánková
Grafická úprava čísla: Jana Jebavá
obálka: Pohled do výstavy „Tenkrát na severozápadě. rok 1945 v Ústí nad labem a okolí“, oceněné cenou gloria musaealis 2015 
v kategorii muzejní výstava roku. Foto: muzeum města Ústí nad labem

Výzva k zasílání příspěvků do čísla 4/2016
máte zkušenosti se spoluprací s institucemi v zahraniční, které by mohly vaše kolegy obohatit? měli jste možnost nahlédnout do zá-
kulisí muzea či galerie mimo Čr? setkali jste se na svých cestách s inspirací pro vlastní muzejní činnost? Vaše příspěvky k tématu 
srpnového čísla přivítáme na e-mailu redakce: vestnik@cz-museums.cz. až do 31. července 2016. Těšíme se a přejeme krásné léto!

Pokyny pro autory
Věstník AMG přijímá články do všech rubrik, a to zejména:
Příběh muzejního předmětu, 200 let českého muzejnictví, Personálie, Recenze, Muzeologie a muzejnictví, Z muzejních cest.
Maximální rozsah textů je 3 500 znaků, u některých rubrik 8 000 znaků, vždy po domluvě s redakcí.
Příspěvky k tématu jsou omezeny rozsahem 6 000 znaků. Ke všem článkům zasílejte 2–3 fotografie v nejlepší možné kvalitě 
(velikost alespoň 500 kB).

Archiv čísel
Věstník Amg je rozesílán všem členům Amg prostřednictvím elektronického Bulletinu Amg. ostatní zájemci mohou 
požádat o zasílání časopisu na e-mailové adrese redakce.
Na webových stránkách Amg http://www.cz-museums.cz pod záložkou Věstník Amg jsou publikována všechna čísla časopisu 
od roku 2002 ve formátu pdf. Archiv průběžně doplňujeme.

Inzerce
Zadní strana obálky
A – celá strana (210 x 297 mm + spadávka 5 mm)......................... 6 000 Kč
Vnitřní strana obálky
B – celá strana (210 x 297 mm + spadávka 5 mm)......................... 6 000 Kč
c – 1/2 strany (210 x 148 mm + spadávka 5 mm)......................... 4 000 Kč
Tělo časopisu
d – celá strana (180 x 236 mm)........................................................... 5 000 Kč
e – 1/2 strany (180 x 118 mm)............................................................ 3 000 Kč
F – 1/4 strany podél (180 x 59 mm)................................................... 2 000 Kč
g – sloupec (56 x 236 mm).................................................................... 2 000 Kč
H – 1/2 sloupce (56 x 118 mm)........................................................... 1 500 Kč

Žatec
regionální muzeum k. a. Polánka v Žatci
Na Mayovky v máji 13. 5. – 30. 9. 2016
Iva Mottlová: Do říše snů 16. 6. – 28. 8. 2016
Křížova vila
Jaro a léto v lidové kultuře 15. 4. – 28. 8. 2016

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Svět mechanické hudby 22. 6. – 28. 9. 2016

Železná ruda
Muzeum Šumavy Železná ruda
Elektrárna Černé jezero 1. 8. 2015 – 30. 6. 2016

Žihobce
Muzeum Lamberská stezka
Kája Saudek: Trať se ztrácí ve tmě… 4. 6. – 31. 7. 2016
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Škola muzejní propedeutiky
ve školním roce 2016–2017

Ještě je pár volných míst!
nenechávejte přihlášení na poslední chvíli! O přijetí do kursů rozhoduje pořadí 
přijatých přihlášek.
 
Nabízíme dva vzdělávací kursy, které kladou důraz na využití nabytých poznatků v praxi.
 

ZákLaDní kUrS

 ■ Již xV. běh kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na odborné správě 
a využívání sbírek a nejsou absolventy školy poskytující odborné muzeologické 
vzdělání.

 ■ mohou ho využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele 
muzea.

 ■ V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, 
o práci se sbírkami a pohled do problematiky v dnešní době velmi aktuálního 
tématu muzejní pedagogiky.

Více na http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/zakladni-kurs
 

náSTavBOvÝ kUrS – MUZeJní vÝSTavnICTví

 ■ Vi. běh nástavbového kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na 
prezentaci muzejních sbírek, nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice 
manažerských rolí.

 ■ V rámci nástavbového kurzu se studenti zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných 
muzeí, v nichž si budou moci prohlédnout správné i nesprávné příklady realizace 
muzejních expozic a výstav.

 ■ Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou skládající se z obhajoby závěrečné práce na 
vybrané téma a následné debaty nad problematikou.

Do kurzu se mohou přihlásit  zájemci i bez absolvování základního kurzu ŠMP.
Kurs je otevřen všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky
(viz http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/nastavbovy-kurs)
 
Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát aMG 
do 31. srpna 2016.
 
Kontaktní osobou je mgr. monika Benčová
e-mail: bencova@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 039. 



Light first. Císař Karel IV. 1316 - 2016

Valdštejnská jízdárna, Národní galerie
ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz


