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ASOCIACE MUZEÍ
A GALERIÍ ČR, Z. S.

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
ve spolupráci se Saským zemským ústředím pro muzejnictví, Zemským ústředím pro nestátní muzea v Bavorsku,
Svazem hornorakouských muzeí a Českým výborem ICOM, z. s.
pořádají

26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí

Krásný starý nový svět. Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti
24.–26. září 2017
Regionální muzeum v Mikulově, Velký zámecký sál, Zámek 1/4
neděle 24. září 2017
15.00–17.30
exkurze do Archeoparku Pavlov
18.30		
setkání u číše vína a prohlídka expozic/výstav Regionálního muzea v Mikulově
20.00		
přátelské setkání ve vinném sklípku
pondělí 25. září 2017
místo konání: Regionální muzeum v Mikulově, Velký zámecký sál
9.00–10.00
prezence účastníků
10.00–10.30
přestávka na kávu
10.30–11.00
zahájení 26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských muzejních pracovníků
11.00–11.30
zprávy z partnerských zemí: Česká republika, Sasko, Bavorsko, Horní Rakousko
11.30–13.00
přednášky a diskuze, I. blok:
			
Archeopark Pavlov – prezentace národní kulturní památky
			
Pavilon Anthropos včera a dnes – prehistorické originály a jejich prezentace v muzeu
			
Nové zemské muzeum pro archeologii v Sasku – plánování, koncept, provoz
13.00–14.30
přestávka na oběd
14.30–15.45
přednášky a diskuze, II. blok:
			
Cesta je cílem – propojení výzkumů a výstavních aktivit v archeologii
			
Paleopatologie v muzeu na příkladu Archeologického muzea v Gredingu
			
Na očích veřejnosti – PR management v Kuratoriu kolových staveb
15.45–16.15
přestávka na kávu
16.15–17.30
přednášky a diskuze, III. blok:
			
Světové dědictví Limes v Bavorsku – jak vystavit nepostřehnutelné v muzeu
			
125 let Muzea Lauriacum v Ennsu – retrospektiva a perspektivy pro budoucnost
			
Obnovený život v ruinách – Římské muzeum Kastell Boiotro v Pasově
			
Představení nové knihy Pásy. Rozpoznání – určení – popis
17.30–19.00
prohlídka pamětních míst v Mikulově (synagoga, židovský hřbitov, rodinná hrobka Dietrichsteinů)
19.00–20.00
volný program – ubytování/večeře
20.00		
setkání u číše vína se starostou města Mikulova Rostislavem Koštialem
úterý 26. září 2017
místo konání: Regionální muzeum v Mikulově, Velký zámecký sál
9.00–10.15
Přednášky a diskuze, IV. blok:
			
Dějiny města jako hledání historicko-archeologických stop
			
Archeologické muzeum ve Welsu a jeho pracoviště ve městě
			
Bronzový depot z Turska
10.15–10.45
přestávka na kávu
10.45–12.00
shrnutí, závěrečná diskuze, informace o přípravě 27. setkání v roce 2018
12.00		
zakončení 26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských muzejních pracovníků
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Rekonstrukce — cesta
k modernímu muzeu?

R

ekonstrukce muzeí jsou snad vůbec nejnáročnějšími
projekty, s nimiž se muzejník může ve své praxi setkat. Skloubit hlediska památková, požadavky na kvalitní
expozice, na moderní návštěvnický provoz a vysoké nároky
na péči o sbírky je často velmi obtížné.
V posledních letech by se mohlo zdát, že zažíváme
boom rekonstrukcí muzejních budov. Vždyť rekonstruována byla, rekonstruuje se či se na rekonstrukci chystá
celá řada muzeí. A ačkoli ojediněle vzniknou v souvislosti
s muzejní činností i zcela nové stavby, na ty velké, inspirativní, jak je známe ze zahraničí, stále čekáme. Je to škoda,
neboť právě muzejní novostavby mají potenciál propojit
v sobě aktuální trendy z oblasti muzejnictví se současným
vývojem na poli architektury a designu, a stát se tak významnými návštěvnickými cíli, přispívajícími i k proměně
vnímání muzeí veřejností.
Často se v souvislosti s rekonstrukcemi dozvídáme, že
po jejich skončení se muzea stanou moderními muzejními
objekty. Mohlo by se zdát, že předpokladem proměny v moderní objekt je právě rekonstrukce, resp. provedené stavební
úpravy. Pokud na muzeum nahlížíme jako na stavbu, pak
to tak určitě je. Rekonstrukce budovy má potenciál zvýšit
návštěvnický komfort, zlepšit možnosti využití pro práci
s veřejností, vytvořit důstojné prostředí pro muzejní prezentaci, lepší zázemí pro zaměstnance i sbírky. Tedy v podstatě
vytvořit moderní funkční objekt, přizpůsobený stávajícím
(a snad trochu i budoucím) potřebám muzejní práce. Ten
je ale stále jen schránou pro dění probíhající uvnitř.
Muzeum je místem, kde se uskutečňuje komunikace
muzea s veřejností, kde se setkávají lidé různých zájmů,
místem pro prožívání, zážitky, emoce, místem, které dynamicky propojuje zainteresované subjekty s využitím
muzejních sbírkových předmětů. A muzeum jako instituci
ani sebezdařilejší rekonstrukce moderním neudělá, pokud
nepůjde ruku v ruce s novými postupy v oblasti vztahu
s veřejností. Rekonstrukce může být příležitostí ke změně,
impulsem, který nás inspiruje k tomu, začít o naší činnosti přemýšlet z nových úhlů pohledu. Rekonstruované
muzejní budovy si bezpochyby zaslouží i pronávštěvnický
přístup, inovativní způsoby práce s veřejností, vstřícné
a přátelské prostředí atp. Hlavními nositeli tohoto přístupu jsou a vždy budou zaměstnanci muzeí. Přejme proto
všem institucím takové pracovníky, díky nimž se nově
zrekonstruovaná muzea (a nejen ona!) stanou skutečně
moderními muzejními objekty.
IVANA KOCICHOVÁ
NÁRODNÍ MUZEUM – CENTRUM
PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
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Muzea v novém
UPM zrekonstruovalo hlavní budovu
HELENA KOENIGSMARKOVÁ
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

U

pražskou obchodní a živnostenskou
komorou, podle návrhu Josefa Schulze v letech 1897–1899. V roce 1900
byla zpřístupněna první část expozic,
druhá část následovala v roce 1905.
Za dobu jejího užívání byla postupně
zaplňována depozitáři, po dlouhé období 17 let od roku 1969 byla nejenom
stálá expozice zrušena, ale muzeum
bylo uzavřeno. Pro veřejnost byla od
roku 1971 přístupna pouze rozsáhlá muzejní knihovna a do provozu
uveden jeden výstavní sál pro časové
výstavy. Bylo zde uspořádáno mnoho objevných výstav zejména z historických sbírek muzea, ale i postupně
mapovány slohová období užitého

Foto: Archiv UPM

PM v posledních dvou letech
prošlo opravdu významnými
změnami, které do budoucnosti velmi rozšiřují jeho pole působnosti jako
státního muzea pro užité umění a design. Špatný technický stav historické
budovy a nedostatek místa, jak na samotné vystavování, tak i na ukládání
sbírkových předmětů, ale i nedostatek
zázemí pro zaměstnance, vedl ke dvěma zásadním krokům. Tím prvním
bylo vybudování Centrálního depozitáře ve Stodůlkách, tím druhým pak
rozsáhlá rekonstrukce hlavní budovy
muzea.
Budova byla postavena pro sbírky muzea, založeného v roce 1885

Vitraje na podestě v nově zpřístupněné části centrálního schodiště
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umění a designu 20. století, na které
mohlo muzeum po roce 1989 plynule navázat. K většímu rozsahu prezentace sbírek i dalších aktivit však
již byl stávající prostor nevyhovující,
představoval 40 % z původní dispozice
budovy. V roce 2000 jsme sice vybudovali novou stálou expozici „Příběhy
materiálů“ (předchozí byla otevřena
pro veřejnost spolu s muzeem 1985),
ale pokusy o přístavbu na pozemku
u muzea, který pro to byl historicky
určen, brzy selhaly. Rozhodli jsme se
proto o vypracování dvou projektů:
výstavby centrálního depozitáře, resp.
pracoviště s veškerou související péčí
o sbírky, a rekonstrukci historické
budovy.
Když byl v roce 2008 vytvořen
„Program péče o národní kulturní
poklad“, byly do něho zařazeny oba
investiční projekty UPM s tím, že napřed bude vybudován depozitář, do
kterého se pak přestěhují sbírky a dočasně i všichni zaměstnanci, a bude
probíhat příprava na nové expozice.
V roce 2014 jsme se však museli rozhodnout pro souběh obou akcí. Znamenalo to tedy zajistit dočasné uložení všech sbírek a všech zaměstnanců
(ti nebyli uloženi, ale našli společné
útočiště v tzv. radničních domech na
Malém náměstí díky vstřícnosti Magistrátu hl. města Prahy).
Autorem projektu rekonstrukce,
zpracovaného na základě požadavku
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muzea na rehabilitaci historických
prostor, vytvoření zázemí pro zaměstnance na půdě muzea a řešení nového
vstupu do budovy, byl ateliér Ing. arch.
Tomáše Šantavého. Byla provedena
stavebně-statická úprava budovy a rekonstrukce obvodového pláště včetně
střechy a fasád restaurátorským způsobem. Stejně tak byla zrestaurována
veškerá vnitřní výzdoba, mj. malby
stropů (v každém sále jiné motivy, navržené Josefem Schulzem). Štukatérské, kamenické a další specializované
práce prováděli vybraní restaurátoři
a odborníci. Do budovy byl vložen inteligentní systém klimatizování a vytápění, zabudováno špičkové elektronické zabezpečení včetně kamerového
systému a požární prevence, to vše bez
narušení historických prvků.
Proveden byl rozsáhlý archeologický průzkum, který ověřil zbytky
středověkých staroměstských hradeb.
Součástí investice bylo veškeré moderní vybavení interiérů, zvláště nových
prostor pro muzejní obchod, restauraci a kanceláře v podkroví. Zásadní novinkou je i nový přístup do muzea přes
muzejní zahradu, která tak bude poprvé plně přístupna veřejnosti a bude
využívána i restaurací. Nový vstup je
zcela bezbariérový, na rozdíl od vstupu historického, který ale zůstane
zachován. Slouží také návštěvníkům
veřejné prezenční odborné knihovny,
pro kterou zůstaly zachovány i sklady,
modernizované již jednou po povodních v roce 2002.
Návštěvníci se nyní mohou podívat i do třetího výstavního patra, doposud nepřístupného, neboť v něm byly
uloženy všechny sbírky skla, porcelánu a keramiky, textilu ad. Impozantní
přístupové schodiště je zdobeno nástěnnými malbami s náměty alegorií řemesel od Ferdinanda Herčíka
a vitrajovými okny s alegorickými postavami podle návrhu Josefa Schulze,
na podestě mezipatra. Rehabilitovány
takto byly všechny historické prostory. Zároveň byl upraven jeden ze sálů
jako multifunkční, pro konání předná-
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šek, konferencí i společenských akcí.
V přízemí vznikl v rámci edukačního
oddělení samostatný menší přednáškový a workshopový sál.
Celkově budova získala téměř
2 200 m2 pro stálé expozice a 550 m2
pro výstavy, což je dvou a půlnásobně více než do roku 2014. Celkové
náklady tvořily 309 470 210 Kč bez
DPH. Kolaudace nově zrekonstruované hlavní budovy proběhla 6. dubna 2017 a slavnostně byla přestřižena
páska za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana dne 12. května
2017. V červnu se zpět přestěhovali
ti zaměstnanci, kteří nejsou v Centrálním depozitáři, tj. management
muzea, ekonomické a personální oddělení a oddělení prezentace sbírek.
„Záchytnou“ společnou kancelář zde
mají i kurátoři.

UPM připravuje zahájení provozu pro veřejnost několika výstavami v listopadu 2017. V průběhu 3 let
bude postupně budovat stálé expozice v rámci další investiční akce. Zahajovací výstavy umožní nahlédnout
do různých oblastí muzejních sbírek:
Z historických sbírek to bude výstava
„Výběr ředitelky“ (spojená s publikací
Director′s Choice vydanou londýnským
nakladatelstvím Scala); „Plejády skla“
představí tvorbu významných sklářských výtvarníků; „Paneláci“ bude závěrečná výstava grantu NAKI; výstava
„Století designu“ pak bude věnována
vztahu muzea a designu ve 20. století. V nově přístupných sálech třetího
patra bude od března 2018 otevřena
výstava fotografií Josefa Koudelky,
pořádaná u příležitosti jeho životního
jubilea a uložení díla v UPM.

Rekonstrukce budovy
Galerie moderního umění
v Hradci Králové
TOMÁŠ RYBIČKA
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

G

alerie byla založena jako Krajská galerie Královéhradeckého
kraje v roce 1953. Ve městě však pro
novou kulturní instituci nebyly vhodné
prostory, proto byla dočasně umístěna
na zámku v Rychnově nad Kněžnou.
Na jaře roku 1963, se galerie vrátila
do Hradce Králové a v dalších letech
využívala dvě křídla biskupské rezidence na Velkém náměstí. Své stálé sídlo
získala až v lednu 1990, kdy se přestěhovala do budovy bývalého Záložního
úvěrního ústavu, postavené podle návrhu významného českého architekta
Osvalda Polívky v letech 1911–12.
Nové sídlo sice poskytovalo rozsáhlé výstavní prostory, ve kterých

mohla galerie představit ve stálé expozici českého moderního umění to
nejlepší ze svých sbírek, budova ale
nebyla upravena pro potřeby nového
uživatele. Bylo to tedy jen další provizorium a postupně byly prováděny jen
nezbytné dílčí úpravy. V roce 2010 byl
proto vypracován záměr na celkovou
rekonstrukci budovy pro potřeby Galerie moderního umění. Po schválení
tohoto záměru byla zpracována dokumentace nezbytná pro provedení
celkové rekonstrukce: stavebně historický průzkum, digitální zaměření
budovy, podrobná evidence uměleckořemeslných a architektonických prvků v budově a také architektonicko-
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Architektonická koncepce, jejímž
autorem je Ing. arch. Pavel Tušl z královéhradeckého ateliéru 3Q Project,
respektuje historický charakter budovy, zároveň ale upravuje její část pro
současný způsob užívání. Galerie totiž potřebuje vedle výstavních prostor
také dostatek místa pro manipulaci
s uměleckými díly a pro jejich ukládání v souladu se soudobými požadavky, ale i dostatečné zázemí pro další
nezbytné technické a administrativní
činnosti. Prostory, kde jsou dochované
cenné dekorativní a uměleckořemeslné prvky, tj. přízemí a první poschodí, se co nejvíce přiblížily původnímu
stavu z doby, kdy byla budova postavena. Vstupní hala opět slouží jako
vstupní prostor s informacemi pro návštěvníky a pokladnou, v dosavadních
výstavních sálech v přízemí je šatna,
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prodejna publikací, odpočinkový prostor s pohodlným sezením a v nejbližší
době bude zpřístupněna také kavárna.
V prvním poschodí se nachází Galerie
Vladimíra Preclíka se stálou expozicí
jeho děl, dále přednáškový sál, výtvarný ateliér pro doprovodné programy,
klubovna a studovna pro návštěvníky
knihovny a badatele. Další tři podlaží
jsou upravena na výstavní sály pro stálou expozici českého moderního umění a pro krátkodobé výstavy. Odstraněním příček a propojením někdejších
kanceláří s ochozem kolem světlíku
nad vstupní halou vznikl otevřený
prostor, který umožňuje pozoruhodné
průhledy z jedné části výstavních sálů
do dalších prostor s uměleckými díly.
Ve světlíku nad vstupní halou je umístěna nová vzduchotechnika, technický
prvek, který byl podle návrhu malíře
Aleše Lamra přeměněn na výtvarný
objekt prostupující centrální částí tohoto otevřeného prostoru.
Součástí rekonstrukce byla také
oprava fasády, především nahrazení novodobých kovových výkladních
skříní replikami původních dřevěných výkladců a odstranění dalších
necitlivých úprav, dále restaurování
bronzových plastik Ladislava Šalouna
a štukových dekorativních prvků na
hlavním průčelí budovy. Restaurátoři
se věnovali také uměleckořemeslným
prvkům v interiérech, především vitrážím a štukové výzdobě na stěnách
a stropech, včetně obnovení původní
barevnosti a zlacení, obnoveno bylo

také původní osvětlení v historických
interiérech. V průběhu stavebních
prací byly objeveny původní vytlačované papírové tapety, které byly celkově ve špatném stavu a na některých
místech velmi poškozené. Tapety byly
v celém rozsahu restaurovány a spolu s dalšími dochovanými prvky jsou
cennou ukázkou dobových secesních
interiérů.
Rekonstrukce budovy podstatně
zlepšila celkové podmínky pro další
činnost galerie v oblasti správy sbírek,
pro stálou expozici a krátkodobé výstavy, doprovodné programy a poskytování dalších odborných služeb. Souběžně s dokončováním rekonstrukce
části budovy, kterou využívá galerie,
byla provedena přestavba původních
bytů v zadním traktu na kancelářské
prostory pro organizace zřizované
nebo založené Královéhradeckým krajem. Ve třech podlažích tak vznikly
kanceláře a další prostory upravené
pro činnost nových uživatelů.
Rekonstrukce byla zahájena v červenci 2014 a dokončena v září 2016.
Investorem byl Královéhradecký kraj
a celkové náklady činily 126,1 mil. Kč,
z toho 50,076 mil. Kč bylo uhrazeno
z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Rekonstrukce budovy Galerie
moderního umění v Hradci Králové
získala v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2016 na návrh odborné poroty zvláštní ocenění v kategorii
Muzejní počin roku.

Foto: Archiv GMU

-dispoziční studie, která stanovila způsob využití jednotlivých prostor tak,
aby byl pohyb návštěvníka plynulý.
Podobně byla řešena také návaznost
jednotlivých činností v provozním zázemí. Rekonstrukce sledovala čtyři
hlavní cíle:
1. Rehabilitace budovy, odstranění
necitlivých stavebních úprav provedených v minulosti, restaurátorské a konzervátorské ošetření
dochovaných dekorativních uměleckořemeslných prvků.
2. Podstatné zlepšení podmínek pro
ukládání a vystavování uměleckých
sbírek galerie, vytvoření nových
depozitářů s vybavením, které odpovídá soudobým požadavkům na
správu a ochranu sbírek, vytvoření
stabilních klimatických podmínek
v depozitářích a výstavních sálech,
pořízení kvalitního zabezpečovacího systému.
3. Vytvoření odpovídajícího prostředí
pro poskytování služeb návštěvníkům (šatna, prodejna, odpočinkové prostory, přednáškový sál,
výtvarný ateliér, studovna).
4. Zlepšení pracovních podmínek
pro zaměstnance galerie.

Vstupní hala Galerie moderního umění v Hradci Králové
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Archeopark Pavlov
PETR KUBÍN
REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

A

Foto: Archiv RMM

rcheologická naleziště z období
paleolitu na svazích vápencového
hřebene Pálavy představují v celoevropském měřítku jeden z nejvýznamnějších sídelních areálů, jaké moderní
Homo sapiens v období před 30 000
lety v Evropě vytvořil.
Naše populární literatura mluví
o lovcích mamutů, evropská archeologická literatura o paleolitické kultuře gravettienu (podle francouzského
skalního převisu La Gravette) a ta moravská konkrétněji o pavlovienu (podle archeologického naleziště Pavlov I).
Počátek této doby se datuje do období
před více než 30 000 lety; kultura pak
zaniká přibližně před 22 000 lety.
Z archeologického pohledu dokazují objevy u Pavlova, Dolních
Věstonic a Milovic existenci úspěšné paleolitické společnosti. Nálezy
ve své komplexnosti dávají představu
širokého spektra chování a umožňují
zkoumat nejen činnosti, technologie
a vztahy k přírodnímu prostředí, ale
také předpokládané společenské, symbolické a rituální struktury stojící za
těmito činnostmi.
Dlouhodobý výzkum loveckých
sídlišť pod Pálavou ukazuje, že v období gravettienu Morava na několik tisíciletí zazářila jako skutečné

Pohled do expozice Archeoparku Pavlov
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civilizační a kulturní centrum tehdejšího světa. Strategicky rozhodující území spojující východ a západ
kontinentu získalo primát v celé řadě
technologií, jako je znalost vypalování
keramiky, tkaní textilií či broušení
kamene. Doloženo bylo také drcení
rostlinné potravy. Všechny tyto znaky
se dosud považují za základní pro přechod k zemědělskému způsobu života
o dalších 10 000 let později.
Komplexní systém gravettienu
Moravy představuje jeden z nejúspěšnějších adaptačních modelů v předzemědělské historii lidstva. Území Moravy má ještě další primát – shodou
okolností naše gravettská naleziště
poskytla největší soubor kosterních
pozůstatků moderního člověka, který má dnes antropologie k dispozici.
První stálá výstava, která prezentovala výsledky vědeckých výzkumů
pod Pálavou, vznikla na konci 70. let
20. století a byla instalována v pozdně renesanční budově bývalé radnice
v Dolních Věstonicích; po úpravách
v 90. letech 20. století byla v provozu
až do roku 2015.
Po tak dlouhé době výstava nutně zastarala, zejména z výstavnického
hlediska. Bylo nutné řešit otázku, jak
nově pojmout prezentaci nálezů, které

přitahovaly do malého muzea návštěvníky z celého světa. Budova omezená
památkovou ochranou, s ne úplně vyhovující dispozicí, mnoho možností
nenabízela.
V roce 2002 vznikl ve spolupráci Archeologického ústavu AV ČR
Brno, v. v. i., a Regionálního muzea
v Mikulově koncept prezentace archeologických památek okolo Pálavy,
které svým významem tento region
přesahují. Jde především o památky
z doby římské a právě paleolitu. Součástí konceptu bylo mimo jiné vybudování archeoparku, a to přímo na
jedné z lokalit. Jako nejvhodnější se
jevila lokalita Pavlov I. Autorem celého projektu se stala architektonická
kancelář Radko Květ.
Stavba samotná vychází z několika daností. Tou první je poloha
archeologických nálezů, které se nachází několik metrů pod současným
povrchem. Od začátku byl záměr část
této vrstvy prezentovat in situ. S tím
souvisí také památková ochrana celé
lokality, která byla poměrně nedávno
prohlášena národní kulturní památkou, a proto je stavba situována tak,
aby se její poloha kryla s plochou, která již byla archeologicky prozkoumána pouze s výjimkou expozice in situ.
Další limity pak vyplynuly z podmínek
ochrany přírody CHKO Pálava. To
pak vyústilo v řešení založit stavbu
hlouběji do země tak, aby v maximální míře respektovala okolní krajinu
a pochopitelně památku samotnou.
I s respektem ke světovému významu
nálezů bylo zvoleno ne úplně běžné
architektonické řešení. Hlavním materiálem je pohledový beton, který nad
povrch vystupuje v podobě bílých lomených věží, jež asociují vápencové
skály Pálavy a kterými proniká přirozené světlo do interiéru.
Při přípravě projektu expozice byl
kladen důraz na citlivé zapojení AV
techniky, videomappingu a dalších
dnes oblíbených technologií, ale pouze v míře, která nepotlačí artefakty
samotné, prezentované v originálech
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i kopiích. Jejich výběr ukazuje to nejpodstatnější, co civilizace gravettienu
na Moravě přinesla.
Instalace v prostoru je velkorysá.
Nebylo záměrem návštěvníka zahltit
dojmy a informacemi, kdy v těsném
prostoru postupuje od vitriny k vitrině, ale mimo jiné vytvořit i prostor pro
reflexi toho, co vidí, aby měl možnost
vrátit se k tomu, co jej zaujalo. Proto jsou informace podávány různým
způsobem, a v několika rovinách. Desetiminutový film je obrazovým entreé
k expozici, popisky k exponátům jsou
jen velmi stručné. Podrobnější informace jsou na LCD obrazovkách, kde
běží smyčky k jednotlivým tématům.
Ještě podrobnější informace nalezne
návštěvník na intrawebu, ke kterému se může připojit přes svůj telefon.
K dispozici je i knihovna s odbornou
i populárně-naučnou literaturou.

Archeopark Pavlov byl slavnostně
otevřen 28. května 2016 po roce a půl
od zahájení stavby. Přestřižení pásky
ovšem bylo pouze zahájením projektu,
jehož partnerem je i nadále Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i. Od
září 2017 bude započata realizace několika výukových programů pro různé
stupně vzdělání.
V blízké budoucnosti leží zahájení
projektových příprav na úpravu plochy v okolí stavby tak, aby vyhovovala
potřebám experimentální archeologie
a vzdělávacím i zábavným aktivitám,
které není možné realizovat v interiéru. Základním principem projektu je
totiž propojení roviny vědecké, populárně-naučné a zábavní. To vše ve své
funkční a logické návaznosti. Podaří-li
se tento záměr naplňovat a rozvíjet,
bude možné posoudit až s odstupem
několika let.

Jablonecké muzeum
dokončilo na jaře dvě
rekonstrukce

komplikací ze strany zhotovitele; odstraňování vad a nedodělků probíhalo
až do května 2017. Zpoždění stavby
významně zkomplikovalo také navazující práce, zejména vybavení regálovým
systémem. Až v průběhu dubna 2017
jsme nakonec mohli zahájit vyklizení
provizorních skladovacích prostor ve
4 km vzdáleném pronajatém objektu.
Ani tento krok ovšem nebyl jednoduchým, předcházely mu dva roky intenzivního třídění a evidence obrovského
konvolutu výrobních nástrojů a hotové
bižuterie ze zrušené společnosti Jablonex. Dosud navíc nejsme u konce.
Zbývá dokončit úpravu dlouhodobě
neudržovaného přístupového pozemku, který byl začátkem letošního roku
zakoupen od města.
Pracoviště v novém depozitáři
najdou dva správci sbírek i badatelé.
Muzeum má v této chvíli již všechny
své sbírky umístěny ve vlastních objektech, a to přímo ve městě, v pěšky
dosažitelných vzdálenostech. Jednotlivá pracoviště muzea byla krom toho
spojena funkční počítačovou sítí s internetovým propojením a dostatečnými úložišti dat, včetně zálohování.

MILADA VALEČKOVÁ
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU
daptace bývalého skladu civilní
ochrany na muzejní depozitář
a rekonstrukce památkově chráněné
roubenky v Jizerských horách – dvě
souběžně probíhající stavební akce realizovalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou od jara 2016 do jara
2017. Obě byly financovány z účelové
dotace zřizovatele (Ministerstvo kultury), každá s náklady cca 12 mil. Kč.

Adaptace bývalého skladu CO
na muzejní depozitář

V roce 2015 se muzeu podařilo
bezúplatným převodem získat od
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Hasičského záchranného sboru nevyužívaný dvoupodlažní objekt bývalého
skladu civilní ochrany na jabloneckém
sídlišti Šumava. Naším cílem bylo proměnit jej v depozitář a umístit do něj
sbírky z prostor pronajatých mimo
katastr města.
Stavební práce byly zahájeny
v dubnu 2016 a spočívaly zejména
v utěsnění pláště budovy, rekonstrukci střechy, výměně většiny rozvodů,
repasi nákladního výtahu, budování
sociálního zařízení, zabezpečení, monitoringu klimatu apod. Tyto práce
však byly, bohužel, provázeny řadou

Foto: Archiv Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N.

A
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Rekonstrukce Liščí boudy
na Kristiánově

Tzv. Liščí boudu, památkově chráněnou roubenku z druhé poloviny
18. století, má muzeum ve své správě
od roku 1963. Jedná se o jediné dochované stavení kdysi významné sklářské
osady Kristiánov. Po řadě dřívějších
dílčích oprav se Liščí bouda konečně
dočkala celkové stavební rekonstrukce, jejímž cílem byla nejen obnova památkových hodnot, ale též vytvoření atraktivního výletního cíle. Cíl to
nebyl lehký – objekt se totiž nachází
v centru Jizerských hor, zcela bez inženýrských sítí či přívodu elektřiny.
Autorem návrhu obnovy byl jablonecký Ateliér 4, realizaci provedla
stavební společnost Gema Art Praha,
která se specializuje právě na obnovy
památkových objektů. Nejpatrnější
změnou zvenku je nová střecha, kde
byl nevhodný bonský šindel nahrazen tradičním štípaným šindelem ze
smrkového dřeva. Z velké části byly
vyspraveny kamenné podezdívky, poškozené části roubení byly odstraněny
a doplněny novými dřevěnými trámy
opracovanými tradičním tesařským
způsobem. Z roubení zmizel solární
panel na výrobu elektřiny, kterou nově
pro objekt dodává benzínový agregát
skrytý v podzemí. Bylo vybudováno
další technické zázemí – studna pro
zásobování objektu vodou a odvod
splašků kanalizací do čerpací jímky.
To vše umožnilo rozšíření komfortu
pro návštěvníky o sociální zařízení,
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ale také prodej drobného občerstvení.
Nově přibyla zastřešená terasa, která
tvarově vychází z podoby dřívějšího
seníku, jak byl dochován na dobových
fotografiích. Dnes skýtá možnost posedět s výhledem do malebné krajiny
Jizerských hor, zároveň však chrání
památkově hodnotné klenuté žulové
stropy sklepa.
Značnou část provedené rekonstrukce zaznamená návštěvník uvnitř
objektu. Původní expozice se díky návrhům hlavního kurátora muzea Petra Nového a autora řešení Romana
Kvity výrazně obměnila. Stěžejním
exponátem zůstal trojrozměrný model osady, který však prošel kompletní
renovací. Na doprovodných panelech
se návštěvníci dozví to nejdůležitější
o historii osady a jejích obyvatel, na

replikách historických předmětů i formou interaktivních prvků se seznámí
s typickými výrobky sklárny, která tu
fungovala plných 111 let! Poprvé mohou navštívit podkroví roubenky, kde
je hlavně pro děti připraven odpočinkový koutek se skládáním modelu osady z dřevěných kostek. Zde naleznou
i indicie k hledání pokladu bájného
čaroděje Tamanna na pozůstatcích
ostatních zaniklých budov osady, na
tzv. malém naučném okruhu.
Slavnostní otevření objektu po
rekonstrukci spojené s muzejní nocí
proběhlo 20. května 2017. Současně
jsme otevřeli naučnou stezku „Cestou jizerskohorských sklářů“, která
zavede návštěvníky z Kristiánova až
k hlavní budově muzea v Jablonci nad
Nisou a na 11 zastaveních je seznámí
s bohatou místní sklářskou tradicí.
Stezka vznikla s finančním přispěním
rodiny Riedelů, potomků dřívějších
majitelů kristiánovské sklárny. Vydali
jsme také širokou kolekci propagačních materiálů a tematických exkluzivních suvenýrů.
Souběh obou akcí (navíc v době
přípravy dalších velkých projektů muzea) si vyžádal mimořádné nasazení
většiny zaměstnanců muzea. Odvedli
neskutečný kus práce a ráda bych jim
za to vyjádřila své velké poděkování
i obdiv.

Nový Centrální depozitář
PNP v Litoměřicích
MARIE KOHOUTOVÁ
PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

M

oderní, vstřícná, s obrovským
fondem archiválií, s jejichž pomocí je možno zkoumat českou literární historii. Taková je nová badatelna literárního archivu Památníku
národního písemnictví, kterou toto
i v evropském měřítku výjimečné mu-

zeum literatury otevřelo v polovině
července letošního roku v Centrálním
depozitáři v Litoměřicích. Příjemně
modré ladění prostředí nové badatelny
přirozeně vedoucí ke zklidnění a soustředění je vizuálně nejnápadnějším
znakem, důležitější je ale její plná
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technická vybavenost obvyklá ve studovnách muzejních institucí 21. století. Odborná erudice jejích pracovníků
pomáhá při vyhledávání fondů a jejich
studiu.
V historii PNP se jedná o velmi
podstatný přelom, když si uvědomíme, že v minulosti byly depozitáře,
a dokonce ještě některé jsou, na
více místech, jako tomu bylo například v případě zámku Staré Hrady,
bývalých krytů na Kladně či v dnes
již nevyhovujících prostorách garáží
v Chrudimi.
PNP řešil jako mnohé další muzejní instituce tíživý nedostatek depozitních prostor. Podařilo se ho
vyřešit až v roce 2010 převodem bývalých kasáren v Litoměřicích z resortu Ministerstva obrany. Následující
léta probíhala ve znamení přípravy
projektu na přebudování vojenských
kasáren na Centrální depozitář PNP
(2011–2012).
Rekonstrukce I. a částečná rekonstrukce II. budovy proběhly v letech
2014–2015. Vzhledem k rozdělení
stavebních úprav na dvě etapy bude
dokončena II. budova depozitáře do
konce roku 2018, vč. propojení obou
budov. V současné době se v rekonstruované I. budově nachází většina
sbírek literárního archivu PNP; poslední část fondů, dosud uložená v mimopražských depozitářích, čeká na
dokončení budov č. II a III, určených
vedle literárního archivu i pro depozitní prostory knihovny a uměleckých
sbírek PNP.
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Co se technického zázemí týče, nacházejí se zde moderní depozitní technologie, kompaktní regály a specializované místnosti pro uložení nestabilních
materiálů (fotoarchiv, audio-video
archiv a další magnetické záznamy).
V objektu jsou vyčleněny prostory pro
pořádání velkých archivních celků, digitalizační a restaurátorské pracoviště,
servisní pracoviště a badatelna.
Za pozornost stojí, že i rekonstruované budovy dnešního Centrálního
depozitáře mají svou historii. Původně
sloužily jako areál dělostřeleckých kasáren, byly postaveny již před rokem
1914 a jako kasárna sloužily i v době
první republiky. V letech 1944–1945

zde byli internováni vězni pracující
v prostorách nedalekého podzemního
továrního komplexu Richard. Po válce
zde působila Československá lidová
armáda a poté Armáda České republiky, která je jako kasárna užívala až
do konce devadesátých let 20. století.
Rekonstrukce pochopitelně podstatně změnila vzhled samotných budov vzhledem k dostavbě čtyř vložených přístaveb, ve kterých se nacházejí
klimatizované depozitní prostory ve
zvláštním režimu. Vizuální podoba
vnějšího pláště je zhotovena dle grafického návrhu významného českého typografa Jana Solpery. Použitá
diakritická znaménka tak vytvářejí
vhodný akcent a podtrhují charakter
depozitářů věnovaných literatuře.
Badatelna je otevřena každý všední den od 9 do 16 hodin. Vzhledem
k omezenému počtu míst (10 míst)
doporučujeme badatelům předem
ohlásit svou plánovanou návštěvu.
S dotazy na uložení konkrétních fondů se lze obrátit přímo na pracovníky
badatelny (litomerice@pamatnik-np.
cz), případně na službu ve studovně
PNP na Strahově (studovna@pamatnik-np.cz).

Etnografické muzeum
v Ženevě
EVA DITTERTOVÁ
NÁRODNÍ MUZEUM – NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH,
AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

P

řed necelými třemi roky otevřelo
Etnografické muzeum v Ženevě
novou moderní budovu. Muzeum bylo
založeno před více jak sto lety, konkrétně v roce 1901, a sídlilo v několika budovách v Ženevě, naposledy
na náměstí Carl-Vogt. Novou budovu
muzea projektoval ateliér Graber Polner Architekten AG z Zürichu a letos
v květnu muzeum obdrželo – zcela

oprávněně – cenu Evropské muzeum roku (EMYA – European Museum of the Year Award). Podařilo
se totiž postavit nový muzejní objekt,
který splňuje vysoké požadavky, jež
jsou kladeny na muzea 21. století. Budova navíc není zatížena depozitáři
ani odbornými pracovišti; kanceláře
a ostatní administrativní prostory jsou
umístěny ve staré budově. Muzeum
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prosklených vitrínách v jednom sále.
Část tohoto sálu je oddělena a v jedné
dlouhé vitríně se zde může návštěvník
seznámit s evropskými etnografickými
předměty (nalezly jsme zde například
i české sklo). Prostorové a výtvarné
řešení expozice navrhl scénografický
ateliér Brückner ze Stuttgartu.
Celkový dojem je velmi dobrý,
návštěvník nemusí běhat z patra do
patra, prochází sálem podle mapky
s očíslovanými vitrínami, může posedět na lavicích či některé vitríny zcela
vynechat. I temporální výstava byla
velmi poutavá. Bylo zde cítit snahu,
vytvořit co nejvíce autentické prostředí amazonských pralesů, což se,
myslím si, podařilo. Na výstavě byl
promítán tematický film, vystaveny
originální předměty a výstava také
obsahovala dostatečné množství textových panelů s informacemi.
Ženevské etnografické muzeum
vlastní cca 70 tisíc sbírkových předmětů z kontinentů Afrika, Asie, Oceánie,
Amerika, Evropa; za zmínku určitě
stojí i speciální sbírka hudebních nosičů etnomuziky. Součástí muzea je
mimo jiné i odborná knihovna jeho
mecenášky, Marie Madaleine Lancoux, zaměřená na etnotémata; tato
knihovna disponuje 60 tisíci svazky
(jen pro srovnání doplňme, že Náprstkova knihovna vlastní 250 tisíc
svazků). Muzeum vydává čtvrtletník

Totem, který Náprstkovo muzeum
odebírá. Nabízí se nám tedy srovnání ve všech muzejně prezentačních
a pedagogických i volnočasových aktivitách.
Náprstkovo muzeum pořádá početně více přednášek, workshopů; na
rozdíl od ženevského muzea mu ovšem chybí optimální zázemí. Věřím
však, že to se v budoucnosti změní. Na
přípravě projektu pro rekonstrukci
a nové expozice Náprstkova muzea
právě začínáme pracovat, abychom
se zhruba za 5 let mohli zařadit mezi
nejlepší evropská etnografická muzea.
Etnografické muzeum v Ženevě
je mimořádné svou muzejní novostavbou, pojetí expozic je přitom zcela
tradiční, působí možná až starobyle.
Mimořádné je však také tím, že věnuje
více veřejného prostoru „nemuzejním“
aktivitám. Velké prostory v budově,
ale i parkové úpravy před muzeem
umožňují organizování kulturních
akcí, a tvoří tak z muzea a jeho bezprostředního okolí příjemné, moderní
a živé společenské centrum.
Stálé expozice jsou přístupny
zdarma; vstupné návštěvník platí na
výstavy, které muzeum pořádá dvě do
roka. V roce 2016 muzeum navštívilo
210 000 návštěvníků. Více informací
o muzeu najdete na jeho webových
stránkách http://www.ville-ge.ch/
meg/.

Zdroj: ville-ge.ch /meg

plní nejen své vědecké a prezentační
úkoly, ale stalo se i kulturně společenským centrem multikulturních
zájmů ženevských obyvatel a jejích
návštěvníků.
Novostavba a její vstupní prostor
už na první dojem působí přívětivě
a příjemná atmosféra se line celým
muzeem. To ovšem návštěvník může
konstatovat až na konci prohlídky. Na
začátku vchází do velké vstupní haly,
vpravo od vstupu si zakoupí vstupenku, dále si odloží v šatně, ze šatny prochází ne velkým muzejním obchodem
(jak je zde zvykem říkat butikem).
Zde se může také rozmyslet, jak naloží se svým časem v muzeu. Přemýšlet
může například i u kávy v poměrně
prostorném muzejním bistru. Na stolcích je k dispozici aktuální muzejní
program na daný den i týden. V listopadu 2016, kdy jsem muzeum navštívila, jsme šly s kolegyní cíleně za
novými expozicemi a právě probíhající
výstavou „Amazonie: Šaman a mysl
pralesa“. Tato „inspekční“ prohlídka byla vedena touhou vidět moderní
etnografické muzeum, jehož zájmem
jsou mimoevropské kultury, vidět příklad skloubení nové a starší muzejní
budovy, které jsou spolu navzájem
propojené, a také se inspirovat, jak
by nové plánované expozice v Náprstkově muzeu měly nebo neměly
vypadat. Nová budova etnografického
muzea je velmi prostorná, nacházejí
se v ní multifunkční sály. V muzeu je
hodně místa věnováno odpočinkovým
zónám, což je velmi příjemné. Budova má zvláštní uspořádání. Výstavní
sály a stálá expozice se nacházejí ve
dvou suterénních podlažích (tedy zásadně bez oken), zatímco knihovna,
hudební sál a malý kinosál v horních
patrech. Všude je umožněn přístup výtahy, nebo lze použít široké pohodlné
schodiště. Budova je plně bezbariérová. Samotná nová expozice „Human
Diversity“ je velká přibližně dva tisíce metrů čtverečních. Zhruba tisícovka předmětů ze všech kontinentů
je přehledně vystavena v klasických
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Myslivost jako poslání,
vášeň i tradice
MARKÉTA LAZAROVÁ
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM

N

přijímané činnosti. Myslivost je však
ve svém prazákladu založena na
hlubokém a letitém vztahu člověka
k přírodě, a také na tradici, tvořící
nedílnou součást našeho národního
kulturního dědictví. Povolání, poslání,
životní styl, postoj, vášeň i tradice –
tím vším je myslivost, obor, který je
velmi úzce vázán na člověka a na jeho
vztah k přírodě, krajině, lesu a půdě.
V nové expozici NZM mohou
návštěvníci potkat vysokou, černou
i drobnou zvěř a sledovat její stopy,
vyzkoušet si vlastní schopnosti v roli
myslivce a hlavně zkoumat reakce přírody, zvířat i lidí na proměnu přírodních podmínek. Seznámí se i s lovec-

Foto: Archiv NZM

árodní zemědělské muzeum
otevřelo pro své návštěvníky
20. prosince 2016 novou expozici
„Myslivost.“ Málokterý obor lidské
činnosti prošel v dějinách tolika proměnami jako myslivost. Původní nezbytnost, zajišťující přežití, se časem
přetvořila v doplňkovou činnost; poté
v zálibu a kratochvíli, vedoucí k zakládání řádů a spolků, až po přerod
v povolání a úplnou profesionalizaci.
Nejvíce změn ale myslivost doznala během posledních sta let – od
společensky uznávané profese ve století dvacátém, až po dnešní chápání
myslivosti především jako zájmové,
společensky však ne zcela jednoznačně

kými technikami, zjistí, jaký je rozdíl
mezi čekanou, šoulačkou a lovem na
újedi, dozví se mnoho o vábících prostředcích i základech sokolnictví, a to
nejen díky virtuálním prvkům a bohaté textové části, ale i prostřednictvím
množství historických exponátů ze
sbírkového fondu NZM.
Expozici „Myslivost“ slavnostně
otevřel ministr zemědělství Marian
Jurečka, který jí také poskytl záštitu.
„Po expozici Rybářství, která přivítala
první návštěvníky před rokem, je Myslivost další v řadě těch, které v Národním zemědělském muzeu postupně vznikají. I tato expozice je hravá
a interaktivní a pěkně se v ní prolínají
virtuální prvky s textovou částí a historickými exponáty. Věřím, že se bude
líbit nejen dětem, ale že zaujme i dospělé a odbornou veřejnost,“ řekl ministr
Jurečka. Nová expozice vytváří obraz
myslivosti jako životního stylu, postoje, koníčka, poslání i profese, kde role
člověka byla vždy zásadní.
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Ing. Jana Fischerová, CSc.
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Jaké kroky chystáte k naplnění Vaší
vize v oblasti rozvoje kultury? Jak se
dotknou muzeí a galerií ve Vašem regionu?
Děkuji Vám za otázky, které spolu
z mého pohledu velmi úzce souvisejí
a prolínají se, a proto na ně odpovím
v podstatě zároveň.
Nepochybně bych velmi ráda
navázala na rozvojové aktivity zahájené v předchozích letech, ale zároveň mám jasnou představu o rozvoji
kultury, kulturního vyžití a upevnění
pozice regionu Vysočina jako atraktivní turistické destinace v srdci České
republiky vhodné pro aktivní trávení
volného času, odpočinek, poznávání
a potěšení. V současné době je stěžejní realizace projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“,
který byl v loňském roce schválen
k podpoře v rámci výzvy Muzea Integrovaného regionálního operačního
programu. V průběhu dvou následujících let budou na tomto romantickém
loveckém hrádku, který je pobočkou
Muzea Vysočiny Jihlava, vytvořeny
dvě prohlídkové trasy, které zefektivní prezentaci sbírkových předmětů,
a zároveň se objekt stane po vizuální
i uživatelské stránce atraktivní a bezpečný. Další klíčovou akcí je příprava
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výstavby Krajské knihovny Vysočiny,
jejíž důstojné a moderním trendům
odpovídající sídlo prozatím v našem
kraji citelně chybí.
Svoji pozornost věnuji též řízení
příspěvkových organizací s cílem zajistit rozvoj a zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb. Letos poprvé
byla v rámci nových pravidel podpořena mimořádná akviziční činnost
krajských sbírkotvorných institucí,
od čehož si slibuji pravidelné každoroční posílení hlavního poslání muzeí
i galerií. Za kontinuální závazek považuji péči o majetek kraje. Budovy, ve
kterých sídlí krajská muzea a galerie,
jsou převážně historickými, mnohdy
památkově chráněnými objekty. Památkový fond kraje má turistický potenciál a jeho kvalitní zhodnocení je
nezbytným předpokladem prezentace
památek a jejich následného zapojení
do cestovního ruchu. V rámci modernizace a zkvalitňování infrastruktury
krajských příspěvkových organizací
v oblasti kultury usilujeme o zlepšení
veřejných prostor tak, aby byly kultivované a návštěvník v nich příjemně
i užitečně trávil čas. Toto si samozřejmě žádá určité materiální a technické vybavení a opomíjeno není ani
odborné zázemí. Z těchto důvodů je
nyní připravován projekt nových expozic v Muzeu řemesel v Moravských
Budějovicích a projekt zaměřený na
optimalizaci systému správy a ochrany sbírkového fondu a modernizace
výstavního zařízení v Muzeu Vysočiny Jihlava, které by měly být v případě vyhlášení další výzvy pro muzea
předloženy v rámci IROP. Dále je plánována rekonstrukce hospodářských
budov zámeckého areálu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na
depozitáře skla a plastik. K realizaci
je již přichystán projekt revitalizace
bývalého pivovaru na návštěvnické
centrum Hradu Kámen a zpracováno

je i libreto nových expozic hradu, který je pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov. Věřím, že v průběhu mého
volebního období se nám podaří přinejmenším zahájit realizaci veškerých
zmíněných aktivit. Kraj Vysočina navíc ještě cílí na spolupráci všech krajem zřizovaných organizací na úseku
kultury, a proto je každoročně podporována tvorba společného kalendáře
nejvýznamnějších kulturních akcí pro
veřejnost, součinnost při uskutečňování společných projektů (např. ke
100. výročí ČSR) a dalších aktivit
(společná vstupenka, rodinné a senior pasy, udržitelnost projektu Muzea
a galerie na Vysočině on-line apod.).
V našem regionu je poměrně
hustá síť muzeí a galerií, které jsou
státní, krajské, městské, obecní nebo
soukromé. Tyto instituce nabízí bohaté kulturní vyžití široké veřejnosti,
a proto si rozhodně zaslouží přízeň
a subvenci. Za účelem podpory kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví byl vyhlášen grantový
program „Klenotnice Vysočiny 2017“.
Žadatelé mají možnost za finanční
podpory Kraje Vysočina zmodernizovat, zatraktivnit nebo rozšířit svoje
expozice. Podporu z Fondu Vysočiny
mohou obdržet též v rámci „Edice Vysočiny“, která je zacílena na ediční
počiny s vazbou na kulturu a historii
našeho kraje. Další možná podpora je
v rámci „Regionální kultury“, jejímž
cílem je vytvořit podmínky pro podporu, zachování a rozvoj kulturního
života v rámci našeho regionu.
Reflektuji současný demografický
vývoj, kdy přibývá aktivních seniorů,
pro které muzea i galerie připravují
speciální nabídky. Potenciál této skupiny bychom chtěli zacílit i na udržení
lidových tradic a obyčejů, a to zejména
prostřednictvím krajského Muzea Vysočiny Třebíč, které je pověřeným Regionálním pracovištěm tradiční lidové
kultury v Kraji Vysočina. V roce 2016
byla zahájena příprava přeshraničního
projektu Centra tradiční lidové kultury. Má za cíl vytvořit zázemí pro
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rozvoj, zachování a prezentaci aktivit
TLK na Vysočině a zároveň vytvořit
podmínky pro institucionální síť spolupracujících center z partnerských
regionů.

Druhým přeshraničním projektem, jenž však byl již předložen na
jaře 2017 v rámci projektu Interreg
V-A Rakousko–Česká republika, je
I–CULT, který je postaven na spolu-

práci čtyř krajů (Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a spolková země Dolní Rakousko), kde Kraj
Vysočina bude prioritně zodpovědný za
téma „Sklářství“.

PERSONÁLIE

Foto: Archiv UPM

Helena Koenigsmarková
jubilující

Z

dá se neuvěřitelné, že po deseti
letech máme opět příležitost popřát vše nejlepší oslavenkyni, která za
toto období nejen že neztratila nic ze
své obdivuhodné životní vitality, ale
ještě tuto svou pozitivní energii vystupňovala a zaměřila mnoha novými
směry. Máme-li použít verš z písně
stejně nestárnoucího zlatého českého slavíka, povedlo se jí „žít, kde se
mládne“. Pro všechny, kteří tráví svůj
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život v muzeích, je to jistě povzbuzující zpráva. Helena Koenigsmarková je
nám příkladem, jak lze díky neutuchajícímu entuziasmu zvládat stále větší
množství aktivit a zároveň si vychutnávat muzejní práci i jiné životní radosti.
Profesní činnost jubilantky je celoživotně spjata s dějinami užitého
umění a s Uměleckoprůmyslovým
museem v Praze, kde působí od roku
1971. Jako dlouholetá ředitelka muzea (od roku 1991) se nepřehlédnutelným způsobem zasloužila o koncepční rozvoj této instituce a jeho vysoké
odborné renomé u nás i v zahraničí.
Pod jejím vedením muzeum organizovalo rozsáhlé výstavní projekty, které
představily českou tvorbu od doby gotiky až po současnost a reprezentovaly
české umění po celém světě.
Nesporným přínosem pro českou
kulturu je obětavé angažmá Heleny
Koenigsmarkové v řadě mezinárodních organizací – v současnosti například ve funkci předsedkyně Mezinárodní komise pro užité umění a design
ICDAD-ICOM nebo prezidentky
Evropské společnosti Světlo a sklo.
Díky těmto svým bohatým aktivitám
a zkušenostem se významně zasloužila
o zapojení českého muzejnictví do mezinárodní odborné komunity. Zasadila
se o účast muzea v evropských programech výzkumu a ochrany kulturního
dědictví, napomáhala rozvoji institucionálních vazeb i osobních přátelských

kontaktů, aktivně se podílela na prezentaci muzejních sbírek nejen ve většině evropských zemí, ale i v USA, Japonsku, Číně nebo Jižní Koreji.
Ačkoli se od svých studií badatelsky věnovala středověkému umění,
usilovala o to, aby se muzeum stejně
intenzivně zabývalo současnou tvorbou, v souladu s posláním moderní
paměťové instituce.
Dlouhodobě iniciovala soustavnou propagaci českého designu a jeho
uměnovědnou reflexi. Ve spolupráci
s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků
obětí II. světové války přispěla k provenienčnímu průzkumu muzejních
sbírek a dohledávání majetku obětí
holocaustu.
Helenu známe jako neúnavnou organizátorku, obětavou kolegyni, která
vždy kolem sebe šíří přátelskou a vlídnou pracovní atmosféru. Pohodový
nadhled a laskavý přístup ke spolupracovníkům jí vydržel i v posledních
letech, kdy se musela osvědčit nejen
coby muzejní manažerka a historička
umění, ale také jako „stavbyvedoucí“,
jak se nedávno sama nazvala, neboť
pod jejím vedením se muzeu podařilo
vybudovat nový centrální depozitář
v Praze-Stodůlkách a provést po sto
letech i generální rekonstrukci historické budovy muzea.
Do dalších let jí přejeme, aby ji
neopouštělo pevné zdraví, spokojenost, nové nápady a nadšení.
KOLEKTIV
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO
MUSEA V PRAZE
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ZPRÁVY

EET v muzeích
a galeriích,
které jsou
příspěvkovými
organizacemi
ZDENĚK KUCHYŇKA
II. MÍSTOPŘEDSEDA AMG

Mnohá muzea a galerie v současné době
řeší, zda se na jejich příjmy vztahuje povinnost elektronické evidence tržeb (dále
jen „EET“). Optimismus vyplývající z vyjádření Ing. Milana Mejdrecha, Ph.D.,
z Ministerstva kultury (viz níže), že se
na žádné příjmy PO povinnost EET nevztahuje, tlumí fakt, že tento svůj názor
dr. Mejdrech opírá o důvodovou zprávu
k zákonu o evidenci tržeb č. 112/2016
Sb. (dále jen „ZoET“). Dle našeho právního řádu ale důvodová zpráva k zákonu
není obecně platným právním předpisem
a orgány finanční kontroly se jí řídit nemusí. Zato se ale musí řídit metodickými
pokyny, které vydalo MF ČR (respektive
Generální finanční ředitelství). Ostatně
i dr. Mejdrech v závěru svého vyjádření
uvedl, že si není svým výkladem jist a že
vznesl dotaz právě na GFŘ, zda je jeho
výklad správný. Zda a jak mu Generální
finanční ředitelství na jeho žádost o závazné posouzení odpovědělo, se nám do
uzávěrky nepodařilo zjistit.
Co tedy Metodický pokyn k aplikaci
zákona o evidenci tržeb v příspěvkových
organizacích č. j.: 119930/16/710010114-109736 říká? Příspěvkové organizace (dále jen „PO“) jsou s ohledem
na svůj zvláštní veřejnoprávní status dle
ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) ZoET,
vyloučeny z evidenční povinnosti (EET).
Evidovanou tržbou nejsou tržby PO,
a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby
z podnikatelské činnosti, či nikoliv. Z toho
vyplývá, že EET nepodléhají žádné tržby
PO utržené v rámci provozování její hlavní
i vedlejší hospodářské činnosti, bez ohledu na DPH (např. pokud PO provozuje
muzejní kavárnu nebo obchod). Platby
v hotovosti, kartou nebo obdobnými
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prostředky přijímané PO na základě přímého či nepřímého zastoupení za jiné
poplatníky, na něž se povinnost EET
vztahuje (!), či na základě pověření od
jiných takových poplatníků (§ 9 ZoET)
ale evidenci tržeb podléhají.
Nejčastějším případem je nepřímé zastoupení (např. na základě komisionářské
smlouvy). Komisní prodej, který funguje na
bázi nepřímého zastoupení, je závazkový
vztah, který vzniká uzavřením komisionářské smlouvy, kterou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet
vlastním jménem určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu.
PO, která je zákonem jinak osvobozená od povinnosti evidovat tržby, je v případě provozování komisního prodeje na
základě uzavřené komisionářské smlouvy
s poplatníkem, na nějž se povinnost EET
vztahuje, dle § 8 ZoET povinna tyto tržby evidovat. Např. Muzeum Mladoboleslavska požádalo v této věci o vyjádření
MF ČR a stanovisko, jež obdrželo, toto
potvrzuje. PO musí v takovém případě
vést EET bez ohledu na to, zda z komisního prodeje má nějaký vlastní příjem
(komisionářskou odměnu), nebo vše, co
za prodej utrží, odvádí dodavateli zboží.
Tuto skutečnost je povinna prokázat orgánům finanční správy např. při podávání
daňového přiznání. Z toho tudíž vyplývá i povinnost vést oddělené účetnictví
komisního prodeje. Na managementu
každé PO tedy je zvážit, zda jsou výnosy
z komisního prodeje takové, aby pokryly
náklady na provoz EET.
Pokud si ředitel PO nebude jist, zda
tržba podléhá evidenci, či nikoliv, lze
požádat místně příslušný finanční úřad
o vydání rozhodnutí o závazném posouzení určení evidované tržby (§ 32 ZoET).
Přijetí žádosti o vydání tohoto rozhodnutí podléhá správnímu poplatku ve výši
1 000 Kč (položka 1., bod 1., písmeno o)
zákona o správních poplatcích).

Vyjádření MK ČR ke stanovisku
AMG o povinnosti EET
v komisním prodeji
V uplynulém týdnu (reakce ze dne
7. března 2017) jsem obdržel dotazy

k povinnosti registrace k EET v případech
komisního prodeje. Po prostudování podkladů jsem dospěl k závěru, že stanovisko
distribuované AMG není úplně přesné.
Níže dovozuji, že za určitých podmínek
nemusí PO evidovat ani tržby v komisním
prodeji. Nabízím tak výklad mírně odlišný od stanovisek asociací a ponechám
na vašem uvážení, ke kterému výkladu
se přikloníte. V příštích dnech hodlám
požádat o vyjádření GFŘ, neboť jsem
při vzniku zákona uplatňoval připomínky
a osobně je obhajoval na projednání s MF
ČR. Výsledkem připomínek MK ČR byla
obecná výjimka na tržby PO a dále výjimka uvedená v § 12 odst. 3 písm. h); týká
se kulturních akcí realizovaných zejména
malými spolky (nakonec nejen kulturní,
přidalo se školství a zástupci NNO).
Stanovisko AMG vychází ze stanoviska ATIC ČR, a to vychází z dokumentu nazvaného „Odpovědi na dotazy k EET – zaslal Mgr. Jan Matouš,
sekretariát A.T.I.C. ČR“. Doporučení
svým členům obě asociace zveřejnily
na webových stránkách (http://www.
aticcr.cz/eet-aneb-ktera-tic-musi-evidovat-trzby/d-2424 (ATIC), http://
www.cz-museums.cz/news/amg/titulni/
35405-2-etapa-eet-informace-amg-pro-muzea-a-galerie (AMG)). Obě stanoviska jsou téměř identická a odvolávají se
na metodický pokyn GFŘ (http://www.
etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf).
Snažil jsem se posoudit, zda jsou PO
v případě uzavření komisionářské smlouvy
povinné evidovat tržby a vydat příslušné
účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb.
Podrobný rozbor:
Cílem zákona je povinnost plátců daně
z příjmu evidovat příjmy za účelem ověřitelnosti daňového základu pro výpočet
daně.
Smyslem výjimky pro PO je vyloučení
z evidence i těch tržeb, které nesplňují znaky evidované tržby a rozhodného
příjmu.
Výjimka pro PO nesmí být zneužívána k obcházení smyslu a cíle zákona
např. tím, že by organizace převzaly na
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sebe tržby (povinné k registraci) za jinou
osobu.
Cílem § 8 zákona č. 112/2016 Sb.
je určení osoby, která odpovídá za registraci tržby ve vztahu komisionář a komitent. Smyslem ustanovení není omezení
výjimek nebo doplnění znaků evidované
tržby. Z toho dovozuji, že i v případech
komisního prodeje bude docházet k neregistrovaným příjmům. Dále dovozuji,
že osoba, která přijme do komise a realizuje prodej, není povinna registrovat
veškeré tržby, tj. zejména se neregistrují
tržby, které nenaplní podmínky stanovené
v § 4, 5 a 6. Vycházím z analogie situace,
když zákon a metodika GFŘ explicitně
uvádí na příkladu příjmu ze spropitného
podmínky, kdy se stane evidovanou tržbou a podmínky kdy bude neevidovaným
příjmem.
Důvodová zpráva k návrhu zákona
v komentáři k § 8 objasňuje, že evidovanou tržbou budou příjmy komitenta
i v případě, že je v plném rozsahu předá
komisionáři (příjmy bez marže). Z kontextu ovšem vyplývá, že smyslem ustanovení bylo definovat osobu odpovídající za
evidenci ve speciálním případu pověření
k evidování tržeb, které je upraveno obecněji v § 9. V § 8 je tato povinnost uložena
komisionáři bez ohledu na skutečnost, že
příjmy z prodeje v komisi nejsou z pohledu NOZ vlastnictvím komisionáře, ale
patří komitentovi (neboť v tom je podstata obchodu na vlastní jméno, ale na
cizí účet). Z důvodové zprávy tak vyplývá,
že § 8 autorům úpravy o evidenci tržeb
posloužil především k odchylce od úpravy
práv a povinností ve vztahu komisionář
a komitent podle NOZ, nikoliv proto, aby
došlo k absolutní povinnosti evidovat veškeré tržby v komisním prodeji.
Význam § 9, který zmiňuje stanovisko
AMG, je ustanovení, které upravuje případy zastupování nebo outsourcingu služeb
spojených s činností fyzických pokladních
nebo případy cloudového řešení a vazeb
elektronických systémů při elektronických
formách prodeje. Smyslem ustanovení je
definování povinných osob v mnohostranných vztazích, zastupování atp. s cílem
omezit možnosti obcházení zákona.
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Výjimky z povinnosti evidence jsou
definovány § 12 a jsou rozděleny do tří
okruhů. První okruh výjimek je vymezen
osobou příjemce tržby. Tržby PO bez
ohledu na zřizovatele nejsou evidovanou
tržbou. Přičemž za tržbu jsou považovány,
jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu,
veškeré prostředky (nejen peníze) přijaté
jako protiplnění za předmět prodeje. Na
straně 42 důvodové zprávy je uvedeno,
že „…jsou z evidence tržeb vyňaty na
základě toho, že se jedná o tržby přijaté vymezenými poplatníky, u nichž je
… více důvodů pro plošné vynětí jejich
tržeb z evidence.“ Dále je zde uvedeno,
že „Uplatnění režimu evidence ve vztahu
k příspěvkovým organizacím bylo shledáno za nadbytečné…“
Podklady:
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb;
Důvodová zpráva k návrhu zákona o evidenci tržeb;
Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, GFŘ dne 31. 8. 2016 (č. j.
119930/16/7100-10114-109736).
Závěr:
Z provedeného rozboru nevyplývá absolutní povinnost evidovat tržby z komisního prodeje. V rámci komisního prodeje
není uložena povinnost registrovat tržby,
pokud nesplňují znaky uvedené v zákoně
nebo pokud se na ně vztahuje výjimka.
V případě komisního prodeje realizovaného PO lze za postup, který s vysokou
mírou pravděpodobnosti nebude napadán
GFŘ, považovat následující:
1. uzavření komisní smlouvy s deklarací
vztahu smluvních stran k povinnostem EET (zejména pokud mají výjimku) a s podmínkou (povinností)
provádění veškerých plateb bezhotovostními převody;
2. prodej zboží třetí straně v komisním
prodeji buď za hotové, nebo bezhotovostním terminálem („přes běžnou pokladnu“);
3. uložení přijaté hotovosti nebo připsání tržby z terminálu na účet
komisionáře (PO);

4. následný převod platby komitentovi
bezhotovostním způsobem (na základě povinnosti ze smlouvy dochází
k pokynu komisionáře bance provést
převod z účtu na účet komitenta).
Jedná se o analogii transakce prováděné
na základě fakturace/daňového dokladu/
smlouvy s následnou bezhotovostní platbou (nikoliv prostřednictvím platebních
terminálů). Výplata komitenta v hotovosti
by pochopitelně mohla být klasifikována
jako obcházení zákona.
Jiné využití výše popsaného závěru
je možné v případech, kdy PO jsou komitenty, tj. dávají zboží do komise například
v rámci turistických informačních center. V případech, kdy je součástí smlouvy o komisním prodeji přímo ustanovení
o tom, že komisionář nebo komitent mají
zvláštní postavení z hlediska povinností
zákona o evidenci tržeb, minimalizují se
dle mého názoru obavy z možného postihu kontrolních orgánů.
Stanovisko nepovažuji za zcela konečné, neboť se současně obracím na
GFŘ s žádostí o závazné posouzení.
O výsledku jednání vás budu informovat.
MICHAL MEJDRECH
ŘEDITEL ODBORU PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ MK ČR

Mimořádný nákup
obrazů Karla
Šlengera
LUCIE ŠIKLOVÁ
GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ

Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková
organizace Plzeňského kraje, uskutečnila díky příspěvku z fondu ISO MK ČR
koncem roku 2016 mimořádný nákup
tří monumentálních prací Karla Šlengra
z konce 30. a 50. let minulého století.
Karel Šlenger (1903–1981), neznámý malíř z Podkrkonoší, předvedl na
jaře 1941 husarský kousek. Uprostřed
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Karel Šlenger: Pohanská oběť, 1934–1937

války se mu v Praze u Topiče na Národní třídě podařilo do posledního obrazu
vyprodat svou výstavu. Expozice autora,
jehož dílo se za protektorátu pohybovalo
na hranicích Entartete Kunst, zakázaného
umění, se stalo senzací. Jako poradce při
výběru tehdy Šlengrovi asistoval hybatel
celé akce, malíř František Tichý.
Karel Šlenger (1903 Chomutice –
1981 Praha) je příslušníkem generace,
která v dětství zažila 1. světovou válku,
a jejíž dospělost naplno zasáhla 2. světová válka, posléze komunistický převrat
a procesy, na prahu stáří pak události roku
1968, a která dožívala v normalizační éře.
Svým způsobem je to v kontextu našich
dějin umění jakási ztracená generace.
Šlenger sám je navíc z těch umělců, kteří
by se míjeli se svojí dobou a jejím kánonem vždy. Šlenger průběžně střídá dvě
základní výrazové polohy, podobně jako
spolu „soupeří“ Nietzscheho apollinské
a dionýské stavy umění. Poloha brutálně
expresivní, rezignující na estetický kánon,
s bolestnými nánosy barev, s informelním vynášením pocitů a chvění z hlubin,
vrstvených na plátně téměř do reliéfu,
odpovídá temnému pólu dionýského stavu opojení, mystériu bolesti. Tuto polohu
užívá Šlenger živočišný, silný, především
ve svém fyzicky nejsilnějším životním období. Nebojí se malformací, nelíbivosti,
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tíhy hmoty a stává se jedním z anticipátorů informelu ještě před Fautriérem. V druhé poloze, racionální, vyhrazené často pro
monumentální několikametrová poselství, ale volené později i pro ženské akty
a portréty, využívá zcela opačné výrazové
prostředky lazurní, téměř staromistrovské
malby. Tu lze nahlížet jako světlý apollinský protipól, kterým sděluje, pozvedá,
tříbí. Šlenger však byl i ve své převažující
jistotě o tom, co tvoří, stíhán čas od času
pochybnostmi, jež vedly k epizodickým
ústupkům z proklamovaných pozic. Právě
tato výrazová nejednoznačnost přispěla
k jeho neuchopitelnosti, stylové nezařaditelnosti, obtížnosti hodnocení.
Naznačené okolnosti, urputná a zároveň citlivá povaha spolu s neobvyklým
výrazovým rozpětím zapříčinily, že se malíř na dlouhou dobu dostal mimo zájem
výtvarné kritiky i obecenstva. Mnohokrát
zpřetrhaný vývoj českých dějin umění má
své oběti. Šlenger byl jednou z nich. Jeho
dílo je svědectvím o době, o konvencích
i nátlaku, o ústupcích i vzdoru zjednodušením a manipulacím, ke kterým komunistický režim, stejně jako každé jiné zúžení
interpretace moderního umění, směřoval.
První retrospektivní výstavu Šlengrovi uspořádala Národní galerie v Praze
v roce 2005. Většinu díla spravuje v současnosti Sbírka Karla Šlengra. Zastoupen

byl dosud ve Sbírce moderního a současného umění NG, GMU Hradec Králové,
Regionálním muzeu a galerii Jičín, Galerii
města Trutnov, GVU v Náchodě a soukromých sbírkách. Nákup tzv. monumentálek
do sbírky Galerie Klatovy/Klenová představuje významný počin na poli záchrany
a následné prezentace děl mimořádné
kulturní hodnoty. V plánu je konzervace
a nutný restaurátorský zásah odborníka
a poté vystavení prací v rámci připravované výstavy. Momumentální Šlengrova
tvorba na retrospektivě ve Veletržním paláci nebyla zastoupena. V českém umění
však taková velkoformátová malba ve své
době prakticky nemá obdoby (určitá srovnání se nabízejí, např. s E. Fillou, F. Sychrou), ve světovém kontextu lze uvažovat
za její příbuzné mexické muralisty.
Šlengrův příběh je příběhem vzestupů a pádů, triumfu a zapomnění. Skutečným arbitrem umění je čas. Historicky
prověřený je dnes význam ve své době
outsiderů, jako byli třeba Jan Zrzavý,
Alén Diviš, Zdeněk Rykr a další nositelé
dnes zvučných jmen. Karel Šlenger si své
nepopiratelné místo v dějinách českého
výtvarného umění i počinem Galerie Klatovy/Klenová postupně vydobývá.

Druhé nejstarší
muzeum v ČR
slaví v létě kulaté
narozeniny
Dvě staletí služby vědě
a kultuře
JAN CHMELÍČEK
ČASOPIS M REVUE MORAVSKÉHO
ZEMSKÉHO MUZEA

Letos slaví 200. výročí svého založení Moravské zemské muzeum, největší
a nejstarší zemská muzejní instituce
s více než šesti miliony sbírkových předmětů. Zřízení muzea schválil císař František I. prezidiálním dekretem spojené

15

Foto: Filip Fojtík, Archiv MZM

ZPRÁVY

dvorské kanceláře z 29. července 1817
a současně udělil „nejvyšší svolení,“ aby
muzeum, jež se stalo součástí Moravské
hospodářské společnosti, tehdejší moravské neoficiální „akademie věd“, neslo
jeho jméno.
Františkovo muzeum bylo, podobně
jako dříve založené Slezské zemské muzeum v Opavě a v pořadí následující Národní
muzeum v Praze, inspirováno vlastenecky
pojatým vědeckým a osvětovým programem zemského muzea (Johanneum) ve
Štýrském Hradci, které vzniklo o pět let
dříve. U jeho kolébky stáli lidé z okruhu moravské osvícenské šlechty, kteří
usilovali především o zvýšení výkonnosti
zdejšího zemědělství a průmyslu. Záměr
zřídit muzeum v centru Moravy se objevil
mezi členy Moravské hospodářské společnosti (plným jménem Moravskoslezská
společnost pro zvelebení hospodářství,
přírodoznalectví a vlastivědy), založené
již roku 1770. Jako první jej zformuloval
Christian Karel André (1763–1831),
durynský protestant, kterého do Brna
pozval hrabě Jan Nepomuk Mitrovský
(1757–1799). Na krocích, směřujících
ke zřízení muzea, měli lví podíl přední činitelé Moravské hospodářské společnosti
– starohrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt, hrabě Josef Auersperg a také
moravskoslezský zemský guvernér Antonín Bedřich Mitrovský a další osobnosti.
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O tom, že muzeum v kolébce Moravské hospodářské společnosti rostlo a sílilo
ještě dřív, než získalo císařské požehnání,
svědčí soupisy sbírek z roku 1800, zahrnující kromě knih a časopisů středověké
rukopisy, misály, šlechtické diplomy, základy sbírek zaměřených na technologii,
přírodopis, starožitnosti, mince a pečeti,
krásné umění atd. Nechyběly samozřejmě
ani sbírky minerálů z velkých soukromých
kolekcí, lisovaných a sušených rostlin,
vycpanin zvířat a ptáků a dalších předmětů, například zemědělského nářadí.
Ostatně, dvousetleté výročí Moravského
zemského muzea je především výročím
jeho přírodovědných oborů, které stály
u jeho založení. Od rozvoje přírodních
věd se totiž očekávalo urychlení hospodářského růstu a podpora finanční nezávislosti šlechty a učené společnosti,
které tehdy šlechta zakládala, byly ve
své době nepostradatelnými základnami
řešícími vědecké úkoly hospodářského
a technického charakteru. Ne náhodou
stála u zrodu Františkova muzea jedna
z nich. Přírodovědné sbírky, především
dary šlechtických mecenášů, dominovaly v inventářích rodícího se muzea od
samého počátku.
Jako každá instituce, jejíž věk mnohokrát přesáhl délku života několika generací, také Františkovo muzeum prošlo
řadou proměn, měnilo své zřizovatele i or-

ganizační strukturu. V roce 1900 přešlo
do vlastnictví a správy země Moravy, čímž
skončila první etapa jeho vývoje, spojená
se soukromou Hospodářskou společností,
v jejímž rámci nashromáždilo muzeum
přibližně 56 000 kusů přírodnin, po deseti tisících kusů ve sbírkách archeologických, etnografických a historických,
na 70 000 svazků knih, 13 000 map,
1 200 rukopisů atd. Přechod muzea do
zemské správy znamenal také významnou
proměnu jeho vedení, ve kterém do té
doby nebylo vůbec zastoupeno na Moravě
převažující české etnikum. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava bylo muzeum
„Z rozkazu Tajné státní policie“ převzato
do německé správy, po osvobození v roce
1945 se opět stalo zemským muzeem.
Poválečný vývoj zavedl muzeum postupně
do náruče ministerské, krajské, městské
a opět ministerské – dnes je Moravské
zemské muzeum příspěvkovou organizací Ministerstva kultury s významným
vědecko-výzkumným posláním.
Hlavní chloubou každého muzea,
o kterou se může opírat badatelská i popularizační práce jeho pracovníků, jsou
vždy sbírky. Nemalá část sbírek MZM
byla v minulém století zničena při požáru mikulovského zámku na konci války,
množství skvostů, nashromážděných
generacemi pracovníků MZM, bylo ve
dvacátém století v důsledku nejrůznějších delimitačních rozhodnutí převedeno do fondů Moravské zemské knihovny,
Moravské galerie v Brně, Muzea města
Brna a Národního muzea. Dnes je v depozitářích Moravského zemského muzea
uloženo více než šest milionů sbírkových
předmětů. Připomeňme, že je mezi nimi
několik světových unikátů, například Věstonická venuše, venuše ze Střelic, nálezy
z hrobu barbarského knížete z Blučiny,
klenoty z hrobů velkomoravské nobility,
ale i pluh manželů Trnkových ze Slavíkovic, kterým císař Josef II. vyoral slavnou
brázdu na jejich políčku v srpnu 1769.
Také botanický herbář Münch-Bellinghausena, Schwabova zoologická sbírka,
paleontologická sbírka F. Katholického,
mineralogická sbírka knížete A. Liechtensteina, kompletní pozůstalost Leoše
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století, představit instituce této historické
země a její postavení ve středoevropských
souvislostech. Oslavy vyvrcholí 9. září
2017 koncertem v Biskupském dvoře,
v jehož programu Filharmonie Brno představí výběr z děl Leoše Janáčka, jejichž
partitury obsahuje pozůstalost moravského hudebního velikána, spravovaná
Oddělením dějin hudby MZM. Na koncert, který bude v přímém přenosu vysílat Česká televize, zve Moravské zemské
muzeum prezidenta ČR Miloše Zemana
a další hlavy států Visegrádské čtyřky,
stejně jako řadu osobností tuzemského
veřejného života, vědy, kultury a svoje
dlouholeté spolupracovníky.

Nejkrásnější
české knihy roku
2016
Jak si vedla muzea
a galerie v 52. ročníku
soutěže?
VERONIKA ROLLOVÁ
PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Památník národního písemnictví spolu
s Ministerstvem kultury letos uspořádal
již dvaapadesátý ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku, v níž je oceňován

současný knižní design. Čeští nakladatelé
a studenti grafických a polygrafických
oborů tentokrát přihlásili celkem 250
titulů. Odborná porota soutěže, složená
z technické a výtvarné komise, posléze
zhodnotila grafické, polygrafické a ilustrační zpracování publikací vydaných na
území České republiky a vytištěných
v českých tiskárnách v uplynulém kalendářním roce. Letos poprvé se porota
sešla v mezinárodním složení a za svou
předsedkyni si zvolila berlínskou grafickou designérku Jennu Gesse.
Ceny se udělují v sedmi kategoriích, tento text se však zaměří především
na tři z nich: odbornou literaturu, knihy
o výtvarném umění a katalogy. V centru naší pozornosti totiž budou stát
publikace vydávané muzei a galeriemi.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
představilo v roce 2016 spolu s nakladatelstvím Academia dlouho očekávaný
Design v českých zemích 1900–2000.
Publikace má sloužit především badatelům, kterým nabízí přehledně uspořádaný obrazový doprovod a praktický
poznámkový aparát. Grafický designér
Štěpán Malovec se brilantně vypořádal
s náročným úkolem a podařilo se mu ve
spolupráci s autory vytvořit knihu, která
přináší velký objem informací, přesto však
není zpracovaná konzervativně. Publikace
díky tomu získala druhé místo v kategorii
odborné literatury. V letošním roce se
však v souladu s trendem posledních let

Foto: Archiv PNP

Janáčka, stejně jako předměty z bratrské
tiskárny v Kralicích nad Oslavou nebo
dokumenty z majetku spisovatele Pavla
Kohouta, filozofky Boženy Komárkové,
spisovatele a politika Jiřího Gruši a dalších osobností disentu druhé poloviny
20. století.
Mezi osobnostmi MZM, které po
dvě staletí formovaly jeho vědecký profil, najdeme řadu významných jmen. Připomeňme alespoň univerzální osobnost
Albina Heinricha, geologa a mineraloga,
který byl v 19. století prvním kustodem
Františkova muzea. Z dalších sluší připomenout jména Moritze Trappa, Antona Rzehaka, Karla Absolona, Alfreda
Palliardiho, Zdeňka Jaroše, Františka
Dvorského, Františka Pospíšila, Zdeňka
Kuxe, Bohuslava Klímu, Jana Jelínka,
Karla Valocha, Viléma Hrubého, Karla
Tihelky, Vladimíra Nekudy, Jaroslava Kříženeckého a dalších. Také mnozí dnešní
pracovníci šestnácti odborných oddělení patří k směrodatným osobnostem
v řadě přírodovědných, uměnovědných
a společenskovědných oborů. Výsledky
jejich vědecké činnosti, publikované v desítkách studií i samostatných knižních
monografií, přitahují pozornost nejen
v tuzemsku, ale i v zahraničí, pracovníci
MZM se podílejí na řadě mezinárodních
vědecko-výzkumných projektů.
Dvousté výročí vzniku Moravského
zemského muzea připomíná od září 2016
série komorních výstav v Dietrichsteinském paláci, kterými jednotlivá oddělení
představují svůj sběratelský i vědeckovýzkumný profil, stejně jako nejzajímavější
předměty ze svých sbírek. Letos v září
tato série vyvrcholí otevřením výstavy
„200 let služby kultuře a vědě,“ která
veřejnosti připomene velkou tradici sběratelství, na kterou plejáda kurátorů druhé
nejstarší paměťové instituce v ČR navazuje. Nebude to však jediná událost, která
se k oslavě jubilea chystá. Největší událostí bude nepochybně dlouho očekávané
otevření nové stálé expozice nejnovějších
dějin – „Středoevropská křižovatka. Morava ve 20. století.“ Expozice má moderní
formou přiblížit návštěvníkům události na
historickém teritoriu Moravy v minulém
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Mezinárodní den
archeologie
PAVEL TITZ
NÁRODNÍ MUZEUM

Mezinárodní den archeologie oslavuje
archeologii a nadšení z objevování. Ideálně třetí sobotu v říjnu, či kdykoli v měsíci
říjnu, v archeologii angažované organizace napříč kulturním světem nabízejí
návštěvníkům všeho věku oborově laděný
program. Může jít o archeofestival, návštěvu lokality či probíhajícího výzkumu,
simulované vykopávky, přednášku, komentovanou prohlídku expozice, snížené/
volné vstupné, návštěvu archeologa ve
škole aj. Návštěvníci mají příležitost objevit v sobě a sdílet s archeology vášeň
pro minulost a nahlédnout do prostředí,
kde jsou za účelem poznání minulosti
moderně kombinovány humanitní a přírodovědné metody práce, kritické myšlení
i náročné praktické dovednosti.
Archeologové takto usilují o zvýšení povědomí o archeologickém dědictví,
péče o ně a jeho významu. MDA šíří myšlenku archeologie všude kolem nás. Fakt,
že se jednotlivé prameny váží ke konkrétním místům, hraje roli pro objevování
vlastních kořenů současných obyvatel
těchto míst. Dále zdůrazňuje skutečnost,
že archeologické dědictví, které náleží
nám všem, je ze své podstaty neobnovitelné, a že likvidace archeologických
informací se podobá zničení zatím nepřečtených listů vzácné kroniky lidstva.

MDA byl prvně slaven v USA v roce
2011 z iniciativy American Institute of
Archaeology (https://www.archaeological.org/archaeologyday). Již rok nato
se připojili organizátoři z dalších zemí
a v roce 2013 slavilo MDA již přes 70
tisíc lidí v různých koutech světa. V roce
2014 se MDA poprvé konal i v ČR. Archeologové i jejich instituce se do oslav
zapojují stále ochotněji. Koncept přiblížení archeologického dědictví a všeho, co
s ním souvisí, se osvědčuje. V roce 2014
se veškeré dění pilotně omezilo na Prahu
a několik málo dalších míst, avšak ohlas
u odborné i široké veřejnosti (a v médiích)
vedl k rozšiřování v následujících letech.
Vloni nabídlo 50 institucí asi 70 akcí ve
všech krajích České republiky (viz mapa)
a návštěvnost MDA činila asi 8–10 tisíc
návštěvníků. Orientaci veřejnosti usnadňuje internetový rozcestník s odkazy na
webové stránky jednotlivých organizátorů
z řad univerzit, muzeí, ústavů, sdružení
apod. (http://denarcheologie.cz).
Na oslavách MDA u nás je pozitivní
i další aspekt. Jde o iniciativu vycházející
zdola, od jednotlivých archeologů a pracovišť. Účast je dobrovolná, nezavazující a každý si sám určí, co své veřejnosti
nabídne. Akce postavená na nadšení se
tak úspěšně vyhýbá zbytečné byrokracii.
Dodejme, že síla MDA poutá k archeologickému dědictví v pozitivním slova
smyslu i tolik žádoucí pozornost médií,
lokálních i celostátních. Čtvrtý ročník
mezinárodního dne archeologie v ČR
proběhne 21. října 2017.

Zdroj: denarcheologie.cz

dařilo především soukromým galeriím,
které představily experimentálnější publikace. Porota ocenila dvě z knih přihlášených Galerií Zdeněk Sklenář.
Na prvním místě mezi katalogy
se umístila publikace k výstavě Josefa
Achrera „RGB3D“, graficky zpracovaná
Zdeňkem Zieglerem. Porotce Petr Krejzek
jeho práci označil za „nekompromisní, minimalistickou a empatickou“ a skutečně
jde o radikálně jednoduchou knihu s čistě
černou, lesklou obálkou, inspirovanou
pracemi Josefa Achrera. Obdobně úspěšné bylo Studio Najbrt, které připravilo
pro galerii Dvorak Sec Contemporary katalog k výstavě „Dolby Painting“ Jiřího
Černického. Ten namísto minimalismu
čtenářům předložili obálku ze surového
plátna, kterou sám proměnil svým zásahem v originál, když do vrstvy barvy zatlačil kusy přebytečného materiálu. Toto
řešení oslovilo výtvarnou komisi i technickou porotu, složenou ze zástupců Svazu
polygrafických podnikatelů. Všechny tři
jmenované publikace se svým designem
dokonale přizpůsobily zpracovávanému
tématu, a právě proto uspěly.
Do tzv. užšího výběru byly v letošním
roce dále zařazeny hned tři publikace Moravské galerie v Brně (27. Bienále Brno
2016, OCH! a Jak se dělá galerie), dále
katalog Against Nature vydaný Národní
galerií v Praze, Dům umění města Brna
uspěl s katalogem EPOS 1967–1980,
Národní zemědělské muzeum Praha,
s. p. o., se Včelími úly a Galerie Zdeněk
Sklenář doplnila svou úspěšnou sérii
knihou One Orbit. Z toho je patrné, že
publikace vydávané tradičními muzejními
institucemi si drží dobrý standard.
Téměř polovina z publikací přihlášených do soutěže muzei a galeriemi se
dostala přinejmenším do užšího výběru
soutěže. Z celkem 25 přihlášených jich
bylo umístěno 11. Tento poměr přesně
vystihuje trend posledních let. V loňském
roce se umístilo rovněž 11 publikací z 26
přihlášených. Mezi nejúspěšnější vydavatelství roku 2015 patřilo sdružení
Tranzit.cz a Galerie Zdeněk Sklenář, řadu
publikací v užším výběru soutěže však zaznamenala i Moravská galerie v Brně.
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K rezignacím
ve vedení AMG
Členové Exekutivy AMG na konci června
přijali oznámení předsedy AMG Ondřeje
Dostála a člena Exekutivy AMG Karla
Ksandra o rezignaci na jejich funkce.
Ondřeji Dostálovi děkujeme za práci
ve vedení AMG, kterou v její prospěch
i ve prospěch celého oboru odvedl. Loučíme se s ním neradi a bude nám chybět. Věříme, že v budoucnu, až se vrátí
z nadcházející zahraniční stáže, s ním
společně vykonáme ještě mnoho užitečné
práce pro české muzejnictví. Přejeme mu
hodně štěstí v nové životní etapě, mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Stejně tak děkujeme za práci ve vedení AMG členu Exekutivy AMG Karlu
Ksandrovi, jehož dosavadní činnosti si
také velmi vážíme. Z jeho rezignačního
dopisu vyplývá, že hlavním impulsem pro
jeho rozhodnutí byl rozdílný pohled na
podobu Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis a s tím související kroky. Jím
zpracovaný materiál navrhující možné
změny soutěže byl předložen na dubnovém zasedání Exekutivy AMG, kde
bylo také domluveno o těchto návrzích
dále jednat. Na jednání s dalším vyhlašovatelem soutěže – Českým výborem
ICOM – došlo poté k dohodě věnovat
diskuzi nad soutěží a její podobou také
část červencového výjezdního zasedání
obou subjektů. V období vrcholících příprav a realizace slavnostního vyhlášení
výsledků jubilejního patnáctého ročníku
soutěže a také v návaznosti na dohodu
s ČV ICOM však již další diskuze uvnitř
Exekutivy AMG neproběhla. Kvůli velké pracovní zaneprázdněnosti předsedy
AMG se totiž květnové a červnové jednání
exekutivy nemohlo konat v dlouhodobě
naplánovaných termínech a přes opakované snahy se nakonec nepodařilo najít
ani jiné vhodné náhradní termíny, v nichž
by se mohla Exekutiva AMG sejít v usnášeníschopné sestavě.
Věříme, že kolega Ksandr bude i nadále s AMG spolupracovat nejen v otázce
soutěže, ale i v dalších oblastech, jak sám
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deklaruje ve svém rezignačním dopise.
Exekutiva AMG další spolupráci s Národním technickým muzeem i s ním osobně velmi vítá a přeje mu zároveň mnoho
osobních i profesních úspěchů.
Šestnáctý ročník soutěže byl vyhlášen 1. ledna 2017, a tak pochopitelně pokračují také jednání všech jejích
vyhlašovatelů – AMG, ČV ICOM a MK
ČR – směřující k jeho zajištění. Diskuzi
nad příští podobou soutěže a předloženými návrhy na její možnou změnu
jsme se intenzivně věnovali na výjezdním zasedání Exekutivy AMG v Mladé
Boleslavi ve dnech 18.–19. července
2017 a také na několikahodinovém setkání Exekutivy AMG se členy Českého
výboru ICOM v Praze dne 20. července
2017. Na těchto jednáních byly detailně
prodiskutovány úpravy soutěžních dokumentů, návrh trojstranné dohody vyhlašovatelů na pořádání soutěže, dosavadní
fungování soutěže, složení jednotlivých
kategorií i možné změny do budoucna,
jejichž dalšímu projednávání se budeme
nadále věnovat.
Každá změna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis musí respektovat
platné nařízení vlády, jímž byla soutěž
vyhlášena, popř. musí být navrženo nové
znění tohoto nařízení. Vyhlašovatelé
soutěže došli ke shodě v tom, že budou
o změnu nařízení vlády usilovat. Vzhledem k blížícím se volbám však lze předpokládat, že tuto otázku bude řešit až příští
vláda, a to nejdříve v závěru roku 2018.
Nyní je tedy čas na seriózní diskuzi
o podobě soutěže. Měly by v ní být zohledněny zkušenosti z patnácti uskutečněných ročníků a měla by mj. vyústit ve
shodu všech tří vyhlašovatelů.
Navzdory rezignaci dvou svých členů
plní Exekutiva AMG v souladu se Stanovami AMG všechny úkoly dané usnesením XI. Sněmu AMG i usneseními Senátu
AMG. Tato situace není pro AMG nijak
nová. V minulosti jsme již několikrát řešili
rezignace členů Exekutivy či předsedy
AMG, spojené s velkým pracovním vytížením, osobními důvody nebo zánikem
jejich členství v AMG. Dle znění Stanov
AMG přebírá veškerou agendu a pravo-

moci předsedy I. místopředsedkyně AMG
Irena Chovančíková. Při současném počtu
pěti členů je Exekutiva AMG plně funkční
a usnášeníschopná. Na zářijovém jednání
Senátu AMG pak bude předložen návrh
na kooptaci nového člena Exekutivy AMG.
Za Exekutivu AMG
ZDENĚK KUCHYŇKA

Botanické dny
v Nízkých Tatrách
LUKÁŠ KRINKE
SLÁDEČKOVO VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
V KLADNĚ / BOTANICKÁ KOMISE AMG

Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši
ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií
ČR, z. s., Správou NP Nízké Tatry a s finanční podporou Ministerstva životného
prostredia SR a Ministerstva kultury ČR
uspořádalo ve dnech 5. až 9. června 2017
mezinárodní odborný seminář „Botanické
dni“, zaměřený na výměnu zkušeností
v oblasti botanického výzkumu a botanických aktivit v muzeích SR a ČR. Zúčastnilo se jej na pět desítek pracovníků
českých a slovenských muzeí.
Slavnostní zahájení semináře proběhlo v nově zrekonstruovaném objektu
SMOPaJ v Liptovském Mikuláši, přičemž
novými expozicemi přítomné osobně provedla ředitelka muzea doc. RNDr. Danka
Šubová, CSc. Expozice jsou vzhledem ke
specializaci muzea zaměřeny na představení krasových jevů a všech jeskyní
Slovenska (v suterénních prostorech),
geologické historie Země a jednotlivých
složek životního prostředí včetně jejich
ochrany (1. patro), a také života ve vysokých horách a všech lidských aktivit, které
s tím souvisejí (podkroví). Typy přírodního prostředí jsou představeny pomocí
rozměrných dioramat, u nichž nás zaujal
způsob prezentace formou polootevřených vitrín, které umožňují bezprostřední kontakt návštěvníka s vystavenými
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přírodninami a exponáty. To ovšem na
druhou stranu vede ke zvýšenému riziku
jejich poškození a extrémním nárokům
na průběžnou údržbu.
Vlastní seminář se uskutečnil
v prostorách ubytovacího zařízení Ranč
Kráľova Lehota nedaleko Liptovského
Mikuláše. Program byl připraven opravdu kvalitně, za což patří paní ředitelce a všem organizátorům, především
Ing. Jance Padyšákové, velké poděkování. Kromě skvěle vybraných exkurzních
tras do nejcennějších partií národního
parku s fundovaným průvodcem zazněly
na semináři zajímavé přednášky a celkový
zážitek byl podpořen i tradiční slovenskou
pohostinností a snahou zprostředkovat
účastníkům nejen botanický, ale i kulturní
zážitek. V obci Liptovská Teplička jsme
tak měli možnost vidět ukázky lidových
tanců, okusit tradiční slovenské pokrmy
a prohlédnout si architektonicky jedinečný komplex historických sklípků, tzv.
pivniček, umístěných ve svahu a určených
na uskladňování brambor.
Teoretický základ následným terénním exkurzím položil hned v úvodu RNDr.
Peter Turis, botanik Správy národního
parku Nízké Tatry, který nám představil
flóru navštíveného území a zaměřil se na
zdejší botanické rarity. Z dalších přednášek byl velmi inspirativní příspěvek Mgr.
Stana Očky o tvorbě nové přírodovědné
expozice v Múzeu A. Kmeťa, pobočce Slovenského národného múzea v Martine.
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Prezentované záběry z expozice a podrobný komentář o průběhu realizace
některé účastníky natolik zaujaly, že se
rozhodli expozici při zpáteční cestě navštívit. Přednáška Mgr. Daniela Ozdína
a RNDr. Matúše Račka byla věnována
vlivu eko- a geofaktorů na výskyt vstavačovitých na důlních haldách různých
hydrotermálních zrudnění na Slovensku. V dalším příspěvku nás Ing. Maroš
Peiger, Pavol Tomka a Milan Paulíny
pomocí úchvatných fotografií provedli
světem vzácných a vzhledově atraktivních
hub Liptova, což mykologicky zaměřené
účastníky semináře naprosto vzrušilo
a ostatní botaniky přinejmenším notně
zaujalo. Dr. Josef Pepa Halda, Ph.D.,
si připravil průřezovou ukázku pozoruhodných a ohrožených lišejníků Nízkých
Tater a jejich okolí. Plenární zasedání
Botanické komise AMG proběhlo v úterý
6. června 2017.
Průvodcem na všech exkurzních trasách nám byl místní znalec, RNDr. Peter
Turis. První z exkurzí vedla na Veľký Bok,
jehož vrchol se nachází v nadmořské výšce 1727 m n. m. severně od hlavního
nízkotatranského hřebene. Druhý exkurzní den byl věnován horským loukám
a posléze rašeliništím v okolí obce Liptovská Teplička. Třetí exkurze mířila do
NPR Ohniště v západní části pohoří – do
blízkosti nejvyššího vrcholu Ďumbieru.
V pátek byl seminář ukončen exkurzí do
NPP Važecká jaskyňa.

XLV. seminář
Oborové komise
muzejních
archeologů ČR
při AMG (OKMA)
KAREL SKLENÁŘ
ARCHEOLOGICKÁ KOMISE AMG

Ve dnech 31. května–2. června 2017
proběhl v Brně ve spolupráci s Moravským zemským muzeem seminář na
téma „Aktuální elektronické evidenční
systémy“. Zúčastnilo se jej 69 archeologů
z muzeí, ústavů archeologické památkové péče i dalších památkových institucí
a soukromoprávních subjektů zabývajících se archeologickou činností.
V úvodní části zasedání v přednáškovém sále pavilonu Anthropos proběhly volby nového výboru OKMA na
léta 2017–2020. Předsedou byl jako
jediný navržený kandidát opět zvolen
všemi hlasy PhDr. Karel Sklenář, DrSc.,
ve druhé volbě byli zvoleni členy výboru
PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou),
doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Mgr. Zuzana Jarůšková (Muzeum
regionu Boskovicka), Mgr. Martin Kuča
(Městské muzeum Moravský Krumlov),
Mgr. Dana Menoušková (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), Mgr. Milan
Metlička (Západočeské muzeum v Plzni), doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.
(Moravské zemské muzeum), Mgr. Jiří
Orna (Západočeské muzeum v Plzni),
PhDr. Petr Zavřel (Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích) a Mgr. David
Zimola (Muzeum Vysočiny Jihlava).
Vlastní seminář zahájila informace
o současném stavu systému DEMUS
(Ing. Ivo Rožnovský a RNDr. Marie Kocinová, Moravské zemské muzeum). Dle
této zprávy systém nadále zůstává bezplatným a aktuálně byl upraven pro využití
v současných softwarových možnostech.
Tato inovace je ve zkušební verzi a měla
by být k dispozici na podzim roku 2017.
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výklad Mgr. Petr Neruda, Ph.D., Moravské
zemské muzeum). Tamtéž pak navázal
večerní program s možností další prohlídky, zejména „Galerie obrazů Zdeňka
Buriana“.
Exkurzi druhého dne řídili Mgr. Petr
Kostrhun, Ph.D., a Mgr. Eva Vaníčková
(Moravské zemské muzeum). Po prohlídce expozice Regionálního muzea v Mikulově „Římané a Germáni v kraji pod
Pálavou“ (Mgr. Petr Kubín, Regionální
muzeum v Mikulově) byl dalším cílem
nově otevřený Archeopark Pavlov (Mgr.
Zuzana Havlická, Regionální muzeum
v Mikulově), který představil nejmodernější směry v prezentaci pravěku a archeologických nálezů. Oblastí pravěké
těžby rohovců v Krumlovském lese provedl doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.
(Moravské zemské muzeum). Po návštěvě zámku v Moravském Krumlově (Mgr.
Martin Kuča, Městské muzeum Moravský
Krumlov) zakončila exkurzi prohlídka gotického kláštera v Dolních Kounicích.
Třetí den nabídl ještě prohlídku expozic Moravského zemského muzea (PhDr.
Zdenka Měchurová, CSc., Mgr. Zdeněk
Hájek, Ph.D., a Mgr. Petr Kostrhun,
Ph.D.) a kostnice u sv. Jakuba, interiérů
a věže (Mons. ThLic. Václav Slouk).
Seminář proběhl velmi zdařile,
s perfektní organizací a k plné spokojenosti účastníků. Dík patří Mgr. Petru
Kostrhunovi, Ph.D., a Mgr. Evě Vaníčkové i jejich spolupracovníkům z Centra
kulturní antropologie – Pavilonu Anthropos i z Ústavu Anthropos Moravského
zemského muzea.

Foto: MZM

Mgr. Michal Soukup (Oblastní muzeum v Mostě) se poté ve svém koreferátu
zabýval podstatou pojmu evidence a zdůraznil dostatečnost základních údajů
o sbírkovém předmětu podle požadavků
zákona o sbírkách muzejní povahy bez zatěžování evidenčních systémů přílišnými
detaily; druhý koreferát, jehož autorem
byl Mgr. Petr Vachůt (Muzeum města
Brna; přednesla PhDr. Irena Loskotová
z téže instituce), podporoval spíše dosavadní obsahové řešení systémů.
Rozsáhlá výměna zkušeností a názorů na užívané evidenční systémy ukázala, že různá archeologická muzejní
pracoviště v současné době užívají několik evidenčních nástrojů různého původu; odpovídá to vývoji a rozsahu sbírek
i nestejnému způsobu fungování pracovišť, zvláště v závislosti na personálním
obsazení a regionálních specifikách distribuce a stavu výzkumu archeologického
dědictví. Umožňuje to nicméně snadno
plnit všechny postupy v souladu s právními předpisy a vyhovuje to potřebám
praxe. Situace nevyžaduje sjednocení
a ani je neumožňuje, protože mínění
o (ne)užitečnosti jednotlivých systémů
pro archeologii zůstávají rozdílná. Každý
diskutovaný systém má své výhody a nevýhody, které nelze v současné situaci
paušalizovat.
Seminář pak pokračoval přednáškou
„Aktuální výzkumy na území města Brna“
(Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., Moravské
zemské muzeum, a David Merta, Archaia
Brno, o. p. s.) a prohlídkou výstav pavilonu Anthropos („Vítejte u neandertálců“ –

Exkurze do areálu pravěké těžby rohovců v Krumlovském lese
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15 let Školy
muzejní
propedeutiky
2002–2016
MONIKA BENČOVÁ
SEKRETARIÁT AMG

Na podzim roku 2016 odstartoval již
XV. běh Školy muzejní propedeutiky
(ŠMP), a to si zaslouží ohlédnutí za
uplynulými lety. Počátek Školy muzejní propedeutiky asi nejlépe vystihují
slova PhDr. Františka Šebka (Věstník
č. 5/2007, s. 21), a to: „V roce 2001 získala AMG prostřednictvím Open Society
Fund Praha významný grant od Sorosovy
nadace na projekt ,Muzea a profesionalita pro 21. století´. Byl to podle mého
názoru dosud nejlepší projekt AMG...“.
Součástí tohoto „nejlepšího“ projektu
byla také Škola muzejní propedeutiky.
Původní myšlenka pracovala s představou
kurzu přibližně na tři roky. Ovšem, jak lze
s odstupem vidět, kurzy si drží nepolevující zájem ze strany muzejníků již celých
patnáct let, a ten nás nesmírně těší.
Výuka byla zahájena v roce 2002
jako reakce na vyústění citelného nárůstu neuspokojivé situace celoživotního
vzdělávání muzejních pracovníku v ČR.
Organizace ŠMP se ujala Asociace muzeí a galerií ČR za finanční podpory Ministerstva kultury. Skladba kurzů byla
koncipována tak, aby byla využitelná pro
velký počet pracovníků muzeí, kteří nejsou absolventy školy poskytující odborné
muzeologické vzdělání. Kurzy ŠMP zároveň mohou navštěvovat také pracovníci úřadů samosprávy (krajské, městské
a obecní úřady), kteří mají v náplni své
funkce práci s muzei. Za 15 let fungování
doznala ŠMP řadu změn vycházejících
také z podnětů absolventů. V roce 2002
se začínalo s jedním kurzem – Základním
kurzem Školy muzejní propedeutiky. Na
základě požadavků muzejníků vyplývajících z každoročně vyhodnocované anonymní ankety byl na podzim roku 2006
otevřen také kurz nástavbový tematicky
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se výuka konala v přednáškovém sále
Národního muzea – Náprstkova muzea
asijských, afrických a amerických kultur.
Následně byly kurzy na řadu let přesunuty
do přednáškové místnosti Českého muzea
hudby spadajícího také pod Národní muzeum. Od října 2016 využíváme prostor
přednáškového sálu Národního technického muzea. S postupujícími roky došlo
také ke zvýšení školného (pro členy AMG
z původních 700 Kč na 1 500 Kč; pro
nečleny AMG z 1 200 Kč na 2 000 Kč).
Program Školy muzejní propedeutiky je rozvržen tak, aby se svojí výukou
výrazně nekřížil se specializovaným kurzem preventivní konzervace Metodického
centra konzervace při Technickém muzeu v Brně (více viz Věstník č. 2/2011,
s. 30) nebo s kurzem Základy muzejní
pedagogiky Metodického centra muzejní
pedagogiky při Moravském zemském muzeum (více viz Věstník č. 3/2011, s. 29
a č. 3/2013, s. 14). I přes neutichající
hlasy volající po vzniku dalších nástavbových kurzů věnovaných těmto oborům, se
prozatím na podobná témata neplánuje
dvousemestrální kurzy otevřít. Frekventantům ŠMP jsou k dalšímu vzdělávání
doporučeny právě výše zmíněné kurzy
metodických center.
Po ukončení základního kurzu ŠMP
by měl mít absolvent základní přehled
v otázkách poslání muzeí, sbírkotvorné

činnosti a odborné správy sbírek, či managementu muzeí. Absolvent nástavbového kurzu získá prohloubený přehled
o problematice muzejního výstavnictví,
který se opírá o znalosti ze základního
kurzu. Účastník kurzu je podrobně seznámen s přípravou muzejních výstavních
projektů a zároveň tvorbou doprovodných
programů. Často kvitovaným pozitivem
nástavbového kurzu je povinná dvoudenní exkurze, během níž se frekventanti seznámí s výstavními a expozičními
programy vybraných muzeí a galerií za
odborného doprovodu lektorů ŠMP, kteří
neúnavně a ochotně upozorňují na klady
a zápory v instalacích a odpovídají na
zvídavé dotazy. Výjezdní exkurze ovšem
není ojedinělou akcí tohoto typu. Během
kurzu muzejníci absolvují několik dalších
půldenních exkurzí po pražských institucích vycházejících z aktuální nabídky
muzejních výstav. I přesto se v anonymní
anketě či v závěrečných diskuzích objevují
prosby o přidání dalších exkurzí včetně
organizace druhé dvoudenní. V rámci
studia se frekventanti seznámí i s tím,
jak napsat kvalitní recenzi výstavních programů a sami si také vyzkouší recenzi
vypracovat.
Rozsah výuky je koncipován do 54
vyučovacích hodin v obou kurzech ŠMP
a výuka probíhá vždy ve středu (jednou
za měsíc). Od XV. běhu ŠMP byl počet

Foto: Archiv AMG

zaměřený na muzejní výstavnictví. Zpočátku byl kurz určený jen pro absolventy kurzu základního, nyní je nastoupení do nástavbového kurzu podmíněno
úspěšným složením vědomostního testu
z přednášené látky základního kurzu. Nástavbový kurz – Muzejního výstavnictví
se koná přibližně každé dva roky a jeho
otevření je vždy odvislé na počtu přijatých
přihlášek pro daný akademický rok. Kurz
dosud probíhal v letech 2006–2007,
2007–2008, 2010–2011, 2012–2013
a 2014–2015. V říjnu 2016 odstartoval již VI. běh Muzejního výstavnictví, do
kterého se přihlásilo 30 zájemců. V říjnu
2016 byl také otevřen XV. běh základního kurzu, jež navštěvuje 45 frekventantů. I po patnácti letech existence ŠMP
je tedy mezi pracovníky muzeí o kurzy
stále velký zájem. V některých ročnících
základního kurzu probíhaly paralelně dvě
třídy, jelikož kapacita jedné třídy stanovená na 35 posluchačů nestačila pojmout
všechny zájemce. Do roku 2016 se do
základního kurzu přihlásilo 861 uchazečů, z nichž kurz úspěšně zakončilo 72 %
z nich; do nástavbového kurzu pak 177
frekventantů s úspěšností 62 %.
Kurzy se od počátku konají pod vedením PhDr. Františka Šebka. S ním spolupracuje tým lektorů, se kterými je studijní
program Školy muzejní propedeutiky od
I. běhu spoluutvářen a přizpůsobován
také účastníkům kurzu. Za patnáct let
fungování ŠMP se v rámci základního
a nástavbového kurzu na výuce podílelo
celkově 27 lektorů, z nichž řada působí
pedagogicky i na vysokých či středních
školách a má mnohaletou muzejní praxi. V současné době pro ŠMP pracuje
15 lektorů. Lektorský tým je pravidelně
obměňován také na základě odezvy absolventů, kteří mají možnost vyučující
na konci kurzů ohodnotit známkou 1–5
(jedna je nejlepší). V případě dlouhodobé nespokojenosti se hledá náhradní
řešení. Účastníci kurzů hodnotí u lektorů
odbornou úroveň, srozumitelnost výkladu
a celkový dojem.
Za dobu fungování ŠMP doznalo
změny také místo konání kurzů. V prvním roce, od října 2002 do května 2003,

Exkurze nástavbového kurzu ŠMP v dubnu 2013 v Hornickém skanzenu Mayrau
ve Vinařicích
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hodin základního kurzu navýšen na 60
v 10 celodenních blocích po 6 vyučovacích hodinách, v nástavbovém kurzu se
od začátku drží koncepce 54 vyučovacích
hodin v 9 celodenních blocích také po 6
vyučovacích hodinách.
Podmínkou pro úspěšné zakončení
základního kurzu je složení závěrečného
testu, odevzdání závěrečné práce a absolvování závěrečné zkoušky, která se skládá

ze zodpovězení dvou otázek a obhajoby
závěrečné práce před komisí. Výsledná
známka se tak skládá z průměru tří dílčích
hodnocení. Závěrečné zkoušky v nástavbovém kurzu se skládají naproti tomu jen
z vypracování závěrečné práce a její obhajoby před komisí. Úspěšné absolutorium
obou kurzů předpokládá minimální účast
v rozsahu 50 %. Po složení závěrečných
zkoušek získávají frekventanti osvědčení

o absolvování kurzu se slovním vyjádřením, zda uspěli (výsledná známka v průměru 1,5–3) či uspěli s vyznamenáním
(výsledná známka do průměru 1,5).
Jak již bylo výše zněkolikrát míněno, na konci kurzu absolventi vyplňují
anonymní anketu, z níž můžeme vyčíst
zajímavá čísla, která nejlépe vypovídají
o patnáctiletém konání Školy muzejní
propedeutiky.

V letech 2002–2016 základní kurz absolvovalo 624 muzejníků z 861 přihlášených, což činí úspěšnost 72 %.
Školní rok

Počet vyučovacích
předmětů

Počet vyučovacích
hodin

Počet frekventantů

Počet absolventů

% úspěšnosti

2002–3
2003–4
2004–5
2005–6
2006–7
2007–8
2008–9
2009–10
2010–11
2011–12
2012–13
2013–14
2014–15
2015–16
Celkem

31
35
35
33
33
33
33
32
32
34
34
34
34
35
–

48
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
60
–

65
68
89
82
43/44
43
73
53
38
71
41
66
41
44
861

52
44
67
68
24/26
27
53
41
28
50
28
52
34
30
624

80 %
65 %
75 %
83 %
56 % / 59 %
63 %
73 %
77 %
74 %
70 %
68 %
79 %
83 %
68 %
72 %

Nástavbový kurz v letech 2006–2016 úspěšně zakončilo 110 účastníků z celkem 177 přihlášených. Celková úspěšnost kurzu tak činí 62 %.
Školní rok

Počet vyučovacích
předmětů

Počet vyučovacích
hodin

Počet frekventantů

Počet absolventů

% úspěšnosti

2006–7
2007–8
2010–11
2012–13
2014–15
Celkem

33
35
32
32
32
–

54
54
54
54
54
–

43/44
41
30
32
30
177

24/26
20
19
23
22
110

56 %/59 %
49 %
63 %
72 %
73 %
62 %

Škola muzejní propedeutiky je dlouhodobě vysoce hodnocena. Základní kurz
jako výborný nebo velmi dobrý hodnotilo
82 % absolventů, kurz nástavbový až
87 % absolventů.
Téměř 96 % absolventů považuje
základní kurz za přínosný a téměř 94 %
doporučuje kurz opakovat v dalším běhu.
Podobné hodnoty si drží také nástavbový
kurz, který jako velmi přínosný hodnotí
97 % dotázaných a stejně tak doporučují
kurz znovu opakovat.
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Procentuálně oba kurzy navštěvují
více ženy (až dvakrát více). V základním
kurzu bylo z celkových 867 přihlášených téměř 69 % žen a 58 % účastníků
s vysokoškolským či vyšším odborným
vzděláním. V nástavbovém kurzu ze 177
přijatých ke studiu bylo téměř 72 % žen
a více než 64 % s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním.
Zajímavé je sledovat také složení
posluchačů. U příležitosti pátého výročí
ŠMP se provádělo statistické šetření, kte-

ré vykazovalo věkové hodnoty účastníků
následující: největší procento frekventantů tvořili pracovníci muzeí v rozmezí věku
20–40 let (celkem 62 %). I po dalších
deseti letech existence ŠMP zůstává nejzastoupenější skupina věkového rozpětí
do 40 let (celkem 63 %). S těmito údaji
koresponduje také přiznaná praxe v muzeích. Cílová skupina kurzu jsou muzejníci
s praxí do pěti let a ti tvořili 66 % přihlášených. Téměř polovina z nich vykázala
praxi v muzeu jen do dvou let.
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zeologie či ostatním zájemcům o problematiku muzejnictví. Obsah publikace na
405 stránkách je rozčleněn do patnácti
kapitol. Kniha je k dostání na Sekretariátu AMG za 150 Kč. V roce 2014 vyšly
také za finanční podpory MK ČR učební
texty k nástavbovému kurzu ŠMP nazvané Muzejní výstavnictví (ISBN 978-8086611-62-4). K zakoupení je kniha na
Sekretariátu AMG za 100 Kč. Rozsah
učebnice je 309 stran, na nichž se lze
začíst do přednášené látky rozdělené
do dvaceti kapitol. Obsah opět vychází
z přednášek nástavbového kurzu ŠMP,
ale svým zpracováním překračuje jejich
rozsah a slouží také jako pomůcka při
práci v muzeu nezávisle na kurzu či jako
materiál pro laickou veřejnost k zamyšlení
se nad úskalími či radostmi provázejícími
práci v muzeu. Oba učební texty jsou použitelné a pochopitelné bez absolvování
kurzů ŠMP a tvoří tak nepostradatelnou
pomůcku nejen muzejníků. Jakožto publikace AMG byly skripta automaticky
distribuovány všem členským institucím
AMG.
Dalším výstupem ŠMP bylo vydání dvou sborníků absolventských prací
žáků ŠMP nazvané Pět let Školy muzejní
propedeutiky. Sborník absolventských
prací žáků Školy muzejní propedeutiky
Asociace muzeí a galerií České republiky
2002–2007. Ročník I.–V., vydaný v roce
2009 (ISBN 978-80-86611-33-4)
a Deset let Školy muzejní propedeutiky.
Sborník absolventských prací žáků Školy

Foto: Archiv AMG

U nástavbového kurzu ŠMP evidujeme pouze věk účastníků, a zda absolvovali
základní kurz. Stejně jako v základním
kurzu je nejpočetnější skupina účastníků
v rozpětí věku 20–40 let (59 % ze 177
přijatých). Až do ročníku 2012–2013
bylo podmínkou pro přijetí do nástavbového kurzu ŠMP absolvování kurzu základního. Teprve od V. běhu (2014–2015)
je kurz Muzejního výstavnictví přístupný
i ostatním zájemcům, kteří však úspěšně
složí vstupní test. Z přehledu vyplývá,
že v prvním roce po zpřístupnění kurzu
nejen pro absolventy základního kurzu
ŠMP, této možnosti využilo zatím 9 osob,
přičemž frekventantů bylo do V. běhu
nástavby přijato 30.
Při rekapitulaci pěti let existence
ŠMP byl zmiňován záměr vydat učební
texty. V současné době mají účastníci
kurzů ŠMP možnost ke svému studiu
využít skripta jak pro základní kurz, tak
i pro nástavbový kurz. Učební texty základního kurzu ŠMP nazvané Úvod do
muzejní praxe byly za finanční podpory
MK ČR vydány v roce 2010 (ISBN 97880-86611-40-2). Publikace vychází
z přednášené látky v základním kurzu.
Jednotlivé kapitoly zpracovali lektoři kurzu tak, aby text mohl sloužit nejen pro
potřeby ŠMP, ale i při práci muzejníka
v praxi. Texty jsou obsahově vypracované
nad míru požadované látky při zkouškách
a lze je tedy využít ke studiu nejen v rámci
ŠMP. Publikace je doporučovaná např.
i na vysokých školách pro studenty mu-

Přednášky se konají v sále Národního technického muzea
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muzejní propedeutiky Asociace muzeí
a galerií České republiky 2008–2012.
Ročník VI.–X., vydaný v roce 2012 (ISBN
978-80-86611-53-2), oba texty byly
finančně podpořeny MK ČR. Sborníky
se skládají ze závěrečných prací absolventů kurzů ŠMP vybraných na základě několika hledisek. Hlavním kritériem
bylo závěrečné hodnocení klasifikované
jako výborné, samozřejmě souhlas autorů s publikováním jejich textů a snaha
udržet proporcionální zastoupení tematických skupin. Z let 2002–2007 bylo
publikováno 17 závěrečných prací na
386 stranách a z let 2008–2012 bylo
vybráno 16 výborně klasifikovaných prací
v rozsahu 314 stran. Rádi bychom vydaly sborník za patnáct let konání ŠMP,
ale zde záleží na pochopení a podpoře
MK ČR či jiného donátora. Již nyní víme,
že je z čeho vybírat a publikace by byla
plná kvalitních textů. Sborníky byly také
automaticky distribuovány do všech členských institucí AMG a k dostání jsou na
Sekretariátu AMG za 190 Kč (Pět let
ŠMP) a 155 Kč (Deset let ŠMP).
Vydání publikací mělo také posloužit
jako určitý mezník ve vývoji ŠMP. Texty
měly zároveň zapůsobit jako impulz pro
změnu, resp. možné rozšíření přednášené látky tak, aby vznikl další prostor
pro práci s účastníky seminární formou
nad praktickými příklady a zkušenostmi
z praxe. Cílem ŠMP do budoucna je nadále efektivně využívat získaný rozsah
výuky a přizpůsobovat obsah kurzů tak,
abychom byli i nadále schopni uspokojit
neklesající zájem o kurzy. Pokud nám nejen finanční situace dovolí, nebráníme se
otevření dalších nástavbových kurzů na
vybraná muzejní témata, která by zaujala
širší skupinu zájemců a přitom nedublovala již existující kurzy jiných institucí.
To, že letos můžeme slavit již 15
let existence ŠMP, nás nesmírně těší,
a předčilo také původní očekávání. Zároveň jsme rádi, že se nám podařilo úspěšně
zaplnit prázdné místo na „trhu“. Přijďte se
s kurzy seznámit na vlastní kůži, takové
zkušenosti bývají nejcennější. Přihlášky
do obou kurzů každoročně přijímáme do
31. srpna daného roku.
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Mgr. Šárka Juřinová
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Foto: Regionální muzeum v Jílovém

Šternberka). Mimořádnou profesní výzvou pro nás pak byla náročná realizace
největšího výzkumu v dějinách české archeologie – v areálu bývalých kasáren
na pražském Náměstí Republiky (dnešní
obchodní centrum Palladium). Dlouholeté zkušenosti z provozu zmíněné veřejně
prospěšné společnost nyní plně zužitkuji
i ve funkci ředitelky muzea. Zároveň se
však stále učím novým věcem spojeným
se specifickým fungováním příspěvkových
organizací.

Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do dnešní funkce?
Do funkce ředitelky Regionálního
muzea v Jílovém u Prahy jsem nastoupila počátkem roku 2016. Mým původním
oborem je archeologie, které jsem se věnovala v uplynulém dvacetiletí v obecně
prospěšné společnosti Archaia. Práce to
byla velmi pestrá a po všech stránkách
inspirující. V nestátní neziskové organizaci nemůže člověk vystačit jen s úzkou
odborností, ale musí často dělat to, co
je zrovna potřeba. Problematiku archeologické památkové péče jsem tak měla
možnost poznat doslova od krumpáče
a lopaty přes nivelák, foťák a počítač až
po studium v knihovnách, archivech a depozitářích. Několik let jsem také vedla
archeologickou laboratoř a rukama mi
prošly doslova miliony archeologických
artefaktů, z nichž mnohé představovaly
unikáty zdobící dnes vitríny řady muzeí.
A nešlo jen o práci na území Prahy, která
představovala hlavní působiště mé mateřské organizace. Spoustu času jsem spolu
s kolegy trávila při pracovních výjezdech
na řadu jedinečných lokalit, mezi nimiž
dominovaly královské i šlechtické hrady
(včetně Karlštejna, Křivoklátu či Českého
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Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce
mile či nepříjemně překvapilo?
Měla jsem štěstí především na milá
překvapení. Potěšil mne např. mimořádný
zájem jílovských občanů o výstavy, tematická setkání, koncerty i další muzejní
akce. Zejména na programové novinky
zareagovala veřejnost velmi pozitivně.
Jílováci jsou zjevně velkými patrioty a kulturychtivými občany. Ráda jim proto vycházím vstříc a snažím se jim nabízet
nové zajímavé projekty. V loňském roce
jsem založila Muzejní akademii – roční
cyklus odborných přednášek a k mému
velkému překvapení se do prvního ročníku
přihlásilo 80(!) posluchačů. Za nemilé
překvapení lze označit snad jen zjištění,
že královské město Jílové přes svou nebývale bohatou historii spojenou s těžbou zlata, jejíž pozůstatky zde nacházíme
doslova na každém kroku, leží poněkud
stranou zájmu odborné veřejnosti. Ať už
historiků, archeologů či archivářů. Tato
evropsky významná lokalita by si zasloužila aktuální moderně zpracovanou
monografii. Alespoň v menších dílčích
studiích se s kolegy snažíme tento handicap napravit.
Co považujete za nejzajímavější předmět ve Vašem muzeu?
Jedním ze zajímavých předmětů,
do kterého jsem se téměř zamilovala, je
stříbrné pečetidlo vyrobené před rokem
1350 k povýšení Jílového na královské

město. Je na něm zobrazen lev s písmenem K na hrudi, což odkazuje na Karla IV.
Pečetidlo bylo pravděpodobně vyrobeno
v norimberské dílně a svým mimořádně
kvalitním zpracováním se vyrovná královským pečetidlům Karla IV., což dobře
odráží tehdejší význam města Jílového
pro panovníka Karla IV. V současné době
společně s experty na sfragistiku a archiválie pečetidlo intenzivně studujeme
a chystáme odbornou stať o tomto unikátním a téměř zapomenutém skvostu.
Kromě movitých předmětů musím však
zdůraznit mimořádnou historickou hodnotu vlastní budovy muzea. Výstavní
prostory máme totiž v tzv. domě Mince,
v němž ve 14. století sídlil královský horní
úřad, řídící odtud veškerou těžbu zlaté
rudy v Jílovém a jeho okolí. Ve sklepení
muzea, kde je nyní umístěna historická
expozice, deponovali královští úředníci
zlato před jeho odvozem do pražské mincovny. Celé sídlo muzea tak představuje
originální a doslova historií nabitý „exponát“. Nedaleko muzea pak najdeme
ještě tři námi provozované těžební štoly,
v nichž se návštěvníci mohou seznámit
s historií dobývání zlata doslova na vlastní
kůži.
Čeho jste doposud v čele muzea dosáhla a čeho byste si přála dosáhnout?
Těší mě, že se v uplynulém roce
podařilo zvýšit zájem místních občanů
o muzeum a kulturu vůbec. Setkala jsem
se s několika lidmi, kteří několik let do
muzea nechodili a nyní se k nám pravidelně vracejí a dokonce nabízejí spolupráci
formou dobrovolnictví. Také jsem v muzeu
oživila odbornou činnost formou publikačních činností, účasti na konferencích,
zvýšením počtu přednášek a kulturně-vzdělávacích akcí pro veřejnost. Kromě
již zmíněné mimořádně úspěšné Muzejní akademie považuji za největší úspěch
instalaci rozsáhlé výstavy k 700. výročí
narození císaře a krále Karla IV. s názvem
„Karel IV. – zlato pro Korunu“. Výstava
se setkala s velkým zájmem veřejnosti
a také díky unikátní kopii císařské koruny,
zapůjčené kanceláří hejtmana Středočeského kraje, brali návštěvníci muzeum
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doslova útokem. V nedávné době se nám
také podařilo zrekonstruovat historickou
expozici, jejíž původní podoba pocházela
z doby před téměř 30 lety. V této nové
expozici jsme věnovali pozornost zejména benediktinskému klášteru na ostrově

u Davle a zaniklému středověkému městu
v poloze Sekanka. Je zde představen život řeholníků i městského a venkovského
lidu v počátcích vrcholného středověku.
Díky nejnovějším poznatkům archeologů
a stavebních historiků můžeme veřejnosti

přiblížit historii pomocí digitální technologie i nových exponátů. Do budoucna bych
ráda rozšířila spektrum poskytovaných
služeb a umocnila již nyní oceňovanou
příjemnou atmosféru, díky níž se k nám
návštěvníci budou rádi vracet.

POZVÁNKY NA SEMINÁŘE

Muzea
a mezinárodní
publikum
24.–25. října 2017
Národní muzeum – Náprstkovo
muzeum asijských, afrických
a amerických kultur

Foto: Archiv NM

Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví ve spolupráci s Náprstkovým muzeem asijských, afrických
a amerických kultur pořádá ve dnech
24. a 25. října 2017 odborný seminář
se zaměřením na práci muzejních pracovníků s cizinci žijícími v ČR a zahraničními
návštěvníky. Seminář je určen především
pracovníkům muzeí a galerií a také dalších paměťových a vzdělávacích institucí,
neziskových organizací věnujících se integraci cizinců, zahraničních kulturních
institutů, zástupcům z řad cizinců žijících
v ČR, případně studentům muzeologie
a příbuzných oborů. V rámci semináře
je plánován také workshop s vybranými
zástupci neziskových organizací, kteří
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by přítomné seznámili s vlastními zkušenostmi v oblasti komunikace a prezentace kultury cizinců žijících v ČR a kultury
ČR pro tuto skupinu. Hlavními okruhy
semináře budou následující oblasti:
■■ aktuální trendy v oblasti komunikace
s cizinci žijícími v ČR a zahraničními
návštěvníky muzeí;
■■ prezentace kultury, historie i současnosti cizinců žijících v ČR prostřednictvím výstav, přednášek, kulturně vzdělávacích akcí či jiných doprovodných
programů a opačně prezentace české
historie a kultury cizincům žijícím v ČR
a zahraničním návštěvníkům;
■■ role muzeí v oblasti integrace cizinců;
■■ projekty posilující vzájemnou interakci a poznávání české společnosti
a příslušníků jiných kultur, národností
a etnik v oblasti kultury;
■■ příklady aktivního zapojení příslušníků
jiných kultur do dění v muzeu.
Program a další informace budou postupně zveřejňovány na http://www.emuzeum.cz. Z vybraných příspěvků bude vydán
elektronický sborník, který bude rovněž
zveřejněn na portálu eMuzeum.
— ze zaslaných materiálů

Pražské
Quadrenniale zve
na sympozium
„Porézní hranice“
12.–14. října 2017
Nová budova Národního muzea
Mezinárodní oborová výstava „Pražské
Quadrenniale scénografie a divadelního prostoru“ slaví letos 50 let od konání prvního ročníku. Při této příležitosti
vyzvalo kurátory, divadelní profesionály,
scénografy, pedagogy a teoretiky z celého světa, aby se během třídenního sympozia podělili o své myšlenky a názory na
osvojování národních hodnot a identit.
Jednotliví mluvčí se budou zamýšlet nad
vývojem kurátorských záměrů současných
bienále, trienále a quadriennale. Čím se
od sebe liší a co je naopak přibližuje? Co
v současné době obnáší příprava národních výstav v kontextu mezinárodního setkání a co pojem „národní výstava“ vlastně znamená? To jsou otázky, o jejichž
zodpovězení bude sympozium usilovat.
Více informací o registraci, přednášejících i programu najdete na http://www.
pq.cz.
— ze zaslaných materiálů
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POZVÁNKY NA VÝSTAVY

Kutná Hora, Galerie
Středočeského kraje
4. června – 29. října 2017

Foto: Archiv GASK

Výstava představuje autorovu téměř padesátiletou dráhu od počátků ovlivňovaných geometrickým modernismem až po
jeho novější (i nejnovější) díla, vyznačující se jedinečným prolínáním rozumovosti
a intuice, střídmosti a psychické působivosti, rovnováhy a cíleného nesouladu.
Vedle reprezentativního výběru autorových obrazů je vystaveno i několik jeho
prostorových objektů. Díla jsou zapůjčena
z majetku autora i z muzejních institucí
(např. Pori Art Museum a Galerie Hoffmann ve Friedbergu).
Iniciátorem a spolukurátorem projektu je Petr Řehoř, umělec a kurátor žijící ve Finsku od 70. let 20. století. Nad
výstavou převzal záštitu ministr kultury
České republiky Daniel Herman a finská
velvyslankyně v České republice Helena
Tuuri.
Instalaci výstavy charakterizuje vzájemně přínosný dialog mezi kontemplativní povahou Kujasalova díla a velkorysými
prostory jezuitské koleje v Kutné Hoře

jakožto „domu duchovní výchovy“.
Matti Kujasalo se narodil v Helsinkách v roce 1946. Studoval na Akademii
výtvarných umění tamtéž, kde později
vyučoval a byl rektorem. V pozdních
60. letech intenzivně cestoval, navštěvoval Spojené státy a poprvé se setkal
s dílem Ad Reinhardta či Josefa Alberse, kteří na něj měli větší vliv, než tehdy
vznikající op-art.
Výstava je myšlena jako úvod do díla
významné postavy finského umění posledních desetiletí, ale i jako příspěvek o podobách konkrétního umění od 60. let 20.
století. V českém prostředí jde například
o historické „těžiště“ této tendence, Klub
konkrétistů, mezi jehož členy patřil Eduard
Ovčáček, autor samostatné výstavy „Intermediální přesahy“ uspořádané v GASK
paralelně k výstavě Mattiho Kujasala.
V rámci Kujasalovy výstavy se v GASK
bude 26. října 2017 konat „Kolokvium
Jan Sekera“, jež se bude věnovat činnosti
někdejšího ředitele Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Českého muzea výtvarných
umění v Praze (dnešní GASK) a zároveň
klíčového teoretika na poli konstruktivních tendencí v českých a mezinárodních
souvislostech. Toto kolokvium si klade
za cíl upozornit na inspirativní a závažný
odkaz Jana Sekery a zároveň na výtvarný
fenomén, který se neprávem ocitl mimo
ohnisko odborného zájmu.

Pohled do výstavy Mattiho Kujasalo v GASK
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RICHARD DRURY
GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Výstava a seminář
k 750. výročí
města Jeseník
Jeseník, Vlastivědné muzeum
Jesenicka
13. září – 19. listopadu 2017

Foto: Archiv VMJ

Matti Kujasalo:
Retrospektivní
výstava
1971–2017

S. Marchek: Vodní tvrz, 1878, kolorovaná kresba (VMJ)

K letošnímu významnému výročí nejstarší dochované písemné zmínky o městě
Jeseník z roku 1267 připravilo Vlastivědné muzeum Jesenicka výstavu, která
návštěvníkům představí historii města
od jeho počátků až do současnosti a seznámí s nejdůležitějšími událostmi, které
se zde odehrály. Návštěvníci si tak připomenou havířskou minulost Jeseníku
i jeho hospodářský a správní vývoj pod
vládou vratislavských biskupů. Výstava
prezentuje i temnou kapitolu z historie
města, kterou byly čarodějnické procesy.
Není zde opomenut ani všestranný rozvoj
v 19. století způsobený především průmyslovou revolucí i rozkvětem lázeňství.
Budou připomenuty i osudové mezníky
20. století, které výrazně změnily tvář
města. Výstava se zabývá i netradičními
tématy, k nimž patří přírodní katastrofy,
které město postihly. Zvláštní kapitola je
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věnována rozvoji muzejnictví v Jeseníku
a historii vodní tvrze. Jednotlivé časové
body budou představeny prostřednictvím
nejreprezentativnějších exponátů ilustrujících jednotlivé události či období.
750. výročí města Jeseníku je i tématem XVII. ročníku Svatováclavského
setkání, které se bude konat ve dnech
27. a 28. září 2017. Tradičními pořadateli jsou Vlastivědné muzeum Jesenicka,
Státní okresní archiv Jeseník, Společnost Vincenze Priessnitze a Priessnitzovy léčebné lázně. Vlastivědný seminář
věnovaný výročí města se uskuteční ve
středu 27. září 2017 v Zimní zahradě
Priessnitzova sanatoria. Zájemci mohou
získat vlastivědný sborník obsahující příspěvky, které přibližují zajímavé okamžiky
z dějin města Jeseníku v rámci 750 let
jeho existence.
BOŽENA KAŇÁKOVÁ
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA

Recyklace
– šijeme,
přešíváme,
přeplétáme…

s pojmy jako bez odpadu, lokální, BIO
produkt, recyklace a další. Tento přístup
lze uplatnit na věci denní potřeby (potraviny, nábytek, kosmetiku, čistící prostředky a další). V posledních letech se tento
trend začal objevovat i v oblasti módy, kdy
hovoříme o „slow fashion“, tedy pomalé,
udržitelné módě. Udržitelná móda oslovila řadu lidí, kteří se odvracejí od masové
produkce módního průmyslu a navrací se
k originálním oděvům. Díky těmto nadšencům vznikají pomocí přešívání starých
textilií, poctivým zpracováním a použitím
kvalitních přírodních materiálů, výjimečné šaty. Stejný způsob práce (přešívání,
ruční šití, využití přírodních materiálů)
se spotřebním zbožím byl znám našim
předkům odedávna. Vedly je k tomu různé
podněty – chudoba, nedostatek materiálu v období první i druhé světové války,
v době hospodářské krize, ale často také
šetrnost a úcta k lidské práci.
Kurátorka výstavy (Terézia Ondrová) poukazuje na textilní tvorbu – oděv,
oděvní doplňky, hračky a interiérový textil. V expozici jsou vystaveny sbírkové
předměty z Etnografického ústavu MZM
i výpůjčky od soukromých vlastníků. Za
současnými autorskými modely, představujícími jen některé z principů udržitelné
módy, stojí Libuše Buchtová, jež přešívá

i přebarvuje oděv z druhé ruky. Dále Lucie
Jindrák Skřivánková, která zapůjčila své
šaty obohacené o autorskou malbu a Lea
Chatrná oživila výstavu o oděv a doplňky
z papíru morušového lýka.
Expozice je doprovázená několika
texty, které propojují tato zdánlivě nesourodá témata. Kolorit prezentace doplňují ukázky a návody, jak a co přešít či
přetvořit, z dobových periodik válečného
a poválečného období, ale i haptické pomůcky. Instalace výstavy se také přidržuje námětu recyklace, kdy byly použity
výhradně materiály, které jsou v dnešní
době velmi oblíbené pro interiérový design. Srdečně zveme na výstavu, která
svojí nadčasovostí může zaujmout návštěvníky napříč zájmy i generacemi.
P.S.: Potvrzením, že projekt „Recyklace“ je více než aktuální, byla pozvánka
na workshop Goethe Institutu v Praze
dne 18. července 2017), jehož zaměření
bylo obsahově totožné s výstavou Etnografického ústavu MZM. Více o tomto
workshopu se dozvíte na:
https://www.goethe.de
TERÉZIA ONDROVÁ
ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV,
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

MZM, Etnografický ústav
– Palác šlechtičen

Etnografický ústav MZM zpřístupnil návštěvníkům od 20. května 2017 další
netradiční výstavu. V čem spočívá ona
netradičnost? Především v propojenosti
aktuálních témat recyklace a udržitelné
módy s oděvem z 20. století.
Výstava reaguje na současné společenské dění ve světě, kdy se vše zrychluje,
produkují se stále nové a nové věci bez
ohledu na životní prostředí. Přibývá však
neustále lidí, kteří nesouhlasí s touto
necitlivostí a chtějí zase trochu životní
tempo zpomalit. Dnes se často setkáváme
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Foto: Lucie Bojdová, Etnografický ústav MZM

20. května – 1. října 2017

Z vernisáže výstavy 20. května 2017
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Odešel významný teoretik českého
skla Antonín Langhamer
* 24. 7. 1936 † 4. 5. 2017
zcela dobrovolně) a nastoupil jako historik umění v liberecké Oblastní galerii
(1978–1990). Posledních šest let před
odchodem do důchodu strávil jako ředitel
Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, které pod jeho vedením uspořádalo řadu důležitých výstav mapujících
aktuální stav české sklářské výtvarné
scény. Odchodem z muzea jeho aktivní
Ve věku osmdesáti let v Jablonci nad Nisou na počátku května skonal semilský
rodák Antonín Langhamer, kurátor více
než tří stovek výstav obrazů, soch, skla,
šperků i užitého umění, autor úctyhodné
řady publikací (mj. monografie Legenda
o českém skle) a nesčetných odborných
textů, laureát Sklářské ceny České sklářské společnosti za rok 2002 a medaile
„Gratias tibi ago“ statutárního města
Jablonce nad Nisou.
Jeho cesta ke sklu nebyla přímočará
a uhlazená. Dlouhá léta mu jeho profesní
kariéru komplikoval nevhodný „třídní původ“. Na gymnázium nemohl. Vyučil se
tedy mezi lety 1951–1953 sklářem na
Základní odborné škole sklářské v Železném Brodě a poté nastoupil jako foukač
laboratorního skla do n. p. Technické sklo
v Držkově, kde pracoval až do roku 1958.
Teprve poté se jeho cesta začala stáčet
směrem ke sklářské teorii.
Nejprve působil jako metodik Okresního domu osvěty v Semilech (1959–
1961), pak nastoupil na místo odborného pracovníka v jabloneckém Muzeu skla
a bižuterie (1961–1977; jako redaktor
se zde zasloužil o prvních pět ročníků
dodnes ceněného sborníku Ars vitraria),
externě absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném
Brodě (1961–1964) a dálkově pak
Fakultu sociálních věd a publicistiky na
Univerzitě Karlově (1965–1970).
V roce 1977 Antonín Langhamer
z jabloneckého muzea odešel (nikoliv

Věstník AMG 4 /2017

působení v oboru rozhodně neskončilo.
S odstupem to vypadá, že se spíše obrodilo a zesílilo poté, co byl zbaven každodenní zátěže ředitelského postu. Úzce
například spolupracoval s galerií Detesk,
Městským muzeem v Železném Brodě,
Muzeem a Pojizerskou galerií v Semilech
a časopisem Sklář a keramik. V posledních letech připravil zásadní monografii
o Jaroslavu Brychtovi či publikaci Výtvarní umělci Jablonecka a Železnobrodska
1945–2015.
PETR NOVÝ
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU

Vzpomínka na PhDr. Ivanu
Vojtěchovskou
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy s lítostí oznamuje, že se v pátek 7. července 2017 předčasně dovršil ve věku 67
let životní příběh naší bývalé kolegyně,
archeoložky PhDr. Ivany Vojtěchovské,
rozené Rosolové. Ivana Vojtěchovská
vystudovala archeologii a národopis na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v letech 1968–1973, doktorát obhájila v roce 1984. Po krátkém angažmá
v Archeologickém ústavu ČSAV v Praze
(1973–1974) nastoupila v roce 1974 do
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, kde prožila celý svůj bohatý profesní
život až do odchodu do důchodu v roce
2005. Její specializací byla pozdní doba
halštatská a časná doba laténská, obecně
pak archeologie regionu severní části okr.
Praha-západ. Byla autorkou dvou stálých
expozic, množství výstav, odborných i popularizačních článků. Ze záchranných
výzkumů můžeme připomenout odkryv
časně laténské osady pod Chýnovským
hájem v Libčicích, výzkumy polykulturních lokalit v libčické pískovně, v cihelně
v Černém Volu či na mediálně známém
staveništi H-System ve Velkých Přílepech. Dlouhodobě také sledovala stavební zásahy v prostoru a předpolí NKP
Levý Hradec. Mimo svůj region provedla

například výzkum knovízského pohřebiště
v Šanově na Rakovnicku. Ani v důchodu
nepřerušila Ivana Vojtěchovská kontakty
s odbornými kruhy. Archeologická obec
tak ztratila kolegyni a v mnoha případech
– díky její společenské povaze – i dobrou
kamarádku.
DAVID DANĚČEK
STŘEDOČESKÉ MUZEUM
V ROZTOKÁCH U PRAHY
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Bechyně
Městské muzeum Bechyně
Vynálezy Františka Křižíka
Emma Srncová

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
16. 6. – 17. 9. 2017
3. 8. – 2. 10. 2017

Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Josef a Ondřej Vajce: Malé připomenutí
Po stopách českých prvorepublikových
zahradních architektů

5. 6. – 8. 10. 2017

Zámecká kaple sv. Josefa
9. 6. – 29. 10. 2017
září 2017

Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou

Napříč staletími: Archeologické novinky 16. 6. – 30. 9. 2017
Umělecký šperk
13. 10. – 11. 11. 2017

Beroun
Muzeum Českého krasu
23. 6. – 1. 10. 2017

Domov seniorů TGM
22. 6. – 25. 9. 2017

Bílovec
Kulturní centrum Bílovec

31. 8. – 31. 10. 2017

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
Džadoňova vila

28. 4. – 29. 10. 2017

Místodržitelský palác
Nový (z)boží! Národní cena
za studentský design 2017

15. 9. – 29. 10. 2017

Pražákův palác
Clemens von Wedemeyer: Nebeská
havěť
22. 9. 2017 – 14. 1. 2018
CJCH: Finále 2017
22. 9. 2017 – 14. 1. 2018

12. 6. – 10. 9. 2017
15. 9. – 15. 10. 2017

Merkur
6. 9. 2017 – leden 2018
Mincovní poklady na Hedvábné cestě
29. 6. – 24. 9. 2017

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
na území plzeňské diecéze
1. 5. – 10. 9. 2017
Dvě století Rukopisů zelenohorského
a královedvorského
1. 9. 2017 – 27. 1. 2018
Lucie Havlová I.: Na plátně i v prostoru 21. 9. – 18. 11. 2017
Rukopis zelenohorský – prezentace
originálu
7. 10. – 8. 10. 2017
Stará škola
1. 5. – 31. 12. 2017

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Výstava maleb a kreseb manželů Šimoníkových
říjen 2017
Léto a rekreace za socialismu
červenec – září 2017

14. 5. – 1. 10. 2017

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Karel Absolon – manažer a strůjce
velkých vizí
22. 2. 2017 – 2018
Oddělení dějin hudby / 200 let MZM
8. 8. – 10. 9. 2017
Centrum kulturně-politických dějin
20. století / 200 let MZM
12. 9. – 8. 10. 2017
Archeologický ústav / 200 let MZM
10. 10. – 5. 11. 2017

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Království Benin. Bronzy zkropené krví 14. 4. – 22. 10. 2017
Jindřich Štreit: Venuše
28. 4. – 1. 10. 2017
Recyklace: Šijeme, přešíváme,
přeplétáme
21. 5. – 1. 10. 2017

Památník Leoše Janáčka
Milča Eremiášová: Po zarostlém
chodníčku

Blansko
Muzeum Blanenska
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Zmizelý židovský svět
na starých pohlednicích

Kmeny 90

Benešov
Muzeum Podblanicka

150 let založení SDH Bílovec
Šachohrátky

24. 8. – 31. 10. 2017

Uměleckoprůmyslové muzeum

Historie zámku a panství Nové Benátky 1. 5. – 29. 10. 2017
Merkur
1. 5. – 29. 10. 2017
Hračky našeho dětství
6. 6. – 10. 9. 2017
František Klener: Obrazy
6. 6. – 30. 9. 2017
Kamil Lhoták
16. 9. – 29. 10. 2017

Berounka divoká i romantická

Jaroslav Guth: Tajemné kameny

Židovský obecní dům

Uvolněná šedesátá
20. 4. – 29. 10. 2017
1. světová válka
20. 4. – 29. 10. 2017
Není tu náboženská poušť…
20. 4. – 29. 10. 2017
Historické motocykly
20. 4. – 29. 10. 2017
Kouzlo vějířů
27. 4. – 29. 10. 2017
Asijské vějíře
8. 8. – 29. 10. 2017
Porcelán a kamenina. Užité umění 60. let 11. 8. – 3. 9. 2017

Kája Saudek: Tajemství zlatého koně

7. 9. – 19. 11. 2017
30. 9. – 1. 10. 2017

Synagoga
4. 6. – 8. 10. 2017

Bělá pod Bezdězem
Muzeum Podbezdězí

Rostliny v náboženské symbolice
David Bongo: Fotografie

Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl
Výstava Reborn panenek

23. 6. – 10. 9. 2017

Pavilon Anthropos
Vítejte u neandrtálců

2. 12. 2016 – 31. 12. 2017

Muzeum Brněnska
Vila Löw-Beer v Brně
Tuniské dědictví UNESCO

1. 8. – 28. 8. 2017

Muzeum města Brna
Stavba jako Brno: Od hradby k paneláku 1. 6. – 31. 12. 2017
Jiřina Žertová: Vrstvení
13. 8. – 3. 9. 2017
Radek Kratina: Konstanty a proměnné 30. 8. – 15. 10. 2017
Jeden kmen
24. 9. – 31. 12. 2017

Muzeum romské kultury
Nihad Nino Pušija: Parno Gras / Bílý kůň 12. 5. – 24. 9. 2017

Technické muzeum v Brně
Brány Himalájí
25. 4. – 24. 9. 2017
Magický Himaláj: Velehory v Brně
29. 4. – 30. 9. 2017
Designera: 14. výstava diplomových
prací studentů VUT
28. 6. – 30. 9. 2017
Kdo si hraje, nezlobí!
4. 8. – 30. 9. 2017
Smalt a emaily
2. 10. 2017 – 1. 6. 2018
Káva Lamplota – prvotřídní kvalita
5. 10. – 31. 12. 2017

Wortnerův dům AJG

Josef Hoffmann – Otto Wagner: O užití
a efektivitě architektury
23. 5. – 29. 10. 2017

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Kouzla s dráty. Drátenické řemeslo

16. 9. – 29. 10. 2017

4. 4. – 29. 12. 2017
18. 8. – 17. 9. 2017
26. 9. – 19. 11. 2017

Městské muzeum a knihovna Čáslav
17. 8. – 30. 9. 2017

Výstavní síň Žižkovo nám.
11. 9. – 8. 10. 2017

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Příběh(y) tabákového dýmu
Obrazy Petra Ettlera

8. 8. – 1. 10. 2017
7. 10. – 12. 11. 2017

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Jiří Beneš: Baroko, jak ho neznáme
16. 9. – 19. 11. 2017
Jan Komárek: Plastiky (ze sbírek VMG) 4. 3. – 31. 12. 2017
Manuel Rodriguez Mendez: Nebe
na Zemi
11. 8. – 11. 10. 2017
Klára Horáčková
20. 10. – 31. 12. 2017
Válka a revoluce
28. 6. – 17. 9. 2017
Roky na kartě
27. 9. – 12. 11. 2017

Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
Poezie nitě 2017
Josef Knitl: Krajiny, květiny a zátiší
Jiřinkové slavnosti

6. 8. – 1. 10. 2017
14. 8. – 1. 10. 2017
8. 9. – 10. 9. 2017

Česká Třebová
Městské muzeum
ANO! Svatební obřady
v proměnách dvou staletí
Až do nebes. Z historie letectví
ve východních Čechách

14. 5. – 1. 10. 2017

Petr Bezruč

13. 9. 2017 – 25. 2. 2018

Výstavní síň Pražská
Návrat ztraceného lesku

Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen 1. 4. – 30. 10. 2017

Jan Strejcius: Dřevořezba

Zlatý věk Českého Brodu

Český Těšín
Muzeum Těšínska

Čáslav
Muzeum zemědělské techniky

Vít Šneberg: Pro radost

14. 8. – 3. 9. 2017
14. 8. – 3. 9. 2017
14. 8. – 3. 9. 2017

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Bučovice
Muzeum Bučovice
Zbraně pro boj, sport i lov
Technické hračky
Tři století turistiky v českých zemích
aneb Za posledním puchýřem

Svatopluk Klimeš: Oživlé tapety
Raketa letí do Budějic
Aleš Krejča: Váhy mého času

9. 3. – 29. 10. 2017

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Antonín Kanta: Fotografie, koláže, obrazy 9. 9. – 8. 10. 2017
Ivan a Stanislav Alschrovi: Obrazy
15. 10. – 12. 11. 2017

Dobrovice
Dobrovická muzea
Výstava prací žáků výtvarného oboru
Historie tenisu v Dobrovici
Zdenek Kolaja: Toulky přírodou
Mýty a fakta komunismu
Vesmír

16. 6. – 15. 9. 2017
22. 6. – 30. 12. 2017
20. 8. – 30. 9. 2017
26. 8. – 30. 12. 2017
20. 9. – 30. 11. 2017

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy
Jan Zrzavý. Nezapomenutelný
ilustrátor Máje
Karel Hynek Mácha. Pomníky
– sochy – náhrobky
Orbis naturalis pictus

3. 5. – 29. 10. 2017
3. 5. – 29. 10. 2017
1. 8. – 29. 10. 2017

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Rukopis královédvorský inspirující

15. 9. – 22. 11. 2017

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Miriam Poláčková Štěpánová:
Barevné rozmary

1. 8. – 13. 9. 2017

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Dámou v každé době

16. 6. – 3. 9. 2017

30. 6. – 22. 10. 2017

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd
750 let Frýdku-Místku

22. 9. – 12. 11. 2017

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Vltavíny a jiná přírodní skla
10. 5. 2016 – 24. 9. 2017
České šlechtické rodové ražby
16.–17. století
7. 2. – 31. 12. 2017
Pestrobarevný svět neživé přírody
14. 2. – 24. 9. 2017
K poučení a zábavě: 140 let muze
v Českých Budějovicích
9. 5. – 29. 10. 2017
Kleť a Blanský les: Obraz krajiny, krajina
v obrazech
19. 5. – 17. 9. 2017
Jedny karty nestačí
15. 9. 2017 – 14. 1. 2018
Výstava hub
22. 9. – 11. 10. 2017
9. 10. – 31. 12. 2017
Letem včelím světem
12. 10. – 15. 10. 2017
Vzpomínky na II. světovou válku
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Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna

29. 6. – 10. 9. 2017

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Hollaristé minulosti a přítomnosti
Oldřich Jelínek
Anna Vojtěchová

24. 3. – 26. 11. 2017
25. 8. – 15. 10. 2017
20. 10. – 26. 11. 2017

Stará radnice
Barokní Brod

4. 8. – 10. 9. 2017

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Houby v muzeu
Móda na Havlíčkobrodsku

4. 9. – 6. 9. 2017
15. 9. – 10. 12. 2017

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Hanuš Swaiger (1854–1912)
Oldřich Blažíček
Josef Dvořák a Anna Dvořáková

23. 6. – 10. 9. 2017
24. 6. – 10. 9. 2017
22. 9. – 12. 11. 2017
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Soubor lidových staveb Vysočina
Betlém
Střípky z historie

Noc plus ultra
Kostelíček boží
16. 9. – 5. 11. 2017

Statek z Mokré Lhoty
Jsme tu pro vás

14. 4. – 31. 10. 2017

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Válečné plakáty 1914–1918: Zbraň
z barev a papíru
Victor Vasarely

14. 5. – 1. 10. 2017
25. 6. – 1. 10. 2017
10. 5. – 31. 12. 2017
3. 8. – 31. 12. 2017
1. 8. – 31. 10. 2017

Hlučín
Muzeum Hlučínska

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
20. 10. 2017 – leden 2018
16. 6. – 1. 10. 2017

Archeologické lety na Hodonínsku

30. 6. – 15. 10. 2017

Hrabyně
Památník II. světové války

Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti!

Hradec Králové
Galerie moderního umění v Hradci Králové
9. 6. – 24. 9. 2017
23. 6. – 24. 9. 2017

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Velká vizita! V Hradci Králové
za první republiky
Královéhradecké regulační plány
Houby živé, jedlé i jedovaté

24. 3. – 5. 11. 2017
30. 6. – 5. 11. 2017
5. 10. – 8. 10. 2017

Hustopeče
Městské muzeum a galerie v Hustopečích
Výstava výtvarných děl umělců
z Benátek nad Jizerou
3. 9. – 24. 9. 2017
Ivica Krošláková – obrazy
28. 9. – 22. 10. 2017
Výtvarná skupina Hustopeče–Alfons 29. 10. – 19. 11.2017

Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Miroslav Vystrčil: Retrospektiva
Pavel Šebek – Petr Emptych: ABC2
Josef Bolf: Desintegration

29. 6. – 17. 9. 2017
1. 8. – 3. 9. 2017
7. 9. – 3. 12. 2017

Retromuseum Cheb
Automat na výstavu. Československý pavilon
na Expo '67
11. 5. – 5. 11. 2017
Umí!
1. 6. – 8. 10. 2017

Muzeum Cheb
Váhy a měřidla ze sbírky Jana Mynáře

9. 9. – 27. 10. 2017

Osudová léta v Moravském
Kravařsku 1945/46

2. 9. – 28. 10. 2017

Chrast u Chrudimi
Městské muzeum Chrast
Miloslav Jágr dětem

16. 8. – 23. 9. 2017

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
4. 3. 2017 – 7. 1. 2018

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Bobeš Svoboda – malíř hadcové stepi 28. 8. – 29. 10. 2017

Petr a Ondřej Novotní
Nicole Starmann
Trienále Jablonec 2017

16. 5. – 29. 10. 2017
13. 6. – 29. 10. 2017
24. 6. – 29. 10. 2017

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Sladké pokušení

Věrni zůstaneme: Bojová cesta
československé jednotky v SSSR
14. 4. – 30. 11. 2017
Painted by Air / Namalováno vzduchem 14. 4. – 30. 11. 2017

Zorka Ságlová: Retrospektiva
Svítání Zdeňka Sklenáře: Grafické
dílo 1934–1985

23. 9. – 11. 11. 2017

Dům Jiřího Popela z Lobkowicz

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Sál Evropa
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Prádlo z dob našich babiček

Malý pán: Velká cesta jedné loutky

Stavebnice pro všechny – fantastické
lego
21. 6. – 17. 9. 2017
Nazca – odhalená tajemství dávnověku 27. 9. – 19. 11. 2017

Panenky ze sbírky
Veroniky Petraturové
Srdečně zdravím a vřele líbám

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově

Kostel sv. Kateřiny

Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Les pramenů – příběhy lesů
Rostislav Stach: Fotolovy
Příroda v ilustracích Pavla Procházky

6. 10. – 31. 12. 2017
13. 10. 2017 – 28. 1. 2018

16. 6. – 17. 9. 2017

23. 3. – 24. 9. 2017

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Výstava historických kočárků a hraček
Fotoklub Jesenice

1. 6. – 3. 9. 2017
6. 9. – 29. 10. 2017

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Pytlák a jeho zbraň
Šťastný život v secesi

6. 6. – 3. 9. 2017
5. 9. – 29. 10. 2017

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Můj život s trabantem
Cena Prachovských skal
Opráski
Ve znamení tří deklarací…

6. 5. – 17. 9. 2017
9. 6. – 1. 10. 2017
28. 9. – 12. 11. 2017
13. 10. – 19. 11. 2017

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Miroslav Machotka: Po vrstvách

6. 9. – 18. 11. 2017

Muzeum Vysočiny Jihlava
Lidé na cestě
Podívejte, baroko!
Eva Rodová: Obrazy
VIII. výstava hub
Putování za předky
Slabikáře z celého světa

2. 8. – 17. 9. 2017
8. 9. – 19. 11. 2017
12. 9. – 29. 10. 2017
15. 9. – 17. 9. 2017
26. 9. – 26. 11. 2017
27. 9. – 19. 11. 2017

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Běguni
Mladá Vysočina
Současná kresba
IGLOO 5 – Tereza Velíková: Mezihra
Ani den bez čárky
Jak natáhnout čas…

5. 9. – 18. 10. 2017
5. 9. – 18. 10. 2017
7. 9. – 18. 10. 2017
7. 9. – 18. 10. 2017
7. 9. – 18. 10. 2017
7. 9. – 18. 10. 2017

Barokní zbožnost
Přidej plyn!
Zlatá keltská kobyla
Na stáří nezáleží
Lovecké zbraně

30. 6. – 30. 9. 2017
16. 8. – 10. 9. 2017
6. 8. – 28. 10. 2017
3. 9. – 19. 11. 2017
17. 9. – 19. 11. 2017

Jindřichův Hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Skleněné rozhovory
Afrika – zvířata, památky a lidé

29. 8. – 30. 9. 2017
12. 8. – 29. 10. 2017

Muzeum Jindřichohradecka
Náměstí v proměnách času
29. 4. – 31. 10. 2017
Momentky z války
19. 5. – 30. 12. 2017
Nebeklíče od Landfrasů: Knižní bestseller
19. století
3. 8. – 31. 10. 2017

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Karel Huněk: Objekty
& Jiří Všetečka: Fotografie
Afrika hravá

14. 8. – 17. 9. 2017
31. 3. – 30. 12. 2017

Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
7. Mezinárodní sympozium rytého skla 17. 9. – 31. 10. 2017

2. 8. – 10. 9. 2017

13. 9. – 12. 11. 2017

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
1. 9. – 26. 11. 2017
8. 9. – 19. 11. 2017

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Ondřej Maleček

19. 8. – 15. 10. 2017

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Okouzleni řádem

22. 8. – 31. 10. 2017

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Atentát: 75. výročí atentátu
na Heydricha
Hobby té doby
Spálený les

16. 5. – 29. 10. 2017
8. 6. – 24. 9. 2017
5. 8. – 29. 10. 2017

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Skrytá místa – komiks
Malířství 19. století na vých. Slovensku
Michal Mašík: Na lovu v divoké
přírodě Evropy
Karoline Hjorth a Riitta Ikonen

Dvořákovo muzeum pravěku
Mezi kmeny a státem: Kouřimsko a Kolínsko
v raném středověku
10. 9. 2016 – 16. 9. 2018

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Nesselsdorf. Pohlednice ze sbírek
Ivana Bartoně I.

22. 6. – 10. 9. 2017

Muzeum Fojtství
Nesselsdorf. Pohlednice ze sbírek
Ivana Bartoně II.

22. 6. – 10. 9. 2017

Kořenec
Muzeum Kořenec
Retrovýstava

24. 6. – 31. 10. 2017

Kralice nad Oslavou
Památník Bible kralické
20. 6. – 30. 9. 2017

Králíky
Městské muzeum Králíky
Lucia Gubrianske: Terapie barvou
Pavel David

6. 7. – 31. 8. 2017
7. 9. – 31. 10. 2017

Josef Holub: Obrazy

7. 9. – 21. 10. 2017

Kravaře u České Lípy
Expozice lidového bydlení

Muzeum Karlovy Vary

Milica Gedeónová
Kouzelný svět Vojtěcha Kubašty

15. 6. – 22. 10. 2017
20. 6. – 15. 10. 2017
28. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Interaktivní galerie Becherova vila

Vlastimil Květenský: Já jsem
se nevymyslel

Bitva u Kolína
Verše malované štětcem
Josef Lada jak ho neznáte

Památky osiřelé

Království včel
1. 4. – 31. 10. 2017
Genetika v zemědělství
1. 5. – 31. 10. 2017
Zámecká svatební hostina
1. 6. – 31. 10. 2017
Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků 20. 8. – 31. 10. 2017

Zuzana Mináčová: Život s fotoaparátem

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
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Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

13. 8. – 31. 10. 2017
27. 8. – 31. 10. 2017

Malovaný nábytek
1. 4. – 31. 10. 2017
Bylinky na rychtě aneb Není bylina, aby
na něco nebyla
1. 6. – 31. 10. 2017

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Pavel Charousek
Tomáš Vocelka
Rocker club + Kofola music club

2. 9. – 1. 10. 2017
7. 10. – 5. 11. 2017
10. 10. – 22. 11. 2017

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Moderní světová grafika
Kráva kráčí k abstrakci
V muzeu straší aneb Nebojte se
trochu bát

14. 6. – 3. 9. 2017
14. 6. – 3. 9. 2017
21. 9.  2017 – 4. 3. 2018

Galerie Orlovna
Myška hrabalka a jiné ilustrace

15. 5. – 30. 9. 2017

Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek
Příběhy z muzejních sbírek
2. 5. – 30. 9. 2017
Irina Ugrinova – Maria Zlatanova: Mozaika
různých uměleckých pohledů na svět
7. 9. – 30. 11. 2017
Co nového v muzeu
17. 10. – 30. 11. 2017

Kamenný dům
Sklo a světlo

1. 4. – 30. 11. 2017

Tylův dům
27. 8. – 31. 10. 2017
27. 8. – 31. 10. 2017

Najdi si svého pradědečka
Jitka Jelínková

4. 8. – 3. 9. 2017
9. 9. – 28. 10. 2017
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Galerie Středočeského kraje GASK
Bohu k slávě, městu ku prospěchu
Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy
Tomáš Švéda: Kresby
Matti Kujasalo: Retrospektivní výstava
Martina Minařík Pavelková: Generace
jednorožců
Vojtěch Říha – Matěj Polách:
Superior Objects
Helena Lukášová – Michael Reese:
Trans(forma) – The Bone Phone
Martin Balcar: Blind Mirror

26. 3. – 31. 12. 2017
7. 5. – 17. 9. 2017
7. 5. – 17. 9. 2017
4. 6. – 29. 10. 2017
25. 6. – 1. 10. 2017
25. 6. – 1. 10. 2017
25. 6. – 1. 10. 2017
25. 6. – 1. 10. 2017

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Nositelé tradic

2. 8. – 13. 9. 2017

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Pověst, strašidla i tajemná
místa Lanškrouna

2. 9. – 12. 11. 2017

Lešná
Muzeum regionu Valašsko – Zámek a park v Lešné
Hvězdy stříbrného plátna

1. 4. – 1. 10. 2017

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Poklady z depozitáře
Malíř Rudolf Faltus

15. 6. – 15. 9. 2017
29. 9. – 10. 11. 2017

Zámek Letohrad
V hlavní roli: Hračky!
Výstava hub

3. 8. – 3. 9. 2017
8. 9. – 10. 9. 2017

Liberec
Oblastní galerie Liberec
Silver Wave
Birgitt Fischer: Mezi lesy
Jürgen Große: Dočasné pohledy

9. 6. – 3. 9. 2017
9. 6. – 3. 9. 2017
9. 6. – 3. 9. 2017

Lidice
Památník Lidice
Lidická galerie

Výstavní síň In Memoriam
Zapomenutá sousedství
Ležáky: Odkrytá minulost

1. 5. – 30. 9. 2017
1. 10. – 30. 12. 2017

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
20. 6. – 29. 10. 2017

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Malířka Lííída Jandová
Výtvarná Litomyšl ′17

11. 8. – 8. 10. 2017
16. 9. 2017 – 7. 1. 2018
16. 9. 2017 – 7. 1. 2018
29. 9. – 12. 11. 2017

Portmoneum
Z Váchalova rodinného alba
Historické fotografie Portmonea
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1. 9. – 5. 11. 2017

Drahé kameny a minerály
2. 8. – 3. 9. 2017
Jarmila Haldová: Dřevořezby českých panovníků
a jejich manželek
8. 10. – 26. 11. 2017

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Pojďte, děti, budeme si hrát!

24. 5. – 12. 11. 2017

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Únětická kultura
Bronzový poklad
Horní města Krušných hor
Lajka a psí kosmonauti
Adolf Born

18. 8. – 1. 10. 2017
19. 8. – 1. 10. 2017
3. 8. – 24. 9. 2017
3. 10. – 26. 11. 2017
10. 10. – 26. 11. 2017

Mariánská Týnice-Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Miroslava Nová
Naďa Potůčková: Ohlédnutí
Židé na severním Plzeňsku
Duše krajiny a krajiny duše

28. 6. – 17. 9. 2017
1. 8. – 3. 9. 2017
6. 9. – 29. 10. 2017
19. 9. – 29. 10. 2017

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Člověče, nezlob se!
14. 8. – 24. 9. 2017
Tomáš Dohnal (1903–1993): Český vinař
z Moravy
5. 9. – 1. 10. 2017
Kyberprostor včera a dnes
22. 9. – 29. 10. 2017
Prevence trochu jinak
26. 9. – 29. 10. 2017
Iva Tošnarová: Obrazy
3. 10. – 29. 10. 2017
Marek Suchý: Modely
6. 10. – 5. 11. 2017

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově
16. 5. – 27. 11. 2017

Mladá Boleslav
Kultura města Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Olga Králová – Helena Mydlářová:
Výstava šitých šperků

21. 6. – 10. 9. 2017

Muzeum Mladoboleslavska
Obrázky z Mladé Boleslavi – Nové Město 27. 5. – 10. 9. 2017
Jizera
10. 6. – 10. 9. 2017
Bain od Isary
28. 6. – 10. 9. 2017
Lhotákův boleslavský podzim
16. 9. – 21. 11. 2017

ŠKODA Muzeum
18. 6. – 10. 9. 2017
16. 9. – 5. 11. 2017

Regionální muzeum v Litomyšli
Příroda Litomyšlska – mokřady
Pivovarnictví v Pardubickém kraji
Motocyklové závody
v Litomyšli 1947–1977
Architektka Zdeňka Vydrová

Společenský život hmyzu

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Škrdlovické sklo

45. Mezinárodní dětská výtvarná výstava
Lidice 2017
30. 5. – 30. 11. 2017

Litoměřická NEJ

Litovel
Muzeum Litovel

3. 6. – 3. 9. 2017
12. 9. – 31. 10. 2017

30let: Fenomén Favorit

18. 9. 2017 – leden 2018

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
„70“ a „80“ v Mnichově Hradišti

září – říjen 2017

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Koupaliště a plovárny

23. 6. – 24. 9. 2017

Moravský Krumlov
Městské muzeum a Galerie Knížecí dům
Na hranici templářského světa: Tajemství
hradu Templštejn
13. 8. – 30. 9. 2017

Ruské malířství 19. a počátku
20. století
1. 4. – 12. 11. 2017
Filipp Andrejevič Maljavin:
Vášeň pro barvu
24. 6. – 10. 9. 2017
Michal Čepelka: Recyklus
29. 6. – 10. 9. 2017
Krásné a bezstarostné žití… I depozitáře
mají svoje 13. komnaty
16. 9. – 12. 11. 2017
Alžběta Prouzová: Vjemy, rysy, obrysy 21. 9. – 12. 11. 2017

Napajedla
Muzeum Napajedla
Ema má mísu. Historie napajedelského
školství
7. 9. – 22. 10. 2017
Umělci o hudbě. Pocta
Rudolfu Firkušnému
26. 10. – 26. 11. 2017

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Výstava retro kočárků
Barbora Vosátková: Příběhy
pod pastelkou

1. 5. – 31. 10. 2017
1. 9. – 31. 10. 2017

Nové Město na Moravě
Horácké muzeum
Horácko 9 : 9

15. 9. – listopad 2017

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
17. 6. – 29. 10. 2017

Nový Bydžov
Městské muzeum Nový Bydžov
Umělci Novobydžovska
Václav Kudera-Křapík

15. 6. – 16. 9. 2017
27. 9. – 4. 11. 2017

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi
středověkem a industrializací
21. 4. – 10. 9. 2017
Soužití s velkými šelmami
12. 5. – 10. 9. 2017
Miroslava Janoušková: Výběr z díla
30. 6. – 24. 9. 2017

Olomouc
Muzeum umění Olomouc

26. 9. 2017 – 28. 1. 2018

Tradice v proudu modernity

18. 1. – 31. 12. 2017

Ostrava
Ostravské muzeum
Křehká krása porcelánu – Herend

20. 8. – 10. 9. 2017

Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov
Ve stínu šapitó: Motiv cirkusu ve sbírkách
Galerie umění Karlovy Vary
28. 8. – 1. 10. 2017
Lukáš Tůma: Zá-ti-ším
28. 8. – 1. 10. 2017
Petra Buzková Pjotra: Návraty k sobě
28. 8. – 1. 10. 2017

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Emil Filla a jeho žáci

28. 6. – 8. 10. 2017

Dům U Jonáše
Architektura Pardubic a okolí: Hydroelektrárna
v Přelouči
14. 6. – 10. 9. 2017
Jánuš Kubíček
14. 6. – 10. 9. 2017
Bylo, nebylo...
20. 9. 2017 – 7. 1. 2018
Květy a jiné světy
20. 9. 2017 – 7. 1. 2018
Táhni… ale vrať se!
24. 3. – 10. 9. 2017
Tak jsme žili ve 20. století
5. 5. – 24. 9. 2017
Obrazy Jana Exnara
2. 6. 2017 – 29. 4. 2018
Hry a klamy: Poznejte svět vědy a techniky
zábavným způsobem
15. 9. – 19. 11. 2017

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Velká válka – rok 1917
1. 5. 2017 – 13. 5. 2018
Historické spodní prádlo a hygiena
20. 5. – 3. 9. 2017

Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Dotkni se přírody

30. 5. – 15. 10. 2017

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
29. 6. – 29. 10. 2017
12. 10. 2017 – 11. 3. 2018

Arcidiecézní muzeum Olomouc
V oplatce jsi všecek tajně
Hana Connor a Filip Jandourek

23. 3. – 10. 9. 2017
29. 6. – 3. 9. 2017

Galerie zámecké obrazárny Arcibiskupského paláce
v Kroměříži
Koně v piškotech: Slavnosti na dvoře
císaře Leopolda I.

22. 6. – 1. 10. 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci
150 let Slovanského gymnázia
Olomouc
13. 10. – 31. 12. 2017
Milování v přírodě. Průvodce intimním
životem zvířat
7. 4. – 24. 9. 2017
Julius Pelikán (1887–1969)
15. 9. – 2. 11. 2017

Opava
Slezské zemské muzeum
Přírodou s Ludvíkem Kuncem

Zkamenělý život

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě

Východočeské muzeum v Pardubicích

50 let Crystalexu

Milena Valušková:
Fotografie 1971–2017
Jozef Jankovič: Plynutí času

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska – Dům dětí a mládeže
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Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě

16. 6. – 26. 11. 2017

Fauna a flora na kartách aneb Hrací karty
jak je neznáte
7. 8. – 3. 9. 2017
Petr Hilský: Návraty, pastely
5. 8. – 30. 9. 2017
Brána do nebes
7. 9. – 1. 10. 2017
Experiment VŘSR
3. 10. – 26. 11. 2017
Petr Skala: Alchymie světla
8. 10. – 31. 10. 2017
8. 9. – 1. 10. 2017
Petr Sirotek: Okamžiky uplynulých let
Jindra Viková: Obrazy, objekty
& Pavel Baňka: Fotografie
6. 10. – 5. 11. 2017

Planá nad Lužnicí
Galerie Fara
Vladimír Šavel: Malba, kresba

1. 9. – 30. 10. 2017

Muzeum Fara
Poznáváme a chráníme přírodu
O posvícení všechno to voní

22. 9. – 13. 10. 2017
19. 10. – 16. 11. 2017

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Poklady v českýc
keramických obkladech

19. 3. – 26. 11. 2017
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Plzeň
Pivovarské muzeum v Plzni

Dům U Zlatého prstenu

Plzeňské hospody aneb
Z pivovaru za štamgasty
4. 5. – 31. 12. 2017
Korunovační klenoty z Archivu společnosti
Plzeňský Prazdroj, a. s.
30. 9. – 8. 10. 2017

17. 5. – 29. 10. 2017

Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Rothmayerova vila ve fotografiích
Martina Poláka

8. 6. – 1. 10. 2017

Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy

Zámecký areál Ctěnice

Tenkrát v Evropě: Čeští umělci v totalitních
režimech 1938–1953
22. 9. 2017 – 21. 1. 2018

Národní galerie v Praze
Veletržní palác

Výstavní síň „13“

Aj Wej-wej: Zákon cesty
17. 3. 2017 – 7. 1. 2018
L‘esprit des poètes officiels et crochus 17. 3. – 10. 9. 2017
Brian Eno: Loď
17. 3. – 10. 9. 2017
Pavla Dundálková: Když zavřu okno,
neslyším hluk ulice
17. 3. – 11. 9. 2017

Umění kuté v železe

Otto Gutfreund: Sochař

23. 6. – 17. 9. 2017

Západočeské muzeum v Plzni
Ruční palné zbraně československých
zbrojovek 1918–1988
5. 10. 2017 – 28. 1. 2018

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Lidová zbožnost na Plzeňsku

9. 6. – 5. 11. 2017

Muzeum loutek Plzeň
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky

28. 4. – 31. 12. 2017

Hudba a pohádka
26. 5. 2017 – 28. 2. 2018
Vizualizace hudby v dílech Evy Hubatové 16. 8. – 27. 9. 2017

Muzeum Antonína Dvořáka

Plzeňské kamnářství
12. 5. – 1. 10. 2017
Městská plovárna Plzeň
14. 8. – 1. 10. 2017
Slunce, voda, vzduch: Staré plzeňské plovárny, lázně
a koupadla
15. 8. – 1. 10. 2017

Antonín Dvořák a zbožnost

Hračka století

5. 5. 2017 – 2. 4. 2018

Muzeum Bedřicha Smetany
Putování za rodokmenem
Bedřicha Smetany

27. 4. 2016 – 16. 10. 2017

Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
1. 6. – 10. 9. 2017

Prace u Brna
Muzeum Brněnska – Památník Mohyla míru
Vilda Jakš – boxer a letec RAF

14. 5. – 29. 10. 2017

Národní muzeum
České muzeum hudby

Národopisné muzeum Plzeňska

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
– Centrum Bohuslava Martinů

21. 6. – 10. 9. 2017

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác

170 let od narození cestovatele
Josefa Kořenského

4. 8. – 3. 9. 2017

Národní památník na Vítkově
Sport za Velké války
Otto Matoušek: Anabase
bezejmenných brášků
Zborov – 100. výročí bitvy

19. 5. 2017 – 28. 2. 2018
15. 6. – 30. 10. 2017
21. 8. – 31. 12. 2017

Národopisné muzeum – Musaion

Médium figura
14. 8. – 8. 10. 2017
Podoby současné plastiky
14. 8. – 22. 10. 2017
Celeste Capine Hill: Killed by the Light 14. 8. – 10. 9. 2017

Svatba

Dům fotografie

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského

Orit Ishay: Země jelena
Pavel Baňka: Blízkost

6. 6. – 10. 9. 2017
26. 9. 2017 – 7. 1. 2018

Dům U Kamenného zvonu
Jaroslav Róna 1997–2017

23. 6. – 29. 10. 2017

Richard Deacon: Free assembly

16. 6. 2017 – 7. 1. 2018

Nová budova
Světlo a život

28. 8. 2017 – 31. 12. 2018

Hurá do školy s Marií Terezií!
20. 2. – 31. 12. 2017
Komenský? Toho už jsme někde viděli! 20. 4. – 31. 10. 2017
Jsem Jehuda Bacon
21. 9. – 3. 12. 2017

Národní technické muzeum

Městská knihovna
14. 4. – 17. 9. 2017

Trojský zámek
Aleš Veselý
31. 3. – 29. 10. 2017
Kámen, štuk a terakota: Sochařská díla
z pražských zahrad
3. 5. – 29. 10. 2017

Svatopluk Král – hra (s) technikou
22. 2. – 1. 10. 2017
Člověk v náhradách aneb Technika
slouží medicíně
10. 5. 2017 – 4. 3. 2018

Národní zemědělské muzeum Praha

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Z fotoarchivu NZM II. / Lidé a ryby
1. 6. – 30. 9. 2017
Za tajemstvím čisté vody
13. 8. – 30. 9. 2017
Šrobárova sbírka
23. 8. 2017 – 30. 6. 2018
Z fotoarchivu NZM III. / Lidé a technika 1. 9. – 30. 11. 2017
Muzejní dýňobraní
8. 9. – 30. 9. 2017

Jaroslav Paur

Obecní dům

Chvalský zámek
Šťastný Krtek aneb Krtek slaví
60. narozeniny

9. 9. – 3. 12. 2017
9. 8. – 15. 10. 2017

Museum Montanelli

Miloslav Troup – 100 let

Ludmila Jandová: Mezi nebem a zemí 15. 9. – 31. 12. 2017

Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda

Muzeum hlavního města Prahy
První křik, první pláč…
Vladimír Boudník

36

Od nitě ke košili: Středověké
textilnictví a barvířství v Praze

26. 4. – 15. 10. 2017
28. 6. – 19. 11. 2017

Zkušenost exilu
Ferdinand II. Tyrolský a Hvězda

17. 6. – 15. 9. 2017

16. 6. – 29. 10. 2017
8. 9. – 29. 10. 2017

Václav Hollar: Rytiny a známky
Jiří Slíva: PostPoezie

31. 5. – 1. 10. 2017
16. 6. – 1. 10. 2017

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Galerie Josefa Sudka
Josef Sudek: Harmonie světů

15. 6. – 17. 9. 2017

Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
Labyrintem normalizace. Židovská obec
jako zrcadlo většinové společnosti 6. 4. 2017 – 28. 1. 2018

Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Čerti

11. 5. – 22. 10. 2017
13. 9. – 30. 12. 2017

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
František Sysel

14. 9. – 26. 11. 2017

Muzeum Prostějovska v Prostějově
Autíčka manželů Tiefenbachových

31. 8. – 12. 11. 2017

Prostřední Lhota u Nového Knína
Hornické muzeum Příbram – Muzeum Křížovnický
špýchar Prostřední Lhota
U mistra krejčího
Magdalena a barvy
v domě s červenou hvězdou

Haló, haló, tady rozhlas…
Proti času
Rybáři lidí
Zlomte vaz

10. 4. – 30. 9. 2017
21. 6. – 30. 9. 2017
9. 6. – 30. 9. 2017
30. 9. – 30. 12. 2017

Místa zbožnosti na Radnicku
Josef Kořenský

30. 3. – 31. 12. 2017
1. 9. – 31. 12. 2017

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Cyrilometodějský Velehrad
Dobrodružství abecedy II.
Josef Kainar 1917–1971
Říkadla a Zlatovláska

22. 3. 2017 – 25. 2. 2018
5. 4. – 5. 11. 2017
12. 4. – 12. 11. 2017
19. 4. – 12. 11. 2017

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník

1. 5. – 29. 10. 2017

Galerie Samson Cafeé
Židovskou minulostí Rakovnicka

1. 6. – 17. 9. 2017
5. 6. – 17. 9. 2017
28. 6. – 29. 9. 2017

Rabasova galerie Rakovník

Luboš Benák: Podmořský svět

8. 8. – 31. 10. 2017

Vlastimil Rada

7. 9. – 19. 11. 2017

Nová síň pod Vysokou bránou
Středočeské sdružení výtvarníků

Cestovatelé do světa a svět k nám 21. 5. 2017 – 7. 1. 2018
Radiopřijímače jako zdroj informací
a zábavy
13. 6. – 17. 9. 2017

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Poklady z hůry aneb Jak se žilo
na Hané
14. 4. – 12. 11. 2017
Houby, kam se podíváš!
5. 5. – 1. 10. 2017
Středověké až raně novověké zbraně
na Přerovsku
15. 9. 2017 – 25. 2. 2018

ORNIS – Ornitologická stanice
3. 4. – 31. 10. 2017

Přeštice
Dům historie Přešticka
5. 8. – 15. 10. 2017
9. 9. – 1. 10. 2017
18. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Mauric Remeš: Příběh lékaře a významného
moravského paleontologa
13. 6. – 23. 9. 2017
Léčivá síla a moc rostlin
v tradiční kultuře
20. 6. – 17. 9. 2017

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Princezna a drak
Minerály z lomu Těškov u Rokycan

26. 5. – 31. 12. 2017

Přibyslav
Kulturní zařízení města Přibyslav

Retrogaming: Interaktivní výstava
počítačových technologií
Computer world

Předklášteří
Podhorácké muzeum

Fenomén Igráček
Naši hasiči
Škola v proměnách času

Diktatura versus naděje

4. 4. – 29. 10. 2017

Protivín
Památník města Protivína

Mykokosmos – tajemný svět hub

Svatohorské poutní muzeum

Radnice
Muzeum Josefa Hyláka

Prachatické muzeum
Zmatené peníze

Od Vltavy k Dunaji: Česko-bavorská část
svatojakubské poutní cesty
19. 5. – 30. 9. 2017
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Poštovní muzeum

3. 1. – 3. 11. 2017
1. 2. – 29. 12. 2017

10. 9. – 22. 10. 2017

Výstavní síň na radnici
Rakovník v dílech umělců tří století
ze sbírek RG
Ladislav Hojný: Nebe musí začít
na zemi

20. 8. – 17. 9. 2017
21. 9. – 15. 10. 2017

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Vlakem do světa
9. 6. – 24. 9. 2017
Olga Runtová: Vzpomínky
29. 6. – 8. 10. 2017
50 let rokycanských lidových souborů
7. 9. – 22. 10. 2017
Rokycany a jejich Mistr Jan
14. 9. – 31. 12. 2017

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Jan Štursa: Dar nebes a země
Miloš Michálek: Záznamy
Karel Pauzer – Hana Purkrábková:
Bytosti

29. 6. – 10. 9. 2017
21. 9. – 19. 11. 2017
21. 9. – 26. 11. 2017

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Jmenuji se Sajetta. Svět prvních
zemědělců
21. 4. – 22. 10. 2017
24. letní keramická plastika
10. 6. – 1. 11. 2017
Lidové podmalby na skle
11. 8. – 29. 10. 2017
Zámecké imaginárium. Hravý svět Divadla bratří Formanů
a jejich přátel
14. 9. 2017 – 11. 2. 2018

Albertov 6
Jan Felkl & syn: Továrna na glóby

5. 5. – 30. 11. 2017
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Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum

Smrčkův dům

Císařův kamnář. Kachlová kamna od středověku
k novověku na Příbramsku
7. 3. – 22. 10. 2017
Fenomén Merkur
15. 6. – 30. 9. 2017
Nebeské Brdy
4. 10. – 29. 10. 2017

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor

29. 4. – 29. 10. 2017

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Galerie Octopus
5. 9. – 4. 10. 2017
7. 10. – 1. 11. 2017
5. 9. – 29. 10. 2017
7. 9. – 4. 10. 2017
7. 10. – 1. 11. 2017

1. 6. – 30. 9. 2017

Zámek Janovice
Industria II

7. 8. – 30. 9. 2017

Říčany
Muzeum Říčany
13. 9. – 26. 11. 2017

2. 8. – 30. 9. 2017
28. 5. – 30. 9. 2017

Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře
Jablonecká bižuterie

24. 6. – 9. 9. 2017

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Kouzelná zahrada Pavla Čecha
Pexeso aneb Pekelně se soustřeď

Leg godt! – Hraj si dobře!
aneb Svět kostiček
Šlapanické (rozmarné) léto

10. 6. – 24. 9. 2017
10. 6. – 17. 9. 2017

2. 6. – 10. 9. 2017
16. 6. – 10. 9. 2017

Cesty k domům aneb Vývoj lidských obydlí
na přelomu letopočtu
19. 5. – 17. 9. 2017
Království mašinek

7. 6. – 3. 9. 2017
27. 6. – 3. 9. 2017

31. 5. – 31. 10. 2017

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Rožmberský dům
4. 8. – 30. 9. 2017

8. 6. – 10. 9. 2017

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
14. 8. – 4. 10. 2017

Stará táborská radnice
100 let od Zborova
Jára Novotný: O lidech

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
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Bitva u Zborova a čs. legie v Rusku

Zikmund Lucemburský a Tábor
2. 8. – 3. 9. 2017

Skuteč
Městské muzeum Skuteč

Hradní zříceniny jižních Čech

Svět kostiček LEGO
22. 6. – 15. 9. 2017
Růžena Pešková: Od nostalgie
k abstrakci
16. 9. – 15. 10. 2017
Strakonické retro: Od umění ke sportu 27. 9. – 31. 10. 2017

Muzejíčko (Galerie Šumperska)
24. 6. – 1. 10. 2017
7. 10. – 26. 11. 2017

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Čestmír Suška: Skulptury ve městě

24. 5. – 26. 11. 2017

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany

Zbraně východočeských puškařů
Josef Macek – Rosťa Knápek:
Malování v čase

3. 6. – 1. 10. 2017

Stěbořice
SZM – Arboretum Nový Dvůr

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích

Kříže Rýmařovska na fotografiích
Ing. Miloslava Marka

3x Němec

Paľo Macho – Jana Hojstričová:
Sklo a fotografie

Židovské svědectví o českém století

Kaple V Lipkách

Výstava Veteránklubu Sedlčany
Obrazy Miroslavy Novákové

22. 8. – 29. 10. 2017

Synagoga

Galerie Pranýř

Jak semena putují

Druhá světová válka

Strážnice
Městské muzeum Strážnice

Orlická galerie

Básně Marie Kodovské
Jan Koloczek a Marie Kodovská
Osiřelé památky

Sokolov
Muzeum Sokolov

Zvířata a jejich děti

Tajemství barev
1. 6. – 31. 10. 2017
Panovníci českých zemí a jejich manželky
v dřevořezbách Jarmily Haldové
24. 6. – 10. 9. 2017
Francouzský secesní plakát
ze sbírek H-Posters
24. 6. – 10. 9. 2017

Jan Koloczek a Marie Kodovská
CLAN

23. 6. – 30. 9. 2017
23. 6. – 30. 9. 2017

Sovinec
Muzeum v Bruntále – Hrad Sovinec

Skupina Světlana: Protikomunistický odboj, konstrukt
nebo provokace?
26. 9. 2017 – březen 2018
Jánošíkův dukát
4. 8. – 3. 9. 2017

Oldřich Hlavsa (1889–1936):
Obrazy pro kalendář

Krajina Táborska ve výtvarném umění
Petr Mareš: Táborsko

27. 5. – 11. 11. 2017
21. 8. – 3. 9. 2017

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Oslava prohry? aneb Husitství na Tachovsku
v souvislostech
21. 6. – 12. 9. 2017
Lidová architektura Plzeňského kraje 16. 9. – 29. 10. 2017

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Vzpomínky na Teplicko
Antonín Lábr (1917–2015)
a teplické muzeum (1897–2017)

14. 8. – 10. 9. 2017
28. 8. – 17. 9. 2017

1. 9. – 1. 10. 2017
15. 9. – 19. 11. 2017

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost

Muzeum ghetta
Hnědá složka – Felix Bloch

14. 9. – 31. 10. 2017

Trutnov
Galerie města Trutnova
Sochy v Trutnově VIII.
Antonín Hudeček

15. 6. – 30. 9. 2017
31. 8. – 7. 10. 2017

Výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
Karel Čapek: Ptáci

září – říjen 2017

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Klobouk, hůl a růženec: Barokní zbožnost
a poutní místa (nejen) na Třebíčsku
30. 6. – 15. 10. 2017

Galerie Tympanon
Lubomír Kressa st.

13. 8. – 10. 9. 2017

Třeboň
Centrum třeboňského rybníkářského dědictví
v Domě Štěpánka Netolického
Bratři v triku
Grafiky Oldřicha Kulhánka a sochy
Petera Ňižňanského

15. 8. – 19. 9. 2017
23. 9. – 6. 11. 2017

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Řecko na úsvitě dějin
Příběhy vyprávěné světlem

20. 8. – 15. 11. 2017
20. 8. – 15. 11. 2017

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Ovce, moje ovce
Na vlně vlny
Horolezecká fotografie 2
Makarská 57
Výtvarný salón

23. 8. – 1. 10. 2017

21. 4. – 24. 9. 2017
16. 6. – 10. 9. 2017
22. 6. – 10. 9. 2017
21. 9. – 19. 11. 2017
6. 10. – 5. 11. 2017

Pod povrchem ornamentu
29. 6. – 8. 10. 2017
20 let od povodní v Uherském Hradišti 21. 9. – 29. 10. 2017

Galerie Slováckého muzea
Solitéři
LFŠ – Monika a Ľubo Stacho: Ulica
LFŠ – Zemědělská práce: Slušovice

20. 8. – 10. 9. 2017
28. 8. – 10. 9. 2017
2. 8. – 10. 9. 2017

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
22. 9. 2017 – 28. 1. 2018

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Tonava
Jak se co dělá III.

Velká voda přišla

9. 6. – 10. 9. 2017

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Čus vydrus!
Malířský svět Josefa Hapky
Než přiletí čáp: Historické kočárky
Žijí s námi
Výstava živých hub

16. 5. – 24. 9. 2017
4. 8. – 10. 9. 2017
13. 8. – 15. 10. 2017
17. 8. – 19. 11. 2017
19. 9. – 24. 9. 2017

Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Utajený svět našich zahrad, luk a polí

1. 4. – 31. 10. 2017

Veselí nad Lužnicí
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Weissův dům
Antonín F. Hanzal

2. 8. – 30. 9. 2017

Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina
Jsme tu pro vás

14. 4. – 31. 10. 2017

Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
Milica Gedeónová

10. 9. 2017 – 25. 2. 2018

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Za vlády Marie Terezie aneb Podblanicko
v letech 1740–1780
19. 5. – 1. 10. 2017
Drahomíra a Jaroslav Svobodovi
7. 9. – 1. 10. 2017
Obrazy Jana Dvořáka
5. 10. – 29. 10. 2017

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

29. 9. – 19. 11. 2017
13. 10. – 19. 11. 2017

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Středověké Ústí

23. 6. – 1. 10. 2017
1. 8. – 24. 9. 2017

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

Václav Špale: Tíže
11. 5. – 30. 9. 2017
Přírůstky do sbírek Památníku Terezín 13. 8. – 30. 10. 2017
Patrik Hábl: Introspekce
10. 8. – 31. 10. 2017

Řemeslo jak vyšité

Myslivost a příroda na Ústecku
E. G. Doerell: Cesty k obrazům
Roman Kozák: Mihotání duše
v kleci světa
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Jiří Reissig: Cestou necestou
Výstava nejmladší muzejní
sbírky bibliofilií

7. 4. – 31. 12. 2017

Karel Burda: Fotografie
Půl století vodňanské galerie
Václav Němec: Forest

3. 9. – 8. 10. 2017
15. 10. – 19. 11. 2017
27. 8. – 1. 10. 2017

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Jiří Příhoda: Prebyzantinum
Přátelům bzukotu včel
Vendula Chalánková: To víš, oni tam
nalítajó

7. 5. – 31. 12. 2017
4. 6. – 30. 9. 2017
2. 8. – 15. 9. 2017

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Konec tradičního hospodaření
v Krkonoších?
Noční život v Krkonoších

19. 5. – 30. 9. 2017
9. 10. 2017 – 29. 1. 2018

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Barevný svět
29. 10. 2017 – leden 2018
Karpatské roubenky
24. 6. – 15. 10. 2017
Lidová strava na Valašsku
24. 6. – 15. 10. 2017
Miroslav Adámek: Barevná paleta
9. 8. – 24. 9. 2017
Ludmila a Břetislav Vaškovi:
Jaré aj ozimé…
1. 10. – 26. 11. 2017
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Vysoká u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka
Antonín Dvořák a jeho žáci

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
21. 4. – 31. 12. 2017

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Legionáři

18. 6. – 17. 9. 2017

Muzeum českého karosářství
Historie karosářské firmy Petera Vrchlabí 3. 6. – 30. 9. 2017

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Horské boudy v Krkonoších
a Jizerských horách
Jiří Winter-Neprakta: Houby

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Ondřej Pavelka & Martin Ertner

1. 4. – 29. 10. 2017
4. 4. – 29. 10. 2017

4. 8. – 29. 10. 2017
20. 10. – 31. 12. 2017

9. 9. – 29. 10. 2017

Hasičské medaile a vyznamenání

Žatecké sedmičky
20. 8. – 24. 9. 2017

7. 9. – 5. 11. 2017

Křížova vila

Tušení rovnováhy: Hydrokinetické objekty
Františka Svátka
5. 8. – 1. 10. 2017

Stará papírna

Vyšší Brod
Poštovní muzeum Vyšší Brod

3. 9. – 1. 10. 2017

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

To, když letěl (nejen) Čtyřlístek
Tragédie obcí Lidice a Ležáky

3. 8. – 29. 10. 2017
22. 6. – 23. 9. 2017

Ždánice
Vrbasovo muzeum Ždánice
26. 5. – 31. 10. 2017

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Na druhé straně (zrcadla): Současná polská malba
ze sbírky Galeria Bielska BWA
28. 8. – 24. 9. 2017

Zlínský zámek
Co je současný obraz?

21. 8. – 8. 10. 2017

Žamberk
Městské muzeum Žamberk

Kaple sv. Anny

Holubí pošta & Oldřich Kulhánek:
Mistr známkové tvorby

18. 8. – 17. 9. 2017
22. 9. – 1. 12. 2017
13. 6. – 1. 10. 2017

Dům umění

28. 4. – 29. 9. 2017

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Poklady císařské Číny

Výstava modelů
U nich i u nás / Drent und Herent
Hračky šlechtických dětí

25. 4. – 30. 9. 2017
24. 6. – 8. 9. 2017

Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec
Sedlčansko ve fotografiích
Čeňka Habarta
Husaři jedou

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Expedice středověk
1916: Stoletá vzpomínka
na třetí rok Velké války
Anděl páně I a II

Městský úřad
Věnceslav Metelka

Výstava svatebních oděvů 1800–2000 13. 8. – 1. 10. 2017
Lego – svět kostiček
12. 10. 2017 – 2. 1. 2018

12. 5. – 10. 9. 2017

František Machník – významná osobnost
našich dějin
5. 9. – 31. 10. 2017

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Barvířské rostliny

6. 5. – 28. 9. 2017

Žumberk
Tvrz Žumberk
Střelecké terče Antonína Hamsíka

9. 8. – 30. 9. 2017
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11. —
mezinárodní
Hands
On! změny
Budoucnost v rukách dětí
Neformálníkonference
vzděláváníasociace
jako nástroj
sociální
International
Association
of Children
in Museums
11. mezinárodní konference
asociace Hands
On! International
Association
of Children in Museums
10.—14. 10. 2017 (Plzeň, Písek, Praha)
Budoucnost

v rukách dětí
Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny
Pár slov k Asociaci

Hands On! International Association of Children in Museums (dále jen HO!) sdružuje významné i menší
10.—14.cílem
říjnatěchto
2017„hands
/ Plzeň,
organizace ze 45 zemí světa. Společným
on” Písek,
institucíPraha
je snaha prezentovat mladým
návštěvníkům muzea, galerie a science centra jako atraktivní a přátelská místa, kde se mohou pobavit
úterý
10. října
/ Plzeň,
DEPO2015formou vzdělávat. Dlouhodobým cílem HO! je zvyšování povědomí
a zároveň
se 2017
zábavnou
a nenásilnou
■■veřejnosti
registrace,owelcome
drink,
volný program
— prostornávštěvníků
pro setkání, konverzaci
a neformální
zábavu institucí jako míst
hodnotě
a potenciálu
dětských
a prezentace
kulturních
neformálního vzdělávání. HO! poskytuje svým členům statistická data, sleduje stávající i nové trendy
středa
11. října 2017
/ Plzeň, aTechmania
Centrum,
Západočeské
muzeum
v mimoškolním
vzdělávání
poskytujeScience
informace
o fondech
a projektech
EU.v Plzni, DEPO2015
■■Neopomenutelným
open ceremony
přínosem je možnost sdílení zkušeností a nápadů mezi jednotlivými členy. Jako
■■ocenění
téma dne:
Technologiea ainspirativních
humanita / Jak
ovlivňujíktechnologie
„lidství“?
Jak kHO!
němu
v digitální době
inovativních
přístupů
řešení expozic
uděluje
každoročně
cenuvychovávat
Childrennaše děti?
humanismus
tradiční
Evropy stále akcí
aktuálním
tématem
pro současnékonference
děti? Čím je zaměřená
Jan Amos Komenský
nadčasový?
inJe
Museum
Award.
Nejdůležitější
je odborná
mezinárodní
na muzejní
(galerijní)
■■pedagogiku
večer udíleníacen
Children
in
Museums
Award
neformální vzdělávání. Konference se konají v evropských metropolích a jedná se vždy
o prestižní akce se záštitou představitelů jednotlivých států – v roce 2013 konferenci ve Stockholmu osobně
čtvrtek
12. října
2017královna
/ Písek, Sladovna
Písek desátou konferenci s názvem „Amsterdam 2015: Touch and
zahajovala
švédská
Silvie a výroční,
■■Learn
téma2015“,
dne: Vzdělávání
srdce
/
Výchova
dětí
interaktivní hrou a jejich zapojením do vyprávění příběhů / Děti jako hrdinové
zahájila královna Máxima Nizozemská.
budoucnosti. Program bude zaměřen na příběhy (prožívání, předávání) v návaznosti na výstavu „Děti lví srdce“, která se zde
bude v době 2017
konference konat.
Konference

Je to poprvé, kdy bude Česká republika hostit přední odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie

pátek
13. října
/ Praha, mimoškolní
Národní galerie
v Praze
zaměřené
na2017
neformální
edukaci.
■■ téma dne: Muzea a galerie jako místa sociální angažovanosti / Pracovat s dětmi znamená stát se prostředníkem sociální
změny / Reflexe
globálních
sociálníchvzměn.
Program
zaměřenNeformální
na kreativitu, vzdělávání
toleranci, humanismus,
respekt, humor,
Konference
nese název
Budoucnost
rukách
dětí s bude
podtitulem
jako nástroj
ale takézměny.
na praktické
otázky jako je že
tvorba
expozic, financování,
marketing.
sociální
Je nepochybné,
budoucnost
kulturníchbusiness
institucíplán,
(a nejen
jejich) leží v rukách našich dětí.
■■Záleží
večerna
farewell
party
nás, zda současné děti budou jednou tvořit společnost s hlubokým vztahem k historii, umění či

kultuře. Zejména v současnosti, kdy jsme v centru velkých změn, migrace a prolínání vlivů, je budování
vztahu k vlastní jedinečnosti, kultuře a historii základním kamenem pro budoucnost národa. Ústřední roli ve
■■vzdělávání
post-konferenční
den, pochopitelně
nabídka výletů škola. Kulturní instituce by měly se školami spolupracovat, reflektovat
dětí hraje
jejich možnosti a požadavky, a nabídnout muzea, science centra či galerie jako alternativní místa vzdělávání.
sobota 14. října 2017 / Praha

Zájemci z České a Slovenské republiky mají snížený konferenční poplatek na 100 Eur 100 Eur / 2 700 Kč. Přihlaste se na konferenci
a získejte je
50%
slevu na roční
poplatek
v asociaci
On! International
Association
of Children
Museums, který
Konference
plánována
jakočlenský
putovní
(v Plzni,
v PískuHands
a v Praze).
Naším cílem
je nabídnout
všeminzájemcům
v událost
základní plnou
sazbě činí
250 Eur. Vícezážitků,
informací
naleznete na:
http://www.cz-museums.cz;
http://www.sladovna.cz/cs/handson;
neobyčejných
zajímavých
mluvčích
a kvalitních workshopů.
Účastníci se seznámí
http://www.hands-on-international.net.
s příklady dobré praxe kolegů ze západní i východní Evropy, prohloubí si vědomosti o práci s dětmi

v kulturní oblasti a získají praktické tipy pro vlastní činnost. Především však získají možnost zapojit se do

Konference se koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a ministra školství, mládeže a tělovýchovy
mezinárodní sítě kulturních institucí pracujících s dětmi — najít nejen inspiraci, ale také partnery pro
prof.
PhDr. Stanislava
Štecha,
CSc.
mezinárodní
projekty
či možnosti
výměny zkušeností nebo stáže.

Přestože se v uplynulých dvaceti letech mnohé rozdíly mezi „východem“ a „západem“ setřely, jistá specifika
stále zůstávají. Konference nemá za cíl zdůrazňovat odlišnost těchto dvou oblastí, ale spíše hledat příčiny
a společné cesty, které přinesou oběma stranám inovativní přístupy a nové směry. V tomto ohledu má
Česká republika díky své poloze uprostřed Evropy ideální postavení. Již od středověku je kulturní
křižovatkou, místem syntézy vlivů politických, ekonomických i uměleckých, pedagogické směry nevyjímaje.
Přesto je naše země v jednom zcela unikátní. Je rodištěm osobnosti, která je zakladatelem evropské
pedagogiky, autora vrcholného díla didaktiky Orbis Sensualium Pictus a otce myšlenky škola hrou, která je
doslova základem „hands on“ přístupu, vlastence, exulanta, Evropana. Jana Amose Komenského. Postava
tohoto učence bude prolínat naše setkání jako leitmotiv od jeho počátku až do konce.
Konference bude probíhat v angličtině, se simultánním tlumočením hlavních programových bodů
do češtiny.

Light first. Gerhard Richter
Profesionální osvětlení výstavy, palác Kinských - Národní galerie v Praze.

ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz

