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Ohlédnutí za uplynulým
ročníkem

S

pisovatel Thomas Mann kdysi řekl: „Krása a vědění
bývají ve světě zřídkakdy spojeny“. Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis naopak již 15 let dokazuje, že ve
světě muzeí a galerií krása a vědění patří k sobě.
Čím byl charakteristický ročník 2016? Loňský rok
v kultuře obecně uplynul ve znamení výročí 700 let od
narození Karla IV., což se projevilo i v tematice soutěžních
projektů. Jev typický i pro jiné ročníky, reflektující nějaké
významné výročí.
Mezi nejlepšími soutěžními projekty chyběli jednoznační favorité, což v důsledku znamenalo obtíže ve výběru
nejlepšího z řady výborných. Přetlak vynikajících soutěžních projektů v kategorii Muzejní počin roku, který jsme
konstatovali v ročníku 2015, se vloni přesunul do výstav
a stálých expozic. Vzrostl počet projektů zaměřených na
edukační činnost a výstav určených pro děti a mládež.
Připojím ještě jedno každoroční konstatování – porotci opět v únoru a březnu křižovali naši republiku sem
a tam a ne úplně dobrovolně poznávali zimní krásy naší
vlasti, protože řada muzeí hlásí své soutěžní projekty zbytečně na poslední chvíli… Zážitky z těchto okolnostmi
vynucených jízd naštěstí každoročně výborně kompenzují
inspirativní a ducha obohacující setkávání s muzejníky,
lidským druhem obvykle se poněkud vymykajícím běžným konzumním konvencím a pracujícím s pověstným
nadšením pro věc.
Tradičně, ale proto nikoli méně upřímně, chci poděkovat porotcům za jejich nasazení, ochotu věnovat volný čas
soutěži a zodpovědný přístup k posuzování projektů. Velké
poděkování zaslouží také jejich autoři — všichni, kdo v soutěži veřejně prezentují výsledky své většinou dlouhodobé
práce, nebojí se vzájemného srovnání a chtějí veřejnosti
ukázat, že jí mají skutečně co nabídnout. Ti, co ukazují,
že spojení krásy a vědění je ve světě muzeí a galerií vlastně
normální.
Poděkování si však zaslouží i jiní – Sekretariát AMG
za tradičně dokonalý servis nutný pro zajištění plynulého
chodu soutěže. Spoluvyhlašovatelé, jimiž jsou Ministerstvo
kultury a Český výbor ICOM, a další partneři za konstruktivní spolupráci. Čestný výbor soutěže za poskytnutí záštity
a reprezentování dobrého jména soutěže. V neposlední řadě
návštěvníci za to, že jsou s námi a stále si k nám nachází
cestu — bez nich bychom svou práci dělali zbytečně.
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Gloria musaealis 2016
Patnáct let Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis
Irena Chovančíková
ředitelka soutěže / Exekutiva AMG

N

těž vznikla původně jako nástroj pro
medializaci oboru muzejnictví. Než se
jím skutečně stala, prošla si vývojem,
kdy jsme se všichni učili s tímto nástrojem pracovat. Pod slovem všichni mám
na mysli nejen vyhlašovatele soutěže,
ale i obor samotný.
V prvním ročníku byly přihlášené projekty hodnoceny podle dodané
dokumentace, avšak hned od ročníku
druhého se s nimi porotci seznamují
osobně. Ukázalo se, že to bylo šťastné
rozhodnutí. Porotci se s projekty blíže
setkávají na oficiálních výjezdech, občas však také inkognito, což mnohdy

Foto: Martin Čarek

árodní soutěž muzeí Gloria
musaealis v roce 2016 oslavila
své 15. výročí. Již 15 let odhaluje společenský význam muzeí a galerií propagací špičkových výkonů muzejních
institucí bez rozdílu velikosti či místa
působení, ukazuje pestrost jejich činnosti, stala se prestižním označením
kvality.
Začínali jsme v roce 2002 s celkem 35 soutěžními projekty. Postupem času se množství přihlášených
soutěžních projektů ustálilo na zhruba 80 ve všech kategoriích, v rekordním ročníku 2013 jich bylo 90. Sou-

Slavnostní ceremoniál se letos odehrál v Betlémské kapli v Praze
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přináší velice zajímavá poznání o práci s veřejností v jednotlivých muzejních institucích. Podoba dokumentace
a podoba projektu na místě samotném
se někdy výrazně liší, a proto hodnocení pouze na základě dodané dokumentace by nebylo spravedlivé a leckterý
z oceněných projektů by neuspěl. Během let však rostly nejen počty přihlášených projektů a jejich úroveň,
vzrostla také úroveň sebeprezentace
účastníků soutěže. Obojí je potěšitelné, nanejvýš potřebné a svědčí to
i o zaslouženě rostoucím sebevědomí
uvnitř našeho oboru.
Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis v posledních letech výrazně změnila i svou vnější podobu,
směrem k větší mediální atraktivitě.
Začínali jsme skromně, ale důstojně,
v rámci možností daných naším ekonomicky poddimenzovaným oborem
a svých tehdejších zkušeností. Pro média jsme byli záležitostí sice záslužnou, leč poněkud introvertní, trochu
v duchu hesla „národ sobě“. Na tom
by samo o sobě nebylo nic špatného,
nicméně pokud jsme chtěli, aby ocenění Gloria musaealis bylo prestižní
nejen uvnitř oboru, ale i pro veřejnost,
museli jsme také soutěž veřejnosti
více otevřít. Pomohlo spojení s profesionální produkcí a zpracování nové
marketingové a mediální strategie,
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následně znatelně vyšší finanční podpora ze strany Ministerstva kultury
ČR, přemístění slavnostního ceremoniálu do prestižní Smetanovy síně
Obecního domu (letos do Betlémské
kaple), noví partneři soutěže, obnovení složení čestného výboru soutěže. Vznikla také návštěvnická soutěž
Muzeum roku, probíhající na portále
do-muzea.cz, jehož provozovatelem je
Národní muzeum. Smyslem této soutěže je aktivizace návštěvníků muzeí
a galerií, a zejména získání zpětné
vazby ze strany veřejnosti.
V nadcházejícím období potřebujeme zajistit hlavně plynulou finanční

stabilitu soutěže, potřebnou během
celého soutěžního ročníku, více aktivizovat návštěvnickou soutěž Muzeum roku, třeba také využít oceněných
soutěžních projektů pro etablování
muzejně-výstavní kritiky.
Pozitivní je, že soutěž má velký
potenciál dalšího růstu a našla si skvělé partnery (přičemž není důležité
pořadí, v jakém se o nich zmiňuji):
Velmi se osvědčilo spojení s Českým
rozhlasem, jak po stránce mediální,
tak při spolupráci na programu slavnostního ceremoniálu. Obdobně nám
velmi pomohla agentura Czechtourism, a to jak propagací na portálu

Kudyznudy.cz, tak i finanční podporou. Opakovaně soutěži jako partner
pomáhá Hlavní město Praha, v loňském roce pak také České vysoké
učení technické v Praze a společnost
AV Media, a. s. Dlouhodobě úspěšně
spolupracujeme se společností Three
Brothers Production, obdobně úspěšně fungují jako naši mediální partneři
Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas
Vltava a internetový portál Propamátky. Všem rádi děkujeme.
Závěrem pak nezbývá než popřát
Národní soutěži muzeí Gloria musaealis u příležitosti jejích krásných 15. narozenin ještě dlouhá úspěšná léta.

Výsledky XV. ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Muzejní výstava roku 2016

1.

Národní galerie v Praze:
Císař Karel IV. 1316–2016

Výstava Karel IV. 1316–2016 byla patrně největším počinem Národní galerie
v Praze v minulém roce. Jak probíhala
příprava této výstavy?
Jiří Fajt, generální ředitel galerie a kurátor výstavy: „Myšlenku

Česko-bavorská zemská výstava, uspořádána u příležitosti 700. výročí narození výjimečného panovníka, byla prvním výstavním projektem dvou zemí,
které spojuje společná historie, bohaté
kulturní styky a především osobnost
Karla IV. V Praze a posléze v Norim-
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berku představila soubor exponátů
z mnoha zemí, z nichž některé byly
k vidění vůbec poprvé. Výstava byla mimořádným výstavním a badatelským
počinem, nabízejícím široké spektrum
poznatků o době, událostech, umělecké tvorbě i o císaři samotném.

uspořádat výstavu, která by představila
Karla IV. jako klíčovou osobnost českých
i evropských dějin s jejími pozitivními
i stinnými stránkami, jsem v hlavě nosil
mnoho let. Vlastní koncept začal vznikat
zhruba 6 let před jejím zahájením. V posledních 2 letech pak probíhala příprava
výstavy a intenzivní spolupráce s více jak
stovkou zapůjčitelů. Exponátů bylo přes
200 a řada z nich byla v Česku k vidění
vůbec poprvé. Organizace takto rozsáhlého projektu, navíc v mezinárodní spolupráci s kolegy z Domu bavorských dějin
a Vědeckovýzkumného centra pro dějiny
a kulturu středovýchodní a střední Evropy
při univerzitě v Lipsku, byla samozřejmě
náročná a neobešla se bez řady složitých
momentů. Velký zájem návštěvníků, jejich
pozitivní reakce a zjevné nadšení pro historii a umění ale rozhodně stály za to.“
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2.

Alšova jihočeská galerie: Krása bude křečovitá. Surrealismus
v Československu 1933–1939

vynikajících autorů. Unikátní díla byla
na výstavu zapůjčena z českých sbírek
i ze zahraničí.

3.

Aleš Seifert, ředitel galerie: „Na
výstavě mě bavilo velké množství zajímavých děl, ale obzvlášť potěšen jsem byl
přítomností sochařských prací Ladislava
Zívra (1909–1980). Krom fantastických
prací ze sbírky AJG – Reliéf (1933)
a Hlava se smutečním závojem (1934)
jsem byl nadšen z přítomnosti ojedinělého objektu Srdce inkognito (1936, sbírka
NG v Praze), což je dílo, které sestává
z páru zelených dámských bot spojených
do tvaru srdce, jež nadnášejí dráty a pletivo zapuštěné do květináče. Přes srdce je
přehozen růženec. Dílo doplnil autor textem Zelené střevíčky v naději dotancovaly
v tkanině křoví Panny Marie pod šturcem
(Typlt, Jaromír (ed.). Konfese Ladislava
Zívra, Brno, 1997, s. 45.). Pro mě je to
naprosto ohromující práce.“

Technické muzeum v Brně:
Optika a Výpočetní technika

Foto: Martin Čarek

Výstava představila široké spektrum
tvůrčích projevů surrealismu a stala se
přelomovou událostí v dalším průzkumu tohoto ojedinělého uměleckého
směru. Oproti předchozím projektům
se zaměřila nejen na díla protagonistů Surrealistické skupiny v Československu, jako byli Jindřich Štyrský či
Toyen, ale i na práce mnoha dalších

Všechna vystavená díla nepochybně
velice dobře znáte. Které Vás nejvíce
oslovilo a proč?

Ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš
Seifert

4

Expozice Optika je věnována historii
fotografické a kinematografické techniky, kterou přibližuje návštěvníkům
prostřednictvím interaktivních pokusů a experimentů. Její součástí je ve
střední Evropě ojedinělý soubor mik-

roskopie. Expozice Výpočetní technika představuje v ucelené podobě vývoj
výpočetní techniky od starověku až po
současnost. Na samostatném webovém
portále na ní pak navazuje expozice
virtuální, věnovaná programování.
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Ivo Štěpánek, náměstek ředitele
– Odbor vědy a techniky: „Abychom přiblížili návštěvníkům éru osmibitových počítačů, která těmto strojům
umožnila vstoupit do našich domovů,
nainstalovali jsme v expozici emulátory
některých počítačů (jako například Amiga
500, Commodore 64, Sharp a ZX Spectrum) a na nich dobové hry běží. Jsou
využity poměrně jednoduché hry, které
nevyžadují použití klávesnice; většinou
se jedná o hry závodní. Hry jsou silně využívány, protože na rozdíl od současných

PC her jsou jednoduché a dobře hratelné.
Pro děti zajišťují rychlou zábavu a pro
dospělé jsou nostalgickou vzpomínkou na
dobu 80. let, kdy se řada z nich poprvé
dostala k počítači. O vysoké exploataci
svědčí i již zničený ovladač u jednoho
emulátoru. Proto také nepoužíváme originální počítače – sbírkové předměty.
V expozici je i PC z 90. let 20. století, ve
kterém je nainstalován operační systém
MS DOS. I zde jsou připraveny dobové
hry. Jenom jejich spuštění je složitější,
protože vyžadují základní znalosti příkazů
systému DOS. Abychom přiblížili dobu,
kdy k ovládání PC byla tato znalost nutná,
není zde použita žádná grafická nástavba
ani počítačová myš. Vše se ovládá příkazovým řádkem a díky tomu nejsou hry
v tomto počítači zdaleka tak vytížené.“

ZV

láštní cena / Muzeum Novojičínska:
Kopřiva

Výstava připomněla zapomenutou
textilní surovinu, která hrála důležitou roli v odívání již od pravěku.
Názorně ukázala způsob získávání
kopřivového vlákna, jeho zpracování
a využití v oděvních kusech zhotovených v 18. až 20. století. Autoři je museli soustavným výzkumem u nás, ale
i v zahraničí nejprve vyhledat a často
také identifikovat použitý materiál.

Věstník AMG 3 /2017

o kopřivě coby historické textilní surovině vyplynul z dlouhodobého výzkumu
zaměřeného na využívání přírodních surovin v tradiční kultuře. Mimo jiné jsme
mezi sbírkovými předměty narazili na
textil z kopřivového vlákna pocházející
z Novojičínska a další výzkum poukázal
na možnosti prezentovat fenomén zpracování kopřiv v širokých mezioborových
i časoprostorových souvislostech.
K tomuto kompletnímu přístupu jsme
mohli přistoupit díky experimentální dílně zaměřené na rekonstrukci tradičních
rukodělných technologií. V rámci tohoto
pracoviště, které vzniklo na příborské pobočce Muzea Novojičínska v posledních
letech, se podařilo sestavit tříčlenný tým,
který byl schopen náročných rekonstrukcí
zaniklých technik zpracování kopřivového
vlákna.
Inspirací byla také pohádka Divoké
labutě, ve které dívka vysvobozuje své
zakleté bratry pomocí kopřivových košil.
Tato pohádka v sobě obsahuje reálný základ vztahující se ke kopřivám, a to hned
ve dvou rovinách. První upozorňuje na
kopřivu jako rostlinu vhodnou k získávání
textilního vlákna a druhá ji definuje jako
magický prostředek.“

Instalaci doplnily rekonstrukce, přibližující dnes již zaniklou technologii a jeden ze slibných obnovitelných
zdrojů budoucnosti.

Foto: Martin Čarek

V expozici Výpočetní technika je možné, aby si návštěvník vyzkoušel některé
starší počítačové hry. O jaké z těchto
her je největší zájem? Jaké vyvolávají
nejživější ohlas?

Vaše výstava je věnována neobvyklému
tématu. Jak jste na něj přišli?
Václav Michalička, kurátor
výstavy: „Nápad realizovat výstavu

Václav Michalička se Sylvou Dvořáčkovou, ředitelkou Muzea Novojičínska
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Muzejní publikace roku 2016

1.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze: Design v českých
zemích 1900–2000. Instituce moderního designu

paměťových institucí i vysokoškolských pedagogů a bude zajisté dlouhá
léta sloužit jako referenční publikace
ve své oblasti.
Porota soutěže pro udělení nejvyššího ocenění Vaší publikaci uvedla hned
několik důvodů. Pokud byste však měla
vybrat jen jedinou věc, čeho si na této
knize nejvíce ceníte Vy?

Foto: Martin Čarek

Publikace mimořádná svým obsahem
i rozsahem reprezentuje vůbec první
systematické představení této oblasti dějin českého moderního umění.

Ukazuje proměny předmětů denní
potřeby i luxusní produkce, životního stylu, bydlení a interiéru. Kniha je
výsledkem mnohaleté práce kurátorů

2.

Iva Knobloch, editorka publikace: „V knize se podařilo ukázat celou
šíři oboru design a publikovat často neznámé objekty z více než 100 českých
i zahraničních muzejních sbírek. Mile nás
překvapilo, jak nesmírně členitá je na našem území síť muzeí, sbírajících design;
překvapila nás i pestrost a mnohdy důkladnost regionálních sbírek. Náš projekt
se u muzejních kolegů těšil velké podpoře
– ještě jednou děkujeme!
Kniha je tak jakousi encyklopedií,
poukazující na to, jak bohatá struktura
institucí designu ve 20. století na území
českých zemí fungovala a jakých výsledků dosahovala. Zároveň se tento rozmanitý materiál podařilo systemizovat do
tematických celků, které mají povzbudit
k dalšímu bádání a průzkumu v našich
oborech.“

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích –
Regionální muzeum v Teplicích: Severozápadní Čechy
za vlády Lucemburků

Ředitelka UPM Helena Koenigsmarková
s editorkou publikace Ivou Knobloch
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Sedmisté výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. bylo
impulzem k uspořádání mnoha akcí
nejen v metropoli císařství, tedy v Praze, ale i v řadě dalších měst. Publikace
není jen obsáhlým katalogem stejnojmenné výstavy, zahrnuje také příspěvky předních českých medievalistů.
Kromě již známých poznatků představuje řadu nových vědeckých zjištění,
interpretací a koncepcí. Upozorňuje na význam klíčových šlechtických
rodů v regionu, úlohu královských
měst a klášterů, všímá si i ekonomických vztahů v této oblasti, především
významu horní činnosti.

kniha je odbornou publikací, která vznikla
jako textový a obrazový doprovod stejnojmenné výstavy. Na textech spolupracovali jak badatelé přímo z regionu, tak
přední odborníci z pražských institucí.
Kniha i výstava jsou dokladem příkladné

3.

spolupráce nejen dvou krajských institucí
– Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Regionálního muzea
v Teplicích, ale též univerzit (FF UK a FF
UJEP) a dalších paměťových institucí
působících v regionu.

Muzeum umění Olomouc: Uhlem, štětcem, skalpelem…
Sbírka kresby Muzea umění Olomouc

V „karlovském“ roce 2016 bylo vydáno
hned několik publikací. V čem je Vaše
kniha jiná?
Michaela Ottová – Ľubomír Turčan,
editoři publikace: „Jinakost publikace je
dána již zvoleným tématem. Nejde o texty
věnované pouze problematice doby Karla
IV.; vizuální kulturu regionu severozápadních Čech sledujeme v kontextu vlády
všech lucemburských králů – Jana, Karla
IV., Václava IV. a Zikmunda. Výjimečnost regionu určila nejen blízkost zemské
hranice, prostředí bohatých královských
měst, ale zejména těžba cenných kovů
v Krušných horách. Ve sledovaném prostoru patřili mezi objednavatele uměleckých děl představitelé nejvyšší šlechty,
působící v nebližším okruhu pražského
panovnického dvora. Ve výjimečně dochovaných středověkých artefaktech proto
rezonují skvělé kvality pražských malířských a sochařských dílen či dvorských
stavebních hutí. Severozápadní Čechy
v době vlády lucemburských králů a císařů se tak staly zrcadlem pražského uměleckého centra, což je důležité o to více,
že v Praze se podobná díla nezachovala.
Zvolený interdisciplinární koncept tak
přináší nejen doklady o bohatství a umělecké reprezentaci šlechty, církevních
a městských korporací v severozápadních
Čechách, ale dotvořil tak též představu
o podobách uměleckého provozu v centru Českého království v Praze. Oceněná

Věstník AMG 3 /2017

Publikace mapující poprvé v celé šíři
sbírku kresby muzea, a to včetně unikátního souboru art brut. Její rozsah,
kvalita odborných statí i bohatá obrazová část reprezentují význam sbírky
i rozmanitost směrů v ní zastoupených, a to od starých mistrů po umění 21. století. Česko-anglická verze
zpřístupňuje sbírku i pro zahraniční
publikum.
Soutěžní porota ocenila Vaši publikaci
vysoko. Jaké jsou další recenze odborné
veřejnosti a jaké jsou reakce laiků?
Tomáš Kasal, tiskový mluvčí muzea: „Publikaci muzea pozitivně recen-

zovali ředitel Galerie výtvarného umění
v Chebu Marcel Fišer či historik umění
Aleš Filip z Masarykovy univerzity v Brně.
O reakci odborné veřejnosti svědčí například také to, že stejnojmenná výstava,
která úzce souvisí s oceněnou publikací,
byla od ledna do dubna 2017 úspěšně
uvedena v Galerii města Bratislavy. Autoři
výstavy zaznamenali rovněž řadu kladných reakcí jak od vystavujících autorů,
kteří působí jako pedagogové na vysokých
uměleckých školách po celé republice, tak
od kolegů z oboru. O tom, že tento projekt
oslovil vedle odborné veřejnosti i laiky,
svědčí také reportáže v České televizi,
Českém rozhlasu, na portálu Artalk.cz,
v Deníku a dalších médiích.“
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ZV

láštní cena / Národní památkový ústav:
Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách

Hospodářské dvory a budovy velkostatků stavěných od 17. do počátku
20. století byly nejvýznamnějšími stavbami v zemědělské krajině. I když se
jedná o architektonicky výrazné objekty navrhované často významnými staviteli, nebyla této oblasti architektury
dosud věnována potřebná pozornost.
Publikace, vycházející z dvacetiletého terénního průzkumu, je zdařilým
dílem zabývajícím se historií a vývojem těchto, dnes značně ohrožených
staveb.

množství hospodářských dvorů, často
značné velikosti, mnohdy pozoruhodného
stavebně-architektonického i typologického řešení. Mohu tak soudit z několika
velmi dílčích průzkumů, v podstatě sond,

na některá bývalá moravská panství. Nicméně zpracování obdobné publikace by
muselo předcházet plošné prozkoumání
více panství, trvající řadu let (Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách
vycházejí z postupného výzkumu, prováděného v rámci úkolů NPÚ, který trval
od roku 1996 do roku 2011). Průzkum
moravských dvorů je však již nad moje
možnosti. Spíše počítám s prohloubením znalostí dvorů v Čechách. Na celostátních konferencích jsem se před lety
vícekrát pokoušel dělat dvorům „reklamu“
a někoho zlákat na průzkumy, které by
pokryly dosud neprobádané části Čech
a zejména Moravu. Nedávno byl takový
projekt připravován kolegy v Brně v rámci
návrhů výzkumných úkolů, ale pokud vím,
dosud zařazen nebyl. Rád bych pomohl
alespoň dílčím zapojením a odbornou
podporou.“

Muzejní počin roku 2016

1.

Oblastní muzeum Praha-východ:
Památník národního útlaku a odboje

Vaše kniha je ojedinělým dílem, které se
věnuje hospodářským dvorům na území
Čech. Nezauvažoval jste o sepsání podobné publikace i pro Moravu?

Foto: Martin Čarek

Jan Žižka, autor publikace: „Na
Vaši otázku mohu podat jednoduchou
odpověď: Neuvažoval, ale bylo by to velmi
potřebné. Na Moravě stojí dosud velké

Jan Žižka
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Horní zámek v Panenských Břežanech z přelomu 17. a 18. století se do
dějin 20. věku zapsal zejména tím, že
se zde krátce po německém obsazení
českých zemí usadil Karl Hermann
Frank. Cílem projektu bylo rekonstruovat objekt a využít jej pro novou

expozici připomínající hrůzy nacistické okupace, domácí a zahraniční
odboj za druhé světové války i potrestání válečných zločinců a kolaborantů.
Samostatný oddíl instalace tvoří část
věnovaná bývalým majitelům a historii zámku.

Věstník AMG 3 /2017
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V zámeckém areálu stojí také kaple
sv. Anny od Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Uvažujete o tom, že byste ještě
více zviditelnili Panenské Břežany prostřednictvím této kulturní památky?

Cílem projektu bylo zpřístupnit jednu
z nejvýznamnějších pravěkých lokalit
doby lovců mamutů na světě, ukázat
formou muzejních expozic život našich předků, ale také postupné objevování tohoto území i jeho současný
stav. Expozice ukazuje v originálech
i kopiích artefakty nalezené při archeologických výzkumech. Některé
nálezy byly ponechány in situ a můžeme tak vidět, jak naleziště odkrývali
archeologové.

3.

Muzejní expozice se nachází v objektu,
který nezapře, že je plodem moderní
architektury. Jak na novostavbu i archeopark samotný reagují lidé z okolí
Pavlova?
Petr Kubín, ředitel muzea: „Reakce jsou poměrně různorodé, jak už to
u nového, nečekaného bývá. Od těch,
které vyjadřují obdiv, až po rozpaky. Rozsáhlá je i škála mimických projevů a gest
zmíněné reakce doprovázející.“

Vlastivědné muzeum v Olomouci:
Zámecká expozice Čechy pod Kosířem

Foto: Martin Čarek

Hana Závorková, ředitelka muzea: „Samozřejmě, jsme si vědomi mimořádného významu kaple sv. Anny, která
je bezesporu klenotem našeho kulturního dědictví. Prof. PhDr. Mojmír Horyna,
CSc., ji považoval za jedno ze stěžejních
děl „českého“ baroka a samozřejmě nejenom on. Jan Blažej Santini-Aichel je
fenoménem. Nedávno u nás byli studenti
architektury z Norska a Německa, ačkoliv
byli z různých zemí a škol, měli stejné
zadání od svých vyučujících, a tím byla
kaple sv. Anny. Sami jsme aktivními členy
společnosti Putování za Santinim, která
sdružuje objekty vytvořené J. B. Santinim-Aichlem v Čechách a na Moravě,
spolupracujeme spolu a navzájem se tak
propagujeme. Samozřejmě se snažíme
využívat i jiných možností, které existuji.
J. B. Santini-Aichel si umístění svého
díla, kaple sv. Anny, určitě nevybral náhodně, jen z pohledu estetického, ale
nejspíše i pro mimořádně pozitivní sílu
místa samotného. Nicméně se domnívám, že ke zviditelnění úžasného místa,
kterými Panenské Břežany bezesporu
jsou, je přeci jen nejlepší propagací spokojený návštěvník.“

2.

Regionální muzeum v Mikulově:
Archeopark Pavlov

Hana Závorková, vedoucí odboru kultury
a památkové péče Středočeského kraje
Beata Majdišová a vedoucí odborného
týmu Eduard Kubů

Věstník AMG 3 /2017

Rekonstrukce zámeckého areálu znovu zpřístupnila významný krajinářský
celek spojený s portugalským rodem

Silva-Tarouců a osobou českého malíře Josefa Mánesa. Pro rekonstrukci
zdevastovaného objektu byly použity
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staré fotografie interiérů, ale také
obrazy tohoto umělce. Návštěvník
zde může vidět, jak bydlela šlechta
v 19. století. Může se také seznámit
s Mánesovým dílem, které tvoří část
expozice. V zámku je rovněž umístěna prezentace filmové tvorby Zdeňka
a Jana Svěrákových.

ZV

láštní cena / Galerie moderního umění v Hradci Králové:
Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Stojí za Vámi rekonstrukce velké části
zámku, jiná část však na svou rekonstrukci teprve čeká. Co zamýšlíte v této
dosud nezrekonstruované části připravit?

10

Rekonstrukcí budovy, která původně
sloužila Záložnímu úvěrovému ústavu, získala galerie výrazně lepší podmínky pro všechny oblasti své činnosti. V minulosti realizované necitlivé
vestavby a stavební úpravy byly odstraněny, obnoveny byly uměleckořemeslné prvky a výmalby podle původního stavu. Vznikly nové prostory pro
uložení a správu sbírek, zkvalitněny
byly prostory pro návštěvníky. Novou
funkční podobu získalo také zázemí
pro pracovníky galerie.

návštěvníci a vhodně je oddělit od části
budovy vyčleněné pro provozní a administrativní zázemí galerie. Nové architektonické řešení vnitřních prostor – podle
mého názoru – respektuje historický charakter stavby, zároveň ale citlivě upravuje
budovu pro současný způsob užívání, tedy
pro potřeby galerie a jejího každodenního
provozu.“

Během rekonstrukce jste usilovali o obnovu původní, secesní podoby galerie.
Která část rekonstrukce byla tou nejnáročnější?
Tomáš Rybička, ředitel galerie:
„Nejobtížnější asi bylo spojit obnovu
historických interiérů, ve kterých je dochované původní vybavení a dekorativní
uměleckořemeslná výzdoba, s vytvořením nových výstavních sálů pro moderní
a současné výtvarné umění tak, aby se
obě části přirozeně doplňovaly a tvořily jeden celek. Přitom bylo nezbytné
určit prostory, kde se budou pohybovat

Foto: Martin Čarek

Břetislav Holásek, ředitel muzea: „Naším záměrem je dokončit celou
rozsáhlou rekonstrukci areálu zámku,
který je majetkem Olomouckého kraje,
a to do 4 let. Již na tuto sezónu jsme
otevřeli v nově zrekonstruovaném přízemí
zámku expozici historických kol ze sbírek
našeho muzea. Postupně opravíme celou
střechu a fasádu zámku a v přízemí otevřeme novou zámeckou kavárnu a hernu
pro děti.
Po dokončení další etapy rekonstrukčních prací bychom rádi vybudovali
v dosud nevyužívané části zámku hotel
a restauraci s nabídkou kvalitních služeb
především pro svatební hosty, protože
zájem o konání svateb na zámku strmě
stoupá. V přízemí plánujeme po dokončení poslední etapy rekonstrukce rozšíření
depozitářů pro naše sbírky, včetně malých
konzervátorských dílen.
V současnosti také připravujeme
nový důstojný vchod do zámeckého
parku. Park plánujeme po dohodě s památkáři oživit atrakcemi pro děti, např.
kontaktní mini ZOO, na revitalizovaných
rybnících bychom rádi provozovali lodičky. Pro letošní sezónu připravujeme
v parku, stejně jako loni, několik velkých
akcí, např. divadelní open air představení
nebo koncert skupiny Čechomor, a proto
chceme rozšířit zázemí pro tyto účely.
Realizovat všechny tyto záměry se
nám, jako správci zámeckého areálu, daří
díky maximální podpoře Olomouckého
kraje, majitele zámku, v čele s hejtmanem
Ladislavem Oklešťkem.“

Tomáš Rybička
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Cena Čestného výboru soutěže
Národní zemědělské muzeum:
 Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

pramenů a přiblížila téma přijatelnou
a působivou formou, věcně a zároveň
s potřebnou empatií.

Jiří Houdek, náměstek generálního ředitel muzea: „Národnímu
zemědělskému muzeu v Praze bylo ctí, že
stálo po boku Ústavu pro studium totalitních režimů u zrodu výstavy s tak nosným
tématem, jakým kolektivizace v padesátých letech 20. století je, a mohlo ji pak
po dobu téměř jednoho roku hostit na své
půdě. Výstava pojednávala o smutném
období nedávno minulém a pohnuté reakce našich návštěvníků jasně dokázaly,
že je to téma, které je stále živé a kterému
je třeba se věnovat.
Důkazem toho bylo nejen opakované prodloužení výstavy na žádost široké
veřejnosti, ale i velký zájem škol, pro něž
se komentované prohlídky staly vyhledávanou součástí hodin dějepisu a výchovy
k občanství.“

Cena Českého výboru ICOM
Památník národního písemnictví:
Havel–Prigov a česká experimentální tvorba

Foto: Martin Čarek

Výstava uchopila bolestné, dosud
opomíjené a stále nedostatečně reflektované téma českého zemědělství. Likvidace tzv. kulaků v 50. letech 20. století, vyhánění celých rodin
z rodných gruntů do často velmi nehostinných podmínek, věznění i popravy sedláků a kolektivizace hluboce
poznamenaly osudy nejméně dvou generací. Instalace vznikla na podkladu důkladného rozboru dostupných

Vaše výstava je věnována citlivému tématu z naší nedávné historie. Jaké jsou
reakce návštěvníků?

Jiří Houdek, náměstek ředitele Ústavu
pro studium totalitních režimů Ondřej
Matějka a architekt Hynek Fetterle
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Výstava k 80. výročí narození Václava
Havla se stala příležitostí k připomenutí jeho vizuální poezie v kontextu
s obdobnými českými a zahraničními
proudy experimentálního umění 60.
a 70. let 20. století. Vedle tvorby čes-

kých autorů se zde pozornosti poprvé
dostalo dílu Havlova ruského vrstevníka Dmitrije Prigova, výtvarníka,
básníka a perfomera, který svými experimenty se slovem a textem výrazně
ovlivnil ruskou alternativní scénu.
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Oceněná výstava představila návštěvníkům tvorbu Dmitrije Prigova a několika
dalších umělců. Co považujete za její
hlavní přínos?
Zdeněk Freisleben, ředitel PNP:
„Výstava byla určitě zajímavá tím, že
měla několik přesahů. Tím prvním je
její zahraniční kontext, jež se týká práce
Dmitrije Prigova, který patřil ke generaci
neokonceptualistů. Právě jeho spojení
s Václavem Havlem ukázalo mezinárodní
souvislosti české experimentální poezie.
U Prigova to je především výrazně angažovaný kontext, který pramenil i z dané
situace. Druhým přesahem byl důraz na
osobnosti české vizuální poezie zastou-

pené osobnostmi, jako byli Jiří Kolář, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Zdeněk
Barborka, Dalibor Chatrný, Karel Milota,
Emil Juliš a další. Myslím, že právě tyto
souvislosti byly podnětné a zaujaly návštěvníky. Důležitá byla také samotná
prezentace materiálů, která se skládala
z neobvyklé formy vystavených originálů
a multimediálních prezentací, především
performancí Dmitrije Prigova. Pro svou
čitelnost a logiku právě tuto formu ocenili
i návštěvníci, kteří jeho dílo viděli poprvé.
Určitě důležité také bylo to, že tato výstava měla charakter mezinárodního projektu ať již ve formě zapůjčených děl nebo
přímé spolupráce s univerzitou v Curychu
a dalšími institucemi.“

7. Muzeum Novojičínska, p. o.:
Dům v zahradě Páně: Fulnecký
kapucínský klášter v proměnách
staletí
8. Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského:
Historie školních budov:
Od tereziánských reforem po
současnost
9. Muzeum Cheb,
p. o. Karlovarského kraje:
Příznivé světlo: Chebské
fotografické ateliéry (1849–1945)
10. Muzeum a galerie severního
Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.:
Škoda lásky: Druhá světová válka
na severním Plzeňsku

Muzejní počin roku 2016

Pořadí prvních deseti míst
v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis
Muzejní výstava roku 2016

Muzejní publikace roku 2016

1. Národní galerie v Praze:
Císař Karel IV. 1316–2016
2. Alšova jihočeská galerie:
Krása bude křečovitá / Surrealismus
v Československu 1933–1939
3. Technické muzeum v Brně:
Optika a Výpočetní technika
4. Muzeum východních Čech
v Hradci Králové: Ve stínu války
5. Muzeum města Ústí
nad Labem, p. o.: Plavba na páře:
175 let paroplavby na českém Labi
6. Národní technické muzeum:
Český kinematograf: Počátky
filmového průmyslu 1896–1930
7. Muzeum Vyškovska, p. o.:
Expozice Příroda Vyškovska
8. Galerie Středočeského kraje, p. o.:
Ty děti si pořád hrají: Dětská
tématika v díle bratří Čapků
9. Národní zemědělské
muzeum, s. p. o.: Rozkulačeno!
Půlstoletí perzekuce selského stavu
10. Muzeum Novojičínska, p. o.
Kopřiva

1. Uměleckoprůmyslové
museum v Praze:
Design v českých zemích
1900–2000: Instituce moderního
designu
2. Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích, p. o.
/ Regionální muzeum
v Teplicích, p. o.:
Severozápadní Čechy za vlády
Lucemburků
3. Muzeum umění Olomouc, s. p. o:
Uhlem, štětcem, skalpelem…
Sbírka kresby Muzea umění
Olomouc
4. Národní památkový ústav:
Hospodářské dvory bývalých
panství v Čechách
5. Oblastní galerie Liberec, p. o.:
Německo-česká výstava
Liberec 1906
6. Českokrumlovský rozvojový
fond, s. r. o. – Museum
Fotoateliér Seidel:
Lipno: Krajina pod hladinou
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1. Oblastní muzeum Praha-východ,
p. o. Středočeského kraje:
Památník národního útlaku
a odboje
2. Regionální muzeum
v Mikulově, p. o.:
Archeopark Pavlov
3. Vlastivědné muzeum v Olomouci:
Zámecká expozice Čechy pod
Kosířem
4. Muzeum hlavního města Prahy:
Studijní a dokumentační centrum
Norbertov
5. Galerie moderního umění
v Hradci Králové: Rekonstrukce
budovy Galerie moderního umění
v Hradci Králové
6. Uměleckoprůmyslové
museum v Praze: Historické
tapiserie a textil ze sbírky
Uměleckoprůmyslového musea
v Praze – konzervace a prezentace
7. Národní technické muzeum:
Parní motorový vůz M 124.001
Komarek
8. Slezské zemské muzeum:
Dermoplastický preparát slona
indického
9. Slezské zemské muzeum:
Sousoší lidických dětí
10. Moravská galerie v Brně:
Dětské vernisáže
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Partneři Cen Gloria
musaealis 2016

Z

měly vyhovující podmínky. To je, myslím,
často ještě náročnější úkol, než samotné
organizování expozic. Za to všechno jim
patří veliké DÍKY.“

Petr Konvalinka, rektor ČVUT
v Praze: „Jsem velice rád, že České
vysoké učení technické v Praze mohlo
alespoň malým dílem přispět k tomu, že
se letošní udílení cen Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis odehrálo v historických prostorách Betlémské kaple.
Právě zde se, stejně jako v muzeích,
snoubí tradice a současnost, což může
být chápáno i jako náš odkaz pro budoucnost. Vážím si práce všech muzeí, protože
je důležité zachovat dílo našich předků,
z něhož velkou částí my technici vycházíme v naší práci dodnes. Moje poděkování patří i zaměstnancům muzeí, protože
tato práce je nejen náročná, ale také
potřebná pro společnost a zejména pro
mladou generaci. Jsou to právě oni, kdo
připomínají české národní dědictví, kdo
ukazuje unikátní památky a mistrovská
díla. A zároveň je potřeba si uvědomit, že
právě pracovníci muzeí se starají o to, aby
exponáty byly stále v dobré kondici a aby

Petr Fischer, šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava: „Muzeum
bývalo skladištěm neživé minulosti. To
se naštěstí dávno změnilo. Dnes muzea naopak minulost oživují a snaží se
současné návštěvníky do minulého dění
autenticky vtáhnout. A některá to umějí
natolik dobře, že je jistě na místě jejich
práci vyzdvihnout a ocenit. Jsme rádi, že
k tomuto vyzdvihování a přitažení pozornosti můžeme přispět.“

Foto: Martin Čarek

eptali jsme se některých partnerů
Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis 2016 na jejich vztah k soutěži i světu muzeí a galerií.

Rektor ČVUT Petr Konvalinka na slavnostním vyhlášení
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Martin Groman, šéfredaktor
Českého rozhlasu Dvojka: „Český rozhlas Dvojka je stanice, která má ke
svým posluchačům opravdu blízko. Je
přátelská, nabízí poznání, zábavu, příběhy
a melodie. Zkrátka chceme, aby s námi
bylo posluchačům milo a dobře.
Z vlastní zkušenosti vím, že muzea
mohou být také taková. Jako student
jsem několik let provázel v Památníku
Karla Čapka na Strži a doslova tam trávil
část léta. Dokonce jsme v tomto „muzeu“ bydlel. A tak vím, že když se podaří
takovou instituci naplnit příběhem, poznáním a zábavou, mohou se tam lidé
cítit jako doma. Budou se tam dokonce
rádi a často vracet. Vybudují si ke svému
muzeu vztah. A právě taková muzea Gloria musaealis oceňuje. Pro mne je to jen
a jen důkaz, že Dvojka a Gloria musaealis
patří k sobě.“

15 let s Glorií
pohledem porotce
Pavel Holman
Člen poroty Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Z

a patnáct let existence si Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
vybudovala respektované postavení
u odborné i části laické veřejnosti.
Dá se říci, že za patnáct let soutěž
bohatě naplnila to, co jí bylo vloženo do vínku, tedy pomoci popularizovat české muzejnictví. A i díky
Glorii se, myslím, podařilo zvednout
prestiž muzeí ve společnosti a zvýšit
také množství finančních prostředků,
které dostávají. Každý další ročník je
dokladem stoupající úrovně českého,
moravského a slezského muzejnictví.
A to úrovně nejen velkých muzeí ve
velkých městech, ale i malých v malých městech a obcích či těch soukromých. Tyto změny můžeme pozorovat ve všech třech vyhlašovaných
kategoriích – Muzejním počinu roku,

Muzejní výstavě roku i Muzejní publikaci roku.
Dle mého názoru je posun
nejmarkantnější v kategorii Muzejní
publikace roku. Ne po obsahové stránce, která byla vždy na vysoké úrovni,
ale po stránce grafické a co do kvality
tisku. To bohužel, alespoň v prvních
ročnících soutěže, limitovalo mnohé
přihlášené knihy a další tisky. Dnes
jsou všechny publikace srovnatelné
nejen svým obsahem, ale i grafickým
zpracováním.
Kvalitativní posun přinesla i kategorie Muzejní výstava roku. Zkušenosti ze všech patnácti ročníků soutěže ukazují, že zaklínadlo současnosti
– peníze, mohou sice přípravu a realizaci usnadnit, ale nejsou tím hlavním
faktorem úspěšnosti daného projektu.
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Foto: archiv AMG

Tím je nápad, kreativita autorů,
schopnost přijít se zajímavým a neotřelým řešením tématu výstavy či expozice, schopnost zaujmout návštěvníka a vtáhnout ho do děje, umožnit
mu zapojit se do prezentace a ne jen
pasivně vnímat předložená fakta. Tento přístup umožňuje vytvořit zajímavé projekty právě i malým muzeím,
která možná nemají tolik finančních
prostředků. A ještě jedna poznámka
k financím. Gloria musaealis nám
ukázala a stále ukazuje, jak jsou u muzejníků – autorů výstav a expozic důležité vlastnosti jako cílevědomost a snaha dotáhnout naplánovaný projekt do
konce. Pokud autoři skutečně chtěli,
vždy se jim podařilo na realizaci získat
dostatek peněz a projekt uskutečnit.
Mnohé přihlášené výstavy a expozice
jsou srovnatelné s obdobnými projekty
v zahraničí.
Co někdy chybí, je větší propagace, reklama, snaha přitáhnout více
návštěvníků. Na druhou stranu nás
zkušenosti ze zahraničí i příklady
úspěšných výstav a expozic z Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
nutí k zamyšlení, zda honba za co
největším počtem návštěvníků není
spíše kontraproduktivní. Naším cílem by neměl být jen jejich velký počet obecně, ale zejména co největší

Návštěva poroty v Museu fotoateliér
Seidel v Českém Krumlově, 2008

14

počet takových návštěvníků, pro které
bude návštěva dané výstavy skutečně
poučením i zážitkem, který si bude
pamatovat dlouhou dobu, v ideálním
případě po celý život. Aby tento efekt
mohl nastat, musí k tomu být vytvořeny vhodné podmínky – tedy určitý klid k vnímání a zapamatování si
sdělovaných informací. Proudící davy
návštěvníků to ale příliš neumožňují.
Naše muzea rovněž výrazně pokročila ve využívání multimédií, techniky obecně i interaktivních prvků. Co
je potěšující, nejsou to většinou prvky samoúčelné, využité jen pro vnější
efekt, ale integrální součást prezentace, která umožňuje sdělit více informací a prohloubil zážitek. To, že si
návštěvník může na něco sáhnout, či
si něco přímo vyzkoušet, láká i nové
návštěvníky, kteří do muzeí jinak moc
nechodí. Rozrůstá se i nabídka dalších
programů pro veřejnost – od dětského
návštěvníka až po seniory.
Poslední kategorií Národní soutěže muzeí Gloria musaealis je Muzejní
počin roku. Podle přihlášených projektů lze konstatovat, že se asi nejvíce
zlepšila oblast péče o sbírkové předměty. Každý rok je otevřeno několik
nových, moderních depozitářů umístěných buď v novostavbách, nebo rekonstruovaných starších objektech,
splňujících všechna potřebná kritéria. Co je rovněž potěšující, zvětšuje
se také počet nově rekonstruovaných
muzejních budov s kompletně vybaveným zázemím pro sbírky i zaměstnance. Zcela výjimečné jsou novostavby
dvou muzeí po mnoha desítkách let
– Leteckého muzea Metoděje Vlacha
v Mladé Boleslavi a Archeoparku Pavlov. Kategorie Muzejní počin roku je
také nejpestřejší. Zahrnuje zmiňované novostavby a rekonstrukce, úpravy
muzejních zahrad, parků a arboret,
geoparky, důlní díla, konzervaci a preparaci sbírkových předmětů, speciální vitríny, programy pro návštěvníky, digitální databáze a internetové
prezentace, památníky osobností,
vzpomínkové akce, umělecká bienále,

naučné stezky apod. Pro porotu soutěže pak může být obtížné takto různorodé projekty hodnotit a najít vítěze.
Zatím se ale vždy podařilo se s tímto
úkolem vyrovnat. Právě na muzejním
počinu lze také ukázat, jak se za oněch
15 let české muzejnictví změnilo, jak
se zvýšila nabídka aktivit pro veřejnost, ale i rozrostla odborná činnost
muzeí, a jak se rozšířily muzejní sbírky.
Neopomenutelným fenoménem je
i rozvoj soukromého muzejnictví a zakládání nových muzeí, kterých vzniklo
několik desítek, ne-li set. Přesná statistika však bohužel neexistuje.
Gloria musaealis ale nejsou jen
přihlášené projekty muzeí. Musí ji
také někdo organizačně zajistit a hlavně vyhodnotit přihlášené projekty.
O první se vzorně stará Sekretariát
AMG, o druhé pak porota soutěže.
Její členy jmenují vyhlašovatelé soutěže, tedy Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR a Český výbor ICOM. Všichni členové poroty
v ní pracují jako dobrovolníci ke svým
pracovním úvazkům. Zatím se vždy
podařilo sestavit dělný tým složený
z lidí, kteří ke své činnosti přistupují
s maximální zodpovědností.
Porota se při hodnocení snaží
o maximální objektivitu. Proto chtějí
členové vše vidět osobně, aby si mohli
udělat náležitý úsudek. To přináší na
jednu stranu pozitiva – lze vidět velice
zajímavé projekty i z oborů, kterými
se porotci nezabývají. Jsou zde ale
i negativa. Nejvíce přihlášek přichází těsně před uzávěrkou soutěže, tedy
v lednu a únoru. Výjezdy poroty se tak
kumulují do velice krátkého časového úseku za ne vždy zcela příznivých
podmínek. Přesto členové poroty svoji práci vykonávají rádi, protože jim
přináší řadu krásných zážitků, a to
špatné pak překryje milosrdná mlha
zapomnění.
Můžeme jen doufat, že Národní
soutěž muzeí Gloria musaealis bude
přinášet všem českým muzejníkům
i nadále radost a přejme jí minimálně
dalších patnáct let existence!
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Co nám přineslo získané
ocenění?
příležitosti patnáctiletého jubilea Národní soutěže muzeí Gloria musaealis jsme oslovili některá
v minulosti oceněná muzea a galerie
s následujícími otázkami:
Co Vám ocenění přineslo? Promítlo se
do způsobu Vaší propagace? Změnil se
například Váš vztah se zřizovatelem?

Vlastivědné muzeum Jesenicka
Muzejní výstava roku 2005, 3. místo
Muzejní výstava roku 2011, 2. místo
Muzejní výstava roku 2014, 3. místo

Foto: archiv VMJ

Veronika Rybová, ředitelka muzea: „Vlastivědné muzeum Jesenicka
získalo ocenění za stálé expozice Fauna
a flora Jesenicka, Čarodějnické procesy
v 17. století na Jesenicku a za Spirálu
času Země, expozici věnovanou geologickému vývoji Jesenicka na pozadí vzniku
a vývoje naší planety. Ocenění vnímám
jako významnou odezvu za odvedenou
práci jak pro pracovní tým zaměstnanců
i externistů, tak pro investora, v našem
případě Olomoucký kraj, který muzeum
zřizuje. Pro muzejní instituci v odlehlém
regionu a navíc o necelých devíti zaměstnancích pak obzvlášť. Pro zřizovatele jsou
ocenění motivací k další finanční podpoře

Muzejní počin roku 2002, Cena Gloria
musaealis

navrhovaných projektů. Z mé zkušenosti
vím, že je také snazší vyjednávání s lokálními sponzory, územněsamosprávnými
celky ohledně podpory na činnost. Média
prezentovala získaná ocenění, místní tisk
pak, samozřejmě, na titulní straně. V turistické oblasti Jeseníků fungují ocenění
v podstatě jako součást marketingové
strategie. Další reakcí jsou pak vstupy či
pořady natáčené televizí a rozhovory v rádiích, po kterých se vždy bezprostředně
zvedne také návštěvnost.“

Foto: archiv MMB

U

Hornické muzeum Příbram

Část expozice „Keramická výroba“

Městské muzeum Běchyně
Muzejní výstava roku 2014, Zvláštní
ocenění

Z expozice „Čarodějnické procesy
v 17. století na Jesenicku“
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Jana Janáčková, správce muzea:
„Ocenění získané za naší stálou expozici
připomínáme v nejrůznějších propagačních materiálech i ve chvílích, kdy muzeum prezentujeme ústně. Starosta města
Bechyně, zástupce zřizovatele, Ing. Pavel Houdek též zmiňuje zisk ocenění při
prezentaci města. Domnívám se, že si
získané ceny zřizovatel cení a muzeum
tak potvrdilo svoji smysluplnou pozici po
mnoha letech uzavření a delšího procesu
znovuzrození.“

Josef Velfl, ředitel muzea: „Hornické muzeum Příbram zvítězilo s projektem, na jehož zpracování jsem měl tu
čest se osobně podílet, a který jsme tehdy
pojmenovali „Záchrana a následné využití
kulturní památky dolu Vojtěch a Vodní
štoly Anna“. Přínos ocenění, kterého si
muzeum i dnes velice váží, spočíval dle
mého názoru především v tom, že se díky
rozhodnutí poroty soutěže mohla odborná
a záhy také laická veřejnost blíže seznámit na konkrétním případě s dlouholetým úsilím našeho muzea zaměřeným
na uchování dokladů slavné báňské minulosti Příbramska budoucím generacím.
U dolu Vojtěch šlo navíc o technickou
památku mezinárodního významu, neboť
zde bylo v roce 1875 dosaženo poprvé
na světě hloubky 1000 m a dochoval se
zde nejstarší parní těžní stroj v rudném
hornictví České republiky z roku 1873,
upravený v roce 1888, jenž byl v provozu
až do roku 1978! Proces záchrany dolu
Vojtěch byl dosti složitý. Mimo jiné v tom,
že muzeum muselo nejprve areál dolu
vykoupit od soukromé společnosti, která
jej získala počátkem 90. let 20. století od
státu v rámci privatizace, avšak se o něj
vůbec nestarala. Na šachetní budovu, byť
památkově chráněnou, byl dokonce vydán tzv. demoliční výměr, a na pozemcích
vázlo zástavní právo u peněžních ústavů
v SRN. Všechny tyto překážky se nám
podařilo postupně překonat a získali jsme
prostředky i na záchranu a opravu budov;
v konečné fázi také na vytvoření expozice, včetně zpřístupnění 330 m dlouhé
historické štoly z 18. století, směřující
z tohoto dolu k sousední šachtě Anna.
Návrh urbanistického řešení získal navíc
ocenění i na mezinárodní soutěži architektů v Holandsku.
Co se týče Vaší druhé otázky: Rozhodně ano. Muzeum tuto skutečnost připomíná při všech vhodných příležitostech
v rámci PR a média i po letech ono vítězství s oblibou uvádějí jako zdařilý přístup
při péči o industriální dědictví. V rámci
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Foto: archiv HMP

propagace se to projevilo také v růstu
návštěvnosti, posledních 10 let projde
každoročně Hornickým muzeem Příbram
více než 100 000 platících návštěvníků.
K Vaší poslední otázce: Náš zřizovatel, Středočeský kraj, byl tímto vítězstvím potěšen. Ostatně jsme byli tehdy
jeho první příspěvkovou organizací, která
se v soutěži takto umístila. Od té doby
jsme za záchranu a prezentaci montánních památek obdrželi i další ocenění,
včetně několika zahraničních. Všechny
objekty i s historickým podzemím, které
v Příbrami provozujeme, prohlásila v roce
2014 Vláda ČR národní kulturní památkou, nicméně vítězství v Národní soutěži
muzeí Gloria musaealis roku 2002 má
svoji váhu i po letech. Vždyť stará láska
nerezaví!“

roce i 3. místo v soutěži Muzeum roku.
Ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis znamená vždy především
uznání dobře odvedené práce, zvláště
v posledních letech, kdy kvalita přihlášených projektů ve všech kategoriích velmi
razantně stoupá. Proto si pracovníci muzea tohoto uznání velmi váží. Převzetí
ceny je velkou ctí, protože konkurence
je silná a vždy pečlivě zvažujeme, který
projekt přihlásit, aby v soutěži obstál. Na
druhou stranu, upřímně přejeme úspěchy
i kolegům z dalších institucí, protože jejich projekty nám mohou být inspirací.
Velmi si vážíme především letošního
ocenění v soutěž Muzeum roku, protože
jsme se v ní umístili na základě hlasů návštěvníků. A to je pro nás důležité – aby
se lidé u nás cítili dobře, aby se jim u nás
líbilo a rádi se k nám vraceli.
Cena Gloria musaealis se samozřejmě promítne vždy i do propagace. Je dobré připomínat návštěvníkům, veřejnosti
a partnerům úspěch instituce! Myslím si
ale, že propagaci získaného ocenění je
nutno pojímat i jako propagaci soutěže
a muzejních institucí a jejich práce vůbec.
Do našeho vztahu se zřizovatelem se udělení cen nepromítlo, i když samozřejmě
zástupci zřizovatele mají vždy radost
z umístění svých příspěvkových organizací. Musím říci, že vztah naší instituce
s Ministerstvem kultury je velmi dobrý,

Důl Vojtěch v Hornickém muzeu Příbram

Muzejní publikace roku 2007, Cena čestného výboru soutěže
Muzejní výstava roku 2009, Cena Gloria
musaealis
Muzejní počin roku 2012, Cena Gloria
musaealis
Muzeum roku 2016, 3. místo
Jana Horáková, ředitelka muzea: „Slezské zemské muzeum si v minulých letech odneslo ocenění ve všech
vyhlašovaných kategoriích a v letošním
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Foto: archiv SZM

Slezské zemské muzeum

Expozice Slezsko v Historické výstavní
budově SZM

protože funguje na základě dobré spolupráce, a to ve všech oblastech, nejen
v prezentaci sbírek a výsledků odborné
činnosti.“

Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti
Muzejní výstava roku 2003, 3. místo
Muzejní počin roku 2010, Cena Gloria
musaealis
Muzejní výstava roku 2014, 2. místo
Muzeum roku 2015, 3. místo
Muzeum roku 2016, 3. místo
Ivo Frolec, ředitel muzea: „Ocenění Muzeum roku vnímáme jako vysoce prestižní. V posledních letech jsme
obdrželi již tři Ceny Gloria musaealis,
které hodnotí komise sestavená z odborníků. Cena Muzeum roku, která nám byla
přiznána již podruhé, má jinou hodnotu.
Udělují ji sami návštěvníci, a to je pro nás
rovněž velmi cenné. Vždyť jsme tu pro ně
a je hodně hřejivé, že naše muzeum vnímají kladně a rádi k nám chodí. Všechna
tato ocenění mají pro nás značný význam,
neboť jsou ohodnocením dlouhodobé práce, velkým povzbuzením do další činnosti
a také výzvou. Ceny využíváme i v rámci
propagace Slováckého muzea, neboť jsou
známkou určité prověřené kvality a signálem pro návštěvníky. A nejen pro ně, ale
i pro našeho zřizovatele, který pak pohlíží
na organizaci s větším respektem. Je to
určitě i pro něj dobrá vizitka. Koneckonců
ve Zlínském kraji je těchto ocenění již několik, což nepochybně o lecčems svědčí.
Uděláme určitě vše pro to, aby doposud
získané ceny nebyly těmi posledními.“
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téma / gloria musaealis 2016

Návštěvníci a muzea
aneb Kdo získal titul Muzeum roku 2016?
Monika Benčová
Sekretariát AMG

R

Galerie Slováckého muzea v Uherském
Hradišti — jedno z 3. míst

průkaz člena našeho profesního sdružení propůjčený na jeden rok, jež je
opravňuje k volnému vstupu do všech
členských institucí.
Čekání na výsledek druhého ročníku soutěže Muzeum roku bylo letos
napínavé, neboť nominované byly celkem čtyři instituce. Byla tedy i větší konkurence v boji o první místo.
Pomyslné žezlo od Památníku Karla
Čapka ve Staré Huti u Dobříše (Muzeum roku 2015) nakonec putovalo
do Muzea Hlučínska, které se díky
hodnocení návštěvníků může pyšnit
titulem Muzeum roku 2016.

1. Muzeum Hlučínska
2. Regionální muzeum Mělník
3. Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti – Galerie Slováckého
muzea v Uherském Hradišti
3. Slezské zemské muzeum
– Historická výstavní budova
4. Národní muzeum – Národní
památník na Vítkově
5. Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti – Památník Velké Moravy
ve Starém Městě
6. Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou – Hlavní
budova muzea
7. Národní muzeum – České muzeum
hudby
8. Moravská galerie v Brně
– Místodržitelský palác
9. Moravská galerie v Brně
10. Muzeum hlavního města Prahy
– Müllerova vila
Od 1. dubna 2017 do 31. března 2018
probíhá na portále http://www.domuzea.cz v pořadí III. ročník soutěže
Muzeum roku 2017, jehož výsledky
budou vyhlášeny dne 16. května 2018
v rámci slavnostního ceremoniálu Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
2017.

Foto: archiv Muzea Hlučínska

ok se s rokem sešel a my tak
máme možnost opět představit
výsledky návštěvnické soutěže Muzeum roku. Druhý ročník soutěže společně vyhlásily Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Český výbor ICOM, z. s.
Hodnocení muzeí probíhá na portále
do-muzea.cz, který spravuje Národní
muzeum a na jehož vzniku se podílela
také AMG. Muzeum roku je součástí
mediální kampaně Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis a ruku v ruce
tak jde i slavnostní zveřejnění výsledků obou soutěží.
V letošním roce tak vítězové převzali diplom během slavnostního ceremoniálu vyhlášení výsledků XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis v prostorách Betlémské
kaple, která na přihlížející dýchla neopakovatelnou atmosférou. Ocenění
v soutěži Muzeum roku si odnesou
vždy muzea umístěna na prvních třech
místech a zároveň jsou zveřejněni tři
šťastní návštěvníci, kteří obdrží poutavé ceny. Mezi nimi naleznou např.

TOP 10 institucí ve II. ročníku
soutěže Muzeum roku:

Muzeum Hlučínska je Muzeem roku 2016

Věstník AMG 3 /2017

Regionální mueum v Mělníku — 2. místo
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Moderní expozice není o technologiích,
ale o emocích a zážitku
Rozhovor s Viktorem Plassem ze společnosti AV Media, a. s.
Libuše Pitelková
AV Media, A. s.
Proč si myslíte, že právě interaktivní expozice je pro
muzea správná volba?
Posláním muzeí, vedle ochrany sbírkových předmětů, je
především vzdělávání a ukázat dnešní generaci historii
v kontextu aktuálních témat. Expozice musí být atraktivní, zajímavá a zároveň naučná. To, že jdeme správným
směrem, dokazuje zvýšení návštěvnosti v muzeích a science
centrech, které moderní technologie využívají.

V

průběhu 10 let jsme navrhli a realizovali více než
40 nových multimediálních a interaktivních expozic. Velice nás těší, že tyto expozice dokáží obstát nejen
v mezinárodní konkurenci, ale především u nás. Vážíme si
toho, že námi realizované expozice získávají v posledních
letech významná ocenění v rámci Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis, jejímiž partnery jsme se v roce 2016
stali. Jmenujme například expozice NTM – Centrum
stavitelského dědictví Plasy nebo Památník národního
útlaku a odboje v Panenských Břežanech.
Nové expozice se snaží čím dál více zapojovat návštěvníky a stávají se interaktivními. Jak je na tom
Česká republika ve srovnání se zahraničím?
Situace u nás se za poslední roky hodně zlepšila. To dokazují i krásné expozice, které jsme v posledních deseti
letech realizovali. Mnoho muzeí mění svůj přístup a chápe,
že špičkové technologie, které jsou správně zakomponované v rámci expozice, jí neškodí, ale naopak jí pomáhají
oživit a přilákat více návštěvníků. Občas se nám stane, že
narazíme na konzervativní přístup, ale situace, kdy návštěvníci v muzeu nesměli na nic sahat, musí být potichu
a exponáty vidí přes skleněnou vitrínu jsou spíše minulostí.
Začínáme se stále přibližovat zahraničí, kde se daleko více
spolupracuje se scénografy, scénáristy, jejichž společným
cílem je vytvořit poutavý příběh, který návštěvníky zaujme a odnesou si emoci spojenou s poznáním a motivací.
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Kde získáváte informace o nových trendech?
Především nasloucháme a vnímáme, co moderní interpretace v expozicích vyžaduje a dle toho navrhujeme řešení
na míru, a to včetně obsahů, což je klíčové. Samozřejmě
čerpáme inspirace z mnoha zahraničních konferencí
a výstav.
Jak interaktivní expozice vzniká? Kdo do ní zasahuje
a kdo ji řídí?
Správný postup zahrnuje analýzu, studii, projekt, realizaci
a rozvojovou péči. Klíčovým a nejdůležitějším bodem je
analýza a studie, kdy se definuje příběh, ikonické exponáty, emoce. V této fázi je klíčový tým ve složení scénograf,
architekt, scénárista, kurátoři, odborníci, AV a světelný
designer.
V průběhu 10 let jste realizovali více než 40 expozic.
Změnil se nějak váš přístup k řešení expozic?
Samozřejmě. Naším cílem je vytvořit pouto mezi návštěvníkem a expozicí. K tomu nám pomáhá scénografie, která
by měla být nedílnou součástí každé studie. Je ideálním
nástrojem, jak vytvořit expozici více zapamatovatelnou
a jedinečným prostředkem k prezentaci obsahu. Je součástí
příběhu a podtrhuje téma vyprávění.
Jak dlouho může být interaktivní expozice dostupná
veřejnosti, aby byla úspěšná?
Expozice neustále žije a pokud se o ní provozovatel stará, myšleno po stránce obsahů a scénáře, může být velmi
atraktivní mnoho let (10–15). Dalo by se říci, že expozice
dnešní doby je závislá zejména na aktivitě provozovatele,
tzn., že i skvělý koncept může zemřít po roce, pokud se
mu nikdo nevěnuje.
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Myslíte si, že expozice, které navrhujete a realizujete
oslovují dnešní mladou generaci?
Věříme, že ano. Expozici navrhujeme vždy tak, aby byla
naučná, ale zároveň i hravá a oslovila návštěvníky všech
věkových kategorií. Proto se snažíme vymýšlet nová řešení, která expozici doplňují, umožňují jí vyprávět příběhy, navozují tu správnou atmosféru pro návštěvníky, ale
zároveň jsou tato řešení užitečná i pro provozovatele, ať
již z hlediska identifikace návštěvníka, ovládání či zjišťování zpětné vazby. Moderní expozice mají systémy, které
dokáží monitorovat nejen počty návštěvníků, ale i místa,
kde návštěvníci tráví čas v rámci expozice. Řešení, které
jsme navrhli a realizujeme ho v rámci našich projektů, je
návštěvnický systém V-PASS.

Co si můžeme pod názvem V-PASS představit?
Jedná se o operační systém expozice, který umožňuje
mimo jiné provozovateli proaktivně spravovat a řídit expozici, spravovat obsah a zároveň pracovat s návštěvníky,
kteří do ní přicházejí.
Kde všude se můžeme setkat s vašimi realizacemi?
Realizovali jsme více než 40 interaktivních expozic v celé
České republice. S každou novou expozicí se vždy snažíme
posunout laťku ještě o kus výš a věříme, že se nám to daří.
Pro inspiraci našimi projekty můžete navštívit naše webové
stránky http://www.avmedia.cz nebo http://www.expo21.
cz, kde naleznete nejzajímavější interaktivní exponáty,
které jsme realizovali.

nové expozice

Ora et labora
Projekt nové multimediální historické
expozice muzea v Jílovém u Prahy
Šárka Juřinová
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

K

nejvýznamnějším památkám regionu Dolního Posázaví, které
mají bezesporu i celostátní význam patří pozůstatky benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově
u Davle a zaniklé středověké město
v poloze Hradištko-Sekanka nad soutokem Sázavy s Vltavou. Obě lokality, vzdálené od sebe vzdušnou čarou
pouze několik stovek metrů se vážou
k počátkům a mocenskému vzestupu
českého státu, tedy k nejstaršímu období našich dějin.
Klášter na Ostrově byl třetím nejstarším řeholním konventem v českých zemích, jeho založení v roce 999
předcházely pouze kláštery u sv. Jiří
na pražském hradišti a mnišská komunita sv. biskupa Vojtěcha Slavníkovce
v Břevnově. Význam řehole a řádu sv.
Benedikta z Nursie byl v době budování přemyslovského státu mimořádný.
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Osobnost sv. Benedikta a jeho následovníci stáli u počátků nástupu křesťanství jako nosné idey nových státních celků, vznikajících na počátku
raného středověku. Řád a jeho příslušníci byli nositeli kultury a vzdělanosti
v prostředí, které se teprve začínalo
christianizovat. Takto tomu bylo v celé
tehdejší západní a střední Evropě a od
sklonku 10. století i v Čechách. Když
po roce 1000 realizoval kníže Boleslav III. založení kláštera na Ostrově,
přicházejí sem řeholníci z bavorského
kláštera Niederaltaich v čele s opatem
Lambertem a jejich úkolem bylo nejen stát se apoštoly víry, ale též kolonizovat tehdy téměř neobydlený kraj
kolem soutoku řek Sázavy a Vltavy.
V průběhu dalších téměř pěti století
je pak historie celého regionu neodmyslitelně spjata právě s Ostrovskou
mnišskou komunitou.

V klášterním skriptoriu vznikají
v 11. až 13. století významná literární
díla, z nichž tzv. Codex Ostroviensis
z let 1180–1204, dílo vysoké umělecké
i literární hodnoty, představuje pouze
zachovaný zlomek. Ostrovské urbáře
z přelomu 14. a 15. století pak jsou mimořádným dokladem hmotné kultury
a majetko-právních vztahů pozdního
středověku.
S klášterem je spojena i druhá
lokalita, významná především z hlediska archeologie a poznání hmotné
kultury doby mocenského vzestupu
posledních Přemyslovců. Jedná se
o pozůstatky zaniklého města, respektive tržní osady založené po polovině
13. století na ostrohu nad klášterem.
Pod ochranou soutoku Sázavy s Vltavou tu vyrostlo sídliště s hektarovým
tržištěm a více než 60 domy, středisko širokého kraje a centrum obchodu
a prosperujících řemesel. Jeho zánik
přinesly zmatky po smrti krále Přemysla Otakara II. a pustošivý vpád
Braniborů roku 1278.
Na tato historicky a kulturně významná místa, národní kulturní památku Ostrovský klášter a Kulturní
památku Sekanka se zaměřila nová
multimediální historická expozice Regionálního muzea v Jílovém u Prahy,
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příspěvkové organizace Středočeského kraje.
Díky grantové pomoci Ministerstva kultury, společnosti Mitsubishi Corporation a s podporou Středočeského kraje vznikl moderně pojatý
projekt, který čerpá ze všech dostupných pramenů i výsledků bádání několika vědních oborů. Zároveň v nové
expozici jílovské muzeum využívá moderních technik i technologií v rámci
přiblížení nejstarší historie regionu
jak odborné, tak i nejširší veřejnosti
a všem návštěvnickým věkovým kategoriím.
V časové i programové posloupnosti je představen řád sv. Benedikta
a jeho role v počátcích dějin křesťanské Evropy, doba vzniku a rozvoje
řeholní komunity na Ostrově, úloha
kláštera v kolonizaci jihovýchodních
oblastí Středních Čech i jako nositele
vzdělání a kultury. Formou patnáctiminutové filmové projekce z vizualizačního 3D programu jsou představeny jednotlivé stavební fáze a podoby
kláštera i vzhled sídliště na Sekance
před jeho zánikem. Tato velkoplošná
projekce má charakter virtuální prohlídky obou lokalit.
Na ni navazuje část expozice, která v podobě hmotových rekonstrukcí v reálném měřítku i zmenšených
modelech představí hmotnou kulturu a prostředí kláštera, středověké-

Skriptorium v nové expozici „Ora et labora“
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ho venkovského domu i podobu sídel
13. století. Textová a obrazová část
seznámuje s historií osídlení i nejstaršími sídly v Posázaví a navazuje na ni
pokračující část expozice, seznamující
již s historií Jílového jako královského horního města, kterým se stalo po
roce 1350.
V expozici jsou zúročeny především poznatky a výsledky dlouhodobých systematických archeologických
výzkumů obou lokalit. Ostrovský klášter byl zkoumán již od sklonku 19. století, nejvýznamnější etapa bádání zde
proběhla ve 30. letech 20. století pod
vedením Karla Gutha, v době, kdy
místu hrozilo zatopení budovanou
Vranskou přehradní nádrží a ukončeny byly výzkumy prozatím v 80. letech
století minulého. V současné době
sbírkový fond, pocházející z těchto
archeologických prací, převzalo trvale
do své péče právě muzeum v Jílovém.
Zkoumání sídliště na Sekance
proběhlo pod vedením Miroslava
Richtera na přelomu 50. a 60. let, přineslo překvapivé poznatky o kultuře
a životě všedního dne druhé poloviny
13. století a stálo u počátků moderní
archeologie středověku.
S historií, životem, podobou
i mnohaletým zkoumáním památek
Ostrovský klášter a sídliště na Sekance seznamuje návštěvníky přímo
v terénu naučná stezka, vybudovaná

Naučná stezka

současně jako externí část a přirozené pokračování nové stálé expozice.
V deseti zastaveních formou informačních panelů provádí zájemce od
vstupu do opevněného areálu zaniklého městečka okolo pozůstatků jeho
staveb a upozorňuje i na další zajímavé okolnosti, jakými jsou například
cestování a komunikační síť ve středověkých Čechách či osobnosti naší
archeologie podílející se na zdejších
výzkumech. Trasa stezky vede na soutok Sázavy s Vltavou, odkud lze při
zajištění převozu pokračovat k dalším
infopanelům stezky, umístěným přímo
v areálu kláštera, mezi jeho archeologicky odkrytými a zakonzervovanými
pozůstatky. Poslední panel je umístěn
u kostela sv. Kiliána na levém břehu Vltavy v místní části Davle-Kilián
a seznámuje s historií této v jádru románsko-gotické svatyně, která je jako
jediná v Čechách zasvěcena tomuto
patronovi. Texty všech informačních
tabulí jsou doplněny fotografickými vizualizacemi z 3D rekonstrukce
a pokouší se ukázat reálný pohled na
památky, jaký by se z míst jednotlivých zastavení naskytl středověkému
poutníkovi.
Naučná stezka na trase Hradištko – Sekanka – soutok Sázavy s Vltavou – Ostrovský klášter – kostel sv.
Kiliána byla slavnostně otevřena dne
1. dubna 2017. Stálá historická expozice Regionálního muzea v Jílovém
u Prahy pak byla poprvé veřejnosti
představena následujícího dne, tedy
v neděli 2. dubna 2017.
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150 let muzea v Karlových
Varech a jeho nová expozice
Lenka Zubačová
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje

K

arlovarské muzeum si v letošním
roce připomíná 150 let od svého
vzniku. Zabýváme-li se dějinami muzejnictví v Karlových Varech, víme, že
v minulosti zde existovala hned čtyři
muzea. Všechna navíc významnou měrou přispěla k základnímu sbírkovému fondu muzea současného.
Prvním muzeem v Karlových
Varech bylo soukromé Muzeum pamětihodností v domě Meerfräulein
(dnes dům U dvou mořských panen)
na Staré louce. To založil roku 1867
Anton Pittroff, který po celý život
sbíral umělecko-historické předměty
jak obecné provenience, tak i artefakty spjaté s dějinami Karlových Varů.
Tomuto muži se podařilo vybudovat
rozsáhlé muzeum, „kabinet kuriozit“, a pro návštěvníky svých sbírek
nechal dokonce vytisknout knižního
průvodce. V současné muzejní knihovně se pak nachází i Pittroffův rozsáhlý
ručně psaný katalog předmětů, jehož
velká část se dochovala v současném
souboru sbírek.
Druhým muzeem v Karlových
Varech bylo muzeum městské, které vzniklo po roce 1870. Toto muzeum, jak víme, nejprve sídlilo v budově
dnešních Lázní III. Osud mu však bohužel příliš nepřál a ve své historii se
celkem šestkrát stěhovalo, než v roce
1987 zakotvilo v objektu bývalého
okresního hejtmanství na Nové louce 23, kde sídlí dodnes.
Třetím muzeem v Karlových Varech bylo muzeum karlovarského
střeleckého spolku v hotelu Národní
dům, jež vzniklo na konci 19. století.
Střelecká společnost měla v Karlových Varech starou a slavnou tradici.
Ve svém spolkovém muzeu chovala
vzácnou sbírku palných zbraní, terčů
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a písemností ze své historie. V roce
1939 bylo v důsledku nacistických nařízení střelecké muzeum včleněno do
městského muzea, a proto i tyto předměty jsou cennými artefakty současné
muzejní sbírky.
Posledním, čtvrtým muzeem
v Karlových Varech bylo soukromé
Muzeum Dr. Karla Bechera v domě
Zlatý klíč v Lázeňské ulici; toto muzeum vzniklo na počátku 20. století.
Lázeňský lékař a vášnivý sběratel carlovarensií Karl David Becher, potomek slavného karlovarského doktora
Davida Bechera, vlastnil regionální
knihovnu čítající několik tisíc knih
o Karlových Varech a cenné umělecké sbírky. Ony sbírky zahrnovaly porcelán, sklo, fajáns, cín, knižní vazby
od 15. století do roku 1820, moderní
grafiku, sbírku rakouských papírových
platidel i herbáře z 15. a 16. století. Ve
30. letech 20. letech získalo městské
muzeum část těchto sbírek, a tak se
také staly součástí dnešní sbírky.
Blížící se kulaté stopadesáté výročí karlovarského muzea bylo již v roce
2012 prvním impulsem k zamyšlení,
jakým způsobem přepracovat expozici a jak lépe zviditelnit muzeum.
Přestože byla dřívější expozice doslo-

va přeplněna unikátními sbírkovými
předměty, způsob její prezentace byl
po více než čtvrt století zcela přežitý.
Edukativní přesah, kreativita a interaktivita chyběly.
Rozhodli jsme se tedy vytvořit
expozici zcela novou. Moderní technologické prostředí dnes podstatně
ovlivňuje způsob vnímání expozice
návštěvníkem, avšak audiovizuální
technologie nesmí poškodit prezentaci sbírkových předmětů. Nastolit
rovnováhu mezi množstvím vystavených exponátů a množstvím multimediálních prvků byl proto při přípravě
nové expozice jeden z nejdůležitějších
úkolů. Zda-li se to podařilo, mohli
návštěvníci poprvé zhodnotit dne
20. dubna 2017. Tehdy byla totiž veřejnosti představena (po třiceti letech)
nová muzejní expozice – dílo architektů z ateliéru SGL projekt, na jehož
realizaci se podílel autorský tým z řad
muzejních pracovníků. Cílem nové
expozice bylo vytvořit návštěvníkovi
takový prožitek, který si odnese ve formě příjemné zkušenosti, dovednosti či
dokonce nového způsobu uvažování,
a rád se bude do muzea vracet.
Realizace nové expozice stála
20,750 mil. Kč. Celá investiční akce
(tj. včetně stavebních úprav, přípravy,
projektů a dozorů) si vyžádala 40 mil.
Kč; tuto částku plně hradil náš zřizovatel Karlovarský kraj, a to i když jsme
nedosáhli na evropské dotace.
Vážení kolegové, přijměte tedy pozvání do nového muzea i Vy. Více čtěte
na http://www.kvmuz.cz.

21

Otázky pro nové radní kultury

Ing. Roman Línek, mba
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Tady máme vyprojektované komunitní centrum Krajské
knihovny, kde bude hudební oddělení, grafická dílna,
prostory pro čtenářské pořady i připomínka slavných literárních rodáků v čele s bratry Vokolkovými a Vokolkovou
tiskárnou. Projekt by měl být pokryt z 85 % dotacemi z evropských fondů a termín jeho dokončení je naplánován
na rok 2020. Největší investiční akce nás ale čekají právě
v rámci námi zřizovaných muzeí a galerie.
Jak se dotknou muzeí a galerií ve Vašem regionu?

Jaké kroky chystáte k naplnění Vaší vize v oblasti
rozvoje kultury?
V Pardubickém kraji byla v posledních osmi letech kultura
tak trochu na okraji zájmu, jako přívěsek odboru školství.
V novém volebním období jsme vytvořili nový odbor kultury, sportu a cestovního ruchu a už z jeho názvu lze vyčíst
naše směřování – chceme posílit nabídku, která dělá náš
kraj v těchto oblastech atraktivní jak pro obyvatele, kteří
zde žijí, tak i pro turisty a cestovatele.
S prvními kroky jsme začali už vloni na podzim, kdy
jsme vydali první společný krajský kalendář nejvýznamnějších akcí. Na letošní rok Rada Pardubického kraje navýšila
rozpočet na podporu kulturních institucí i kulturních
aktivit podporovaných dotacemi. Získali jsme více peněz
pro spolufinancování Východočeského divadla, Komorní
filharmonie a Krajské knihovny ve spolupráci s městem
Pardubice. Poprvé jsme také přidělili Východočeské galerii prostředky na akviziční nákupy, které se zatím hradily
pouze z případných úspor na provozu. Letos je to jeden
milion korun a dál budeme postupovat podle připravované
koncepce doplnění sbírkového fondu.
Kromě čtyř muzeí a krajské galerie vlastní Pardubický
kraj také Dům hudby, ve kterém sídlí Konzervatoř Pardubice, Komorní filharmonie a Základní umělecká škola.
V současné době připravujeme citlivé zateplení budovy,
které nijak nezmění její vnější podobu z 80. let 20. století,
a také vnitřní úpravy, které zvýší její uživatelský komfort.
Pardubický kraj získal v minulém roce od Národního
památkového ústavu tři historické domy v centru Pardubic, které spolu s věžičkou a bránou dotvářejí malebné
náměstí před opevněním zámku, takzvaný Příhrádek.
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Na začátku letošního roku jsem osobně navštívil všechna
čtyři krajská muzea (tedy muzeum v Pardubicích, Chrudimi, Vysokém Mýtě a v Litomyšli) a také Východočeskou
galerii, abych se přesvědčil o jejich stavu, podmínkách
i záměrech směřování či profilování. Již třetím rokem
budeme letos pořádat společný prezentační týden nazvaný
OMG (Otevřená muzea a galerie), kdy chceme veřejnost
upozornit na naše kulturní instituce pomocí neobvyklých
zážitků.
V oblasti muzejnictví je naším hlavním úkolem zajistit
po odborné stránce všechny budoucí archeologické nálezy
ze stavby silnice D35 i z obchvatů našich historických měst
a poté je dobře uložit. K tomu budeme dozajista potřebovat nový samostatný depozitář zaměřený na archeologii.
Zatím jednáme o možnosti získat prostředky na rekonstrukci budovy bývalého učiliště v Ohrazenicích, kde se
připravují i další depozitární prostory.
Pardubický kraj dále vlastní několik hradů a zámků.
V tom největším, pardubickém, sídlí Východočeské muzeum a Východočeská galerie. Zámek prošel částečnou
obnovou, která bude pokračovat i v příštích letech za významné pomoci evropských fondů. Jejím cílem je ukázat
tento pernštejnský skvost nejen jako sídlo sbírkotvorných
institucí, ale také jako památku samotnou. Potřebu muzea
lépe uložit své sbírky by proto měl naplnit moderní depozitář, jehož stavba začne už koncem letošního roku na
okraji Pardubic. Tím se zároveň uvolní zajímavé historické
prostory, které mohou dokumentovat historii jednoho ze
tří nejvýznamnějších rodů své doby u nás; projekt „Vítejte
na dvoře Pernštejnů“ by měl být hotový v roce 2021.
Co se týče dalších krajských muzeí: V Regionálním
muzeu v Chrudimi se nyní přednostně zabýváme rekonstrukcí depozitárních prostor. Regionální muzeum v Litomyšli je po generální rekonstrukci a vloni pod jeho
křídla přibylo také Museum Josefa Váchala – Portmoneum, které kraj zakoupil od dcer původního majitele. Ve
Vysokém Mýtě se po letech konečně připravuje zapojení
našich odborníků a sbírek do Muzea karosářství, které má
velký návštěvnický potenciál. Rádi bychom totiž Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě profilovali jako krajské
technické muzeum.
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Mgr. Miroslav Kašný
radní Zlínského kraje

regionu. Zlínský kraj je zřizovatelem osmi příspěvkových
organizací v oblasti kultury, které nabízejí rozmanitou
škálu kulturních služeb pro veřejnost. Jejich odbornost
a kvalita nabízených služeb bude vždy naší hlavní prioritou.
S tím pak souvisí i zajištění optimálních podmínek pro
organizace, a to jak finančních, tak provozních. Jsme si
vědomi i důležitosti rozvoje akviziční politiky všech muzeí
a galerií Zlínského kraje a budeme usilovat o navýšení
finančních prostředků na nákup sbírkových předmětů.
Neméně důležitým cílem je přispět k úspěšné realizaci
rozvojových projektů v oblasti kultury, např. revitalizaci
objektu bývalé věznice v Uherském Hradišti zapojením
se do budování expozic muzea totality – „Paměť národa“
a „Za železnou oponou“. Plánována je i řada dalších investičních akcí, které napomohou vyřešit nevhodný technický stav některých objektů spravovaných příspěvkovými
organizacemi.
Jak se dotknou muzeí a galerií ve Vašem regionu?

Jaké kroky chystáte k naplnění Vaší vize v oblasti
rozvoje kultury?
Naší snahou je trvalý rozvoj kultury na území Zlínského
kraje prostřednictvím dotačních titulů, které podporují
různé aktivity, festivaly a projekty v oblasti kultury a památkové péče, zejména pak ty, které významnou mírou přispívají k zachování kulturního dědictví našeho jedinečného

Věřím, že budou přínosem pro jejich další rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb veřejnosti. Jak jsem již uvedl,
je potřeba řešit dlouhodobě neudržitelný špatný stavebnětechnický stav našich objektů. Neméně důležitý je však také
lidský potenciál. Proto bychom chtěli otevřít problematiku
financování zaměstnanců v oblasti kultury na státní úrovni,
a zajistit tak motivaci zaměstnanců příspěvkových organizací v kultuře v rámci systému odměňování.

personálie

Gratulace k sedmdesátinám
Vlastimila Vykydala
Za Technické muzeum v Brně

Vlastimil Vykydal pochází z Kobylí. Je
to Jihomoravák každým coulem, svým
smyslem pro humor i vztahem k vínu.
Nepostrádá to, co mnohým dnes chybí, totiž selský rozum. Navíc je to
člověk studovaný, a to v Brně a hned
třikrát. V letech 1966–1971 absolvoval Vysokou školu zemědělskou, dále
při zaměstnání vystudoval matematické metody v prognostice na tehdejší
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, dnešní Masarykově univerzitě,
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tamtéž v roce 1989 ukončil také postgraduální studium muzeologie.
Jeho celoživotní vášní byla odbíjená, kterou provozoval na vrcholové
úrovni téměř dvacet let. Za tu dobu
se stal pětkrát držitelem titulu mistrů
ČSSR, čtyřikrát byl ve finále Poháru mistrů evropských zemí a jednou
byl oceněn titulem nejúspěšnějšího
družstva Evropy. Jako trenér mužstev I. ligy a nižších soutěží působil
až do roku 2003. Nutno poznamenat,
že hráči i hráčky, kteří prošli jeho

rukama, na něj s úsměvem vzpomínají
dodnes, stejně jako on rád vzpomíná
na desítky veselých příhod z celého
období své sportovní historie.
Od roku 1980 pracuje v Technickém muzeu v Brně a stal se v pravém
slova smyslu otcem této instituce. Začínal jako dokumentátor a odborný
pracovník sbírky zemědělské techniky a v letech 1982–1996 zde působil
nejprve jako ekonomický náměstek,
později jako náměstek řídící odbor
vědy a techniky. Byl to on, který provedl muzeum obtížným obdobím restitucí na počátku 90. let 20. století,
kdy bylo nutné nejen uvolnit veškeré
administrativní a výstavní prostory
v bývalém klášteře sv. Voršily na ulici
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Orlí – Josefská, ale i většinu depozitářů jak v Brně, tak i mimo něj, pomohl
přesunout sbírky i agendu muzea do
nově získané budovy v areálu bývalé
továrny Tesla v Brně – Králově Poli.
V roce 1999 zpracoval a postupně v následujících letech realizoval
„Program záchrany a obnovy TMB“,
později oceněný Cenou Gloria musaealis a zapsaný do excelentního klubu
ochránců světového kulturního dědictví The Best in Heritage v Dubrovníku v roce 2006. Ve funkci ředitele
TMB pracuje Vlastimil Vykydal od
roku 1996. Mohli bychom jmenovat
dlouhou řadu dalších významných
funkcí, ve kterých působil v posledních letech, ať už v rámci předsednictva Českého výboru ICOM, Asociace
muzeí a galerií ČR, Unie středoevropských technických muzeí, jako člen
nebo předseda odborných porot soutěží a přehlídek či vědeckých rad muzeí
v Čechách i na Slovensku.
Nejen jeho hluboká erudice, ale
především osobnostní kvality, zdravý
a často neotřelý přístup k problémům,
sportovní chování za každé okolnosti,
laskavost a velkorysost jsou důvodem,
proč si kolegové práce a názorů Vlasty
Vykydala váží.
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Ale řečeno jeho vlastními slovy: „Řeči majú být krátké a klobásky
dlúhé.“ Proto dovolte, abychom mu
za nás všechny prostě, ale o to více
upřímně poděkovali a místo košatých
přání šťastného a veselého důchodového odpočinku popřáli jemu i nám
samotným, ať ho to s námi ještě pořád baví!
Klára Šikulová, Ivo Štěpánek

Za Exekutivu AMG

„Brát věci s humorem je vždy ta nejlepší reakce na cokoliv“ – pokud bychom chtěli názorně na konkrétním
člověku doložit pravdivost tohoto tvrzení, těžko bychom hledali výstižnější
a názornější příklad než je Vlastimil
Vykydal. Díky tomuto životnímu přístupu se mu dařilo a daří zvládat i situace, které by mohly být považovány
za ztracené, a ještě má jeho okolí pocit
obrovské pohody. Kolegové v jiných
děkovných řečech jistě vzpomenou
Vlastíkovy hlášky, které v muzejním
světě prakticky zlidověly. K tomu je
nutno podotknout, že ani v kritických
chvílích nespadly pod úroveň hodnou
ředitele Technického muzea v Brně,
takže doporučení „nechť si to vetknou
do vrkoče“ v jeho podání působí úlevně
a nikdo se nezlobí, nikdo se neuráží,
protože na Vlastíka se zlobit prostě
nelze. V případě takových osobností
si lze tak maximálně povzdechnout,
jaká to škoda, že funkční období má
začátek a konec.
Ráda bych na tomto místě za
AMG poděkovala dlouholetému předsedovi poroty Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis Vlastimilu Vykydalovi nejen za jeho proslulé výroky, ale
hlavně za spoustu práce pro náš obor
na mnoha frontách. Úspěšně provedl
Technické muzeum v Brně krizovými
roky k jeho znovuzrození, vtiskl mu
novou koncepci i podobu. Řadu let
působil v ČV ICOM, AMG, ve vědeckých radách národních institucí
českých i slovenských a vždycky tak,
aby vše, co vykonával a vykonává, dávalo smysl. Spolupracovali jsme s ním

často a rádi, protože ať šlo o cokoliv,
vždy byla spolupráce s ním a s jím řízeným týmem konstruktivní, příjemná a profesionální — ať už se jednalo o pořádání konferencí a kolokvií,
metodickou činnost nebo práci odborných komisí. Zažili jsme jej jako
předsedu Revizní komise AMG i jako
místopředsedu AMG a roky strávené v jeho společnosti patří k nezapomenutelným. Řada z nás jej zná
jako spolehlivého kamaráda, který
nejenže nezkazí žádnou legraci, ale
dost často je i jejím původcem a vykonavatelem. Ostatně, je to logické,
spojením muzeologa, matematika, bývalého vrcholového sportovce a vinaře
v jedné osobě nemůže vzniknout nic
jiného než originální typ člověka. Jistě
i díky jeho působení nám muzejníkům
i návštěvníkům Technické muzeum
v Brně ukazuje svoji vlídnou a velice
přátelskou tvář.
Porotě Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis dosud předsedal stejně vlídně, laskavě, velkoryse a s velkým nadhledem. I díky jeho přístupu
k soutěži samotné či k jejím účastníkům si porota po dobu existence
soutěže dokázala vybudovat náležitý
a zasloužený respekt. Moc děkujeme
za energii věnovanou AMG, Národní
soutěži muzeí Gloria musaealis a muzejnictví vůbec a za vždy vynikající
spolupráci. A protože muzejnictví
a Vlastimil Vykydal se mají rádi, vůbec nepochybuji o tom, že se budeme
ještě dlouho potkávat nad prací i nad
skleničkou dobrého vína, kterou si
připijeme na zdraví.
Irena Chovančíková

Za Český výbor ICOM

Při vyslovení jména Vlastík Vykydal se
mi zaručeně zlepší nálada. Šarmantní,
galantní zejména k nám muzejním kolegyním, vtipný, ale i velmi věcný, když
je třeba. Potkávali jsme se na řadě
muzejních akcí a rády pobývaly v jeho
milé společnosti. Nejvíce společného
času jsme s Vlastíkem a s Růženkou
Gregorovou strávili v době naší práce
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v předsednictvu ČV ICOM v letech
2006 až 2012. V prvním tříletém období byl naprosto spolehlivým pokladníkem, ve druhém období byl nejprve
ochotným rádcem Přemka Reibla a po
jeho tragickém odchodu znovu svědomitým pokladníkem. V uších mi zní
Vlastíkovo oblíbené „Běžíme!“, které
jsme slyšeli při exkurzích doma i v zahraničí, když hrozilo neplnění časového plánu kvůli přehnanému zájmu
některého účastníka zájezdu o cokoliv,
co nebylo podstatné. S oblibou pak
stále šířím Vlastíkovo rčení, že „..řeči
mají být krátké a klobásky dlúhé…“
– zejména, když se někteří z autorů
expozic či výstav chystají pronést nepřiměřeně dlouhé proslovy k davu natěšených návštěvníků našich vernisáží.
Zuzana Strnadová

Vlastíka Vykydala jsem měla možnost
poznat v době, kdy jsme byli společně v předsednictvu ČV ICOM. Řešili
jsme spolu především agendu členských příspěvků a vyúčtování finanční
podpory členů na různé mezinárodní
akce ICOM. Nebylo ty vždy zcela jednoduché, protože členská základna je
široká a požadavky členů různorodé.
Tady jsem Vlastíka poznala (na základě konkrétních příkladů) jako člověka
moudrého, rozvážného, spravedlivého,
tolerantního, přejícího. Jen zasvěcení
věděli, že na konci prosince každého roku se z jeho pracovny s nádherným výhledem ozývaly zoufalé výkřiky
a snůška … slov. To Vlastík seděl nad
vyúčtováním příspěvků některých členů. Nepomohlo, že všichni předem
dostali přesné instrukce. To byla jistě
velká zkouška tolerance a Vlastík v ní
vždy obstál.
Růžena Gregorová

S Vlastíkem Vykydalem mne pojí dlouholeté přátelství a z mé strany i pracovní obdiv. Hodnotit jeho činnost
pokladníka ČV ICOM nelze jinak než
s úctou a obdivem. S tímto nesnadným a zároveň nevděčným úkolem se
vypořádal s šarmem a lehkostí. Ve své
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práci prosazoval zjednodušení administrativy a zavedl mnoho rozumných
a funkčně prostých postupů finanční
evidence. Všechny tyto důležité a pro
chod výboru nezbytné maličkosti jsme
spolu mnohokrát probírali a v mnohém mi pomohly pro plynulý přechod
do role pokladníka. Vypořádání se s jakoukoliv funkcí chce důvěru, nadhled
a pevnou ruku, a to jsou schopnosti,
které trvale zůstanou jako odraz jeho
působení v Českém výboru ICOM.
Lubomír Anděl

Za porotu Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis

Práce poroty jakékoliv odborné soutěže je ve své podstatě veskrze vážná věc.
Ale věci a život nemůžeme brát pouze
vážně. Potřebují odlehčit, vyvážit humorem, vtipem, zábavou. Porota Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
měla štěstí, že ve svých řadách měla
osoby, které toto dokázaly. Když před
devíti lety procházela porota soutěže
personální obměnou, stal se jedním
z nových členů i ředitel Technického
muzea v Brně Ing. Vlastimil Vykydal.
A stal se hned i jejím předsedou. V té
době jistě netušil, že dlouholetým.
Do činnosti poroty vnesl někdy
velice potřebný řád, zejména co se týče
dodržování časového harmonogramu
při výjezdech, ale i do samotných jednání a závěrečného hodnocení, které
oživil řadou podnětů. Při výjezdech po

přihlášených projektech je často třeba
najet stovky kilometrů, a to se ještě
porotci ten den musí dostat domů, což
někdy znamená přejet celou republiku.
Dodržovat harmonogram se mnohdy
nedařilo, neboť v některých muzeích
se příjemně sedělo, diskuse byly zajímavé a porotci si měli s hostiteli stále
co říci. Právě tento „nešvar“ se Vlastíkovi podařilo odstranit. Pověstná je
již hláška „Běžíme, máme zpoždění“,
která výjezdy poroty pravidelně doprovází.
Vlastík Vykydal se také ukázal
jako muž mnoha profesí. Při řadě výjezdů poroty se ocitl ve funkci řidiče,
což není vždy záviděníhodná role, neboť se většinou jezdí v zimním období
(leden až březen). Sněhové chumelenice a závěje nejsou výjimečnou záležitostí a někdy jsme rádi, když vidíme,
kudy vlastně vede silnice. Pro takové
situace se ukázalo důležité, předsedou
zavedené, Sarkozyho pravidlo (vysvětlím případně osobně na požádání),
které předešlo mnoha krizovým situacím. Často se také změnil ve skvělého
hostitele a organizátora zábavy, která
následovala po náročné práci porotců.
Působení Vlastíka Vykydala v čele
poroty Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis zaslouží velkého ocenění,
jak po stránce odborné, tak i lidské.
Chtěl bych mu tímto popřát hodně
úspěchů a štěstí do dalšího života!
Pavel Holman
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Zasedání Senátu AMG
dne 31. května 2017 v Národním technickém muzeu
Přítomni:
34 z 54 s hlasem rozhodovacím
8 z 23 s hlasem poradním a 1 host
Jednání Senátu AMG zahájil předseda
AMG Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. V úvodu
jednání byla schválena návrhová komise ve složení: RNDr. et Mgr. Miroslava
Šandová, MgA. Jiří Jedlička, Mgr. David
Hroch; a mandátová komise ve složení:
Mgr. et Mgr. Michal Bařinka, Mgr. Václav
Houfek, Mgr. Pavla Obrovská. Zároveň byl
dle návrhu schválen program zasedání
Senátu AMG.

Činnost Exekutivy AMG
Předseda AMG Mgr. Ondřej Dostál,
Ph.D., na úvod jednání ve stručnosti informoval o činnosti Exekutivy AMG za
uplynulé období od minulého zasedání Senátu AMG (dne 1. března 2017).
Exekutiva AMG se v tomto období sešla
dvakrát (22. března 2017 a 19. dubna
2017) a na svých zasedáních se zabývala zejména přípravou dvou významných
květnových akcí – vyhlášením výsledků
jubilejního XV. ročníku Národní soutěží
muzeí Gloria musaealis a Národním zahájením XIII. ročníku Festivalu muzejních
nocí 2017. Dále svoji pozornost věnovala otázce muzejní legislativy, registraci/akreditaci muzeí a galerií, a také
přípravě dvou mezinárodních konferencí – 26. setkání bavorských, českých,
hornorakouských a saských odborných
pracovníků muzeí v Mikulově a 11. mezinárodní konference Hands On!, která
se bude konat ve dnech 10.–14. října
2017 v Plzni-Písku-Praze. Ve sledovaném období se členové Exekutivy AMG
zúčastnili tří jednání u kulatého stolu
k odměňování pracovníků v kultuře v Karlovarském (11. května 2017), Libereckém (11. dubna 2017) a Ústeckém kraji
(23. května 2017), které pořádala Unie
zaměstnavatelských svazů. Cílem těchto
jednání je zahájení čtyřstranné komunikace a odborného dialogu ve věci rozvoje
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kultury v regionech za účasti státu, regionů, zaměstnavatelů a zaměstnanců
v kultuře. Dr. Dostál se jako zástupce
AMG také zúčastnil panelové diskuze na
téma „Význam propojování formálního
a neformálního vzdělávání. Role ČT:D
v tomto procesu“, která se uskutečnila
dne 27. května 2017 v rámci 57. ročníku
Zlínského filmového festivalu. Cílem bylo
diskutovat o možnostech i úskalích při
propojování formálního a neformálního
vzdělávání a využití nabídky, kterou poskytují jak velké instituce, jako jsou Česká
televize, science centra a také muzea
a galerie při vzdělávacím procesu. Dne
23. května 2017 se pak uskutečnilo
jednání Sekce pro kulturu a komunikaci
České komise pro UNESCO, kterého se
za AMG zúčastnili PhDr. Pavel Ciprian
a Anna Komárková, BBus (Hons), a na
kterém byl mj. projednán materiál týkající
se provádění Doporučení UNESCO na
ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich
rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti z roku 2015 v podmínkách České
republiky.

Plán činnosti a rozpočet AMG
na rok 2017
PhDr. Jana Hutníková informovala o výši
získaných dotací MK ČR a s tím související úpravou obou předložených dokumentů, které by měl Senát AMG po změně
schválit. Na podzim se budou dle plánu
činnosti AMG konat dvě mezinárodní
konference, na jejichž přípravě a realizaci
se AMG podílí. Ve dnech 24.–26.září
2017 s v Regionálním muzeu v Mikulově uskuteční 26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských
pracovníků muzeí na téma „Prezentace
archeologické minulosti. Konflikt mezi
archeologickou realitou a současnými
hranicemi“. Příspěvky na konferenci jsou

přijímány do 30. června 2017, písemná
anotace příspěvků se pak musí odevzdat
do 31. srpna 2017. Jednacími jazyky
konference budou čeština a němčina.
Druhou akcí je pak 11. mezinárodní konference Hands On! International
Association of Children in Museums
na téma „Budoucnost v rukách dětí –
Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny“. Konference se uskuteční ve
dnech 10.–14. října 2017 a plánovaná
je jako putovní (Plzeň, Písek, Praha).
Jednání budou probíhat v angličtině
se simultánním tlumočením hlavních
programových bodů do češtiny. Témata
konferenčních bloků jsou: Technologie
a humanita, Vzdělávání srdce, Muzea
a galerie jako místa sociální angažovanosti. Pro české a slovenské účastníky byl
dohodnut snížený konferenční poplatek
ve výši 100 Eur za účastníka. V nejbližších dnech bude do muzeí rozeslán I. cirkulář konference.
Dr. Hutníková dále přednesla návrh
úpravy rozpočtu AMG na rok 2017 –
AMG předložila v roce 2017 v rámci
dotačního programu Kulturní aktivity na
projekty zaměřené na činnost spolků tři
projekty v 1. a 2. tematickém okruhu,
které pokračují kontinuálně každý rok
vždy dle výše získaných prostředků na
ně. MK ČR na základě výběrového dotačního řízení přidělilo AMG dotace ve
výši 77 000 Kč na projekt „Propagace
a popularizace muzejnictví…“; ve výši
700 000 Kč na projekt „Zajišťování informačního servisu…“ s tím, že dotace
je určena účelově na Školu muzejní propedeutiky, semináře Komisí AMG, konferenci Hands On!, sborník z mezinárodní
konference Muzeum a změna V / The
Museum and Change V; ve výši 600 000
Kč na projekt „Národní soutěž muzeí Gloria musaealis...“.

Zpráva Revizní komise AMG
za rok 2016
Předsedkyně komise PhDr.Zita Suchánková seznámila členy Senátu AMG se
zprávou Revizní komise AMG, která dne
21. dubna 2017 provedla revizi hospodaření AMG za rok 2016. Komise nenalezla
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žádná pochybení, účetnictví AMG je vedeno přehledně a pečlivě, bez formálních
nedostatků. Znění Zprávy Revizní komise
AMG, jež je také součástí Výroční zprávy
AMG za rok 2016, bylo Senátem AMG
následně schváleno.

Výroční zpráva AMG
za rok 2016
Výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons), představila jednotlivé
části Výroční zprávy AMG za rok 2016.
Do 15. června 2017 je možné zaslat na
Sekretariát AMG případné korektury. Následně byla Výroční zpráva AMG za rok
2016 schválena.

Legislativa
S informacemi o vývoji oborové legislativy seznámil členy Senátu AMG PhDr.
Zdeněk Kuchyňka. Upřesnil povinnost
zveřejňování smluv o výpůjčkách v registru smluv – smlouvy s plněním nad
50 tis. Kč jsou muzejní instituce povinny
zveřejnit, jinak nebudou od 1. července
2017 považovány za platné. Při zveřejnění dokumentu je žádoucí z důvodu
bezpečnosti anonymizovat příslušné
části, např. o jaký sbírkový předmět se
jedná, jaká je jeho pojistná hodnota, trasa transportu zápůjčky, dokonce i s kým
je smlouva uzavřena atd. Ministerstvo
kultury se vyjádřilo s tím, že se registr
nevztahuje na příspěvkové organizace
jakožto organizační složky státu. Příspěvkové organizace zřizované ministerstvy
ovšem nejsou organizačními složkami
státu a povinnost registru smluv se na
ně tedy vztahuje. K registru se vyjádřila také Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka
sekce evidence, administrace a ochrany
sbírkového fondu Národní galerie v Praze.
Zároveň pozvala přítomné na seminář
„Registr smluv versus výpůjční smlouvy“, zabývající se aplikací problematiky
v podmínkách Národní galerie v Praze,
který se uskuteční dne 8. června 2017 ve
Veletržním paláci. Registr má dopad také
na soukromá muzea, jež nemají povinnost
smlouvy zveřejňovat. Často ale spolupracují se státními, krajskými a městskými
organizacemi, které registr řešit musí.
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O této problematice informovala členy
Senátu AMG PhDr. Dana Veselská, Ph.D.,
z Židovského muzea v Praze. K registru
smluv vyjde článek PhDr. Zdeňka Kuchyňky ve Věstníku AMG č. 3/2017; článek je
publikován také na webových stránkách
AMG v Aktualitách.
Dr. Kuchyňka dále informoval o novele nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Od 1. července 2017 by
dle změny tohoto nařízení měly vzrůst
tarifní platy pracovníků muzeí/galerií.
V nejbližších dnech by měla být tato novela projednána Vládou ČR.
Informoval také o dopise AMG, který
byl zaslán náměstkovi ministra kultury
pro řízení sekce kulturního dědictví Ing.
Vlastislavu Ourodovi, Ph.D., s žádostí
o podrobnější informace k plnění Koncepce rozvoje muzejnictví pro období
2015–2020. AMG je gestorem řady
bodů Koncepce, příp. garantem spolupráce s MK ČR za oblast muzeí a galerií na
jejím plnění, také spolu s dalšími profesními organizacemi. AMG je v tuto chvíli
málo informována o plnění jednotlivých
bodů Koncepce ze strany MK ČR, resp.
nebyla zatím oficiální cestou vyzvána
k připomínkování či k vyjádření svého
stanoviska k mnoha stanoveným úkolům,
na jejichž přípravě či realizaci by se měla
podílet. V dopise byly taxativně vypsány
jednotlivé body, jež se týkají spolupráce
AMG a MK ČR, vč. podrobnějších dotazů
k jejich plnění. Některé z důležitých bodů
přinášející zásadní změny pro obor muzejnictví v České republice byly navíc časově
termínovány do konce roku 2016. AMG
požádala v dopise také o možnost vystoupení ředitele OMG MK ČR Mgr. Pavla
Hlubučka v rámci jednání Senátu AMG
s podrobnější informací o plnění Koncepce a dalšího postupu ze strany MK ČR při
jejím naplňování. Vyjádření z MK ČR jsme
zatím neobdrželi.
Dne 16. května 2017 se na OMG MK
ČR uskutečnilo jednání pracovní skupiny
k tvorbě nového dotačního programu
pro muzea a galerie, jehož vznik iniciuje
UZS. Cílem je vytvořit obdobnou podobu
podpory, která již funguje u tzv. živého

umění, kdy lze z dotačních prostředků
v rámci stávajícího „Programu státní
podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů“
financovat také provozní náklady institucí
či platy zaměstnanců. Druhou cestou je
modifikace současných grantových schémat a jejich významné ekonomické posílení. V tuto chvíli jde o otevření odborné
diskuze, zpracování rámcových podmínek, kritérií a parametrů, včetně analýzy
rizik a příležitostí. Dalším tématem jednání bylo zřízení fondu na podporu akvizic
současného výtvarného umění, přičemž
v této souvislosti dr. Kuchyňka také upozornil na přetrvávající rozpor v právních
předpisech ohledně financování a účtování nákupu sbírkových předmětů.
Na závěr tohoto bodu jednání vyvolala diskuzi informace o nově vznikajícím
projektu na evidenční systém muzejních
sbírek, jenž připravuje MK ČR ve spolupráci s Národním muzeem. Dne 30. května 2017 se v NM uskutečnilo jednání odborného panelu na danou problematiku,
kterého se za AMG zúčastnil PhDr. Luděk
Beneš. Cílem projektu „Národní platforma
pro správu a evidenci muzejních sbírek“ je
vytvořit nový moderní digitální evidenční
systém, který nahradí DEMUS a jehož
budou moci využít i muzea, která dosud
využívala komerční nebo jiné alternativní
programy. Platforma by měla být kompatibilní s CES online a program je plánovaný
jako dlouhodobě udržitelný.

Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis
Ředitelka soutěže Mgr. Irena Chovančíková informovala o průběhu jubilejního
XV. ročníku soutěže a zejména o slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo
dne 17. května 2017 v Betlémské kapli
v Praze. Do XV. ročníku bylo přihlášeno
81 projektů z 51 institucí z celé ČR. Slavnostní ceremoniál moderovali Martina
Kociánová a Václav Žmolík. Akce se konala pod záštitou rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing.
Petra Konvalinky, CSc., FEng., a primátorky Hl. m. Prahy Mgr. Adriany Krnáčové,
MBA. Partnery akce byly Český rozhlas,
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agentura CzechTourism, Hlavní město
Praha, České vysoké učení technické
v Praze, AV Media, a. s., Three Brothers
Production. Mediálními partnery akce se
staly Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas
Vltava a internetový portál PROPAMÁTKY. Ceremoniál se nesl v duchu nové a divácky atraktivní koncepce, která zahrnuje
ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní
instituce. V roce 2017 jsme se na půdě
Českého vysokého učení technického
v Praze a v souvislosti s připomínaným
310. výročím vzniku této nejstarší české
technické univerzity zaměřili na spojení
muzeí a vědy. Na programu slavnostního
ceremoniálu se stejně jako v loňském roce
podílel také Český rozhlas. V rámci ceremoniálu účinkovali Iva Marešová, Viktor
Dyk s kapelou WAW, pěvecký sbor Besharmonie a Tap Academy Prague.
Během slavnostního ceremoniálu
byly vyhlášeny také výsledky II. ročníku
návštěvnické soutěže Muzeum roku,
která probíhá na portálu do-muzea.cz.
Akce byla prezentována v České
televizi, Český rozhlas uvedl ve svých
pořadech několik reportáží a odvysílal
také rozhovory se zástupci vyhlašovatelů
soutěže i oceněných muzeí. Byla vydána
výroční zpráva, která prezentuje všechny
přihlášené projekty do XV. ročníku soutěže, a jež byla mj. distribuována i do
členských institucí AMG. Prezentace
oceněných projektů, vč. videospotu k připomínce 15 let trvání soutěže, je k dispozici na webových stránkách http://www.
gloriamusaealis.cz.
Mgr. Chovančíková dále informovala
o probíhajících jednáních všech vyhlašovatelů Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis, jejichž snahou je najít další
směr fungování soutěže, vymezení spolupráce a také zlepšení komunikace mezi
všemi vyhlašovateli. První zasedání se na
MK ČR uskutečnilo dne 24. dubna 2017,
druhá schůzka proběhla dne 29. května
2017. Změnu doznala od XVI. ročníku porota soutěže. Za Ing. Vlastimila Vykydala,
kterému skončilo funkční období, byla za
MK ČR do poroty jmenována doc. Ing.
arch. Radomíra Sedláková, CSc., kurátorka sbírky architektury Národní galerie
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v Praze, a Český výbor ICOM zde nově
zastupuje PhDr. Radim Vondráček.
Mgr. Chovančíková se na závěr tohoto bodu členům Senátu AMG omluvila, že
z časových důvodů a náročnosti příprav
slavnostního ceremoniálu nebylo reálné
připravit návrhy dvou možných variant,
jakým způsobem dále v Národní soutěži
muzeí Gloria musaealis pokračovat (finančně méně náročná varianta vs. podoba soutěže v mediálně atraktivnější
koncepci). Vyhodnocení předchozích 15ti ročníků soutěže spolu s předložením
návrhů variant uložil Exekutivě AMG na
minulém zasedání Senátu AMG. Úkol
tedy trvá do příštího jednání a bude součástí usnesení.

pak 12 osob, z nichž 4 jsou zaměstnanci
Národního muzea. Přihlášky k řádnému
členství v AMG Mattoni Muzea a Regionálního muzea Kladrubska byly odloženy.
Za individuální členy AMG byli přijati: 4
zaměstnanci Národního muzea – Adam
Bitljan, DiS.; Bc. Petra Bolehovská; Anna
Bartoníčková a Ing. et Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D. Za individuální členy AMG byli
dále přijati: Petra Dacíková, RNDr. Tomáš
Dacík, Jaroslav Špaček a PhDr. Luboš
Kafka. Žádosti Jiřího Opaty a Mgr. Taťány
Opatové-Součkové o individuální členství
v AMG byly prozatím odloženy. Senát
AMG většinou hlasů neschválil přijetí
Miloslavy Marešové a Simony Magdové
za individuální členy AMG.

Muzejních standardy
a registrační systém muzeí

Různé

Exekutiva AMG připomněla, že na posledním zasedání Senátu AMG byla
předsedům Krajských sekcí AMG uložena
povinnost se sejít za účelem projednání
problematiky tvorby muzejních standardů
a vzniku registračního / akreditačního
systému muzeí v ČR. PhDr. František Šebek znovu nabídl možnost své přítomnosti
na zasedání sekcí, kde by návrh AMG
podrobněji vysvětlil a zodpověděl příp.
dotazy. PhDr. Zdeněk Kuchyňka připomněl, že v Koncepci rozvoje muzejnictví
pro období 2015–2020 registraci muzeí předchází akreditace. AMG pracuje
s verzí, v níž jsou registrace a akreditace
na sobě nezávislé, resp. systém začíná
nejdříve registrací muzeí a galerií, které
splní základní podmínky, pro oddělení
„nemuzejních institucí“. Poté v návrhu
následuje akreditační proces, který by měl
být dobrovolný a s možností změny získané kategorie v rámci pravidelně probíhající re-akreditace. AMG v rámci dopisu
náměstkovi ministra kultury Ing. Vlastislavu Ourodovi, Ph.D., s dotazem k plnění
Koncepce rozvoje muzejnictví vznesla
také dotaz k návrhu chystané podoby
registračního systému z pohledu MK ČR.

O slovo se přihlásila předsedkyně Knihovnické komise AMG PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., která přítomné informovala
o Koncepci rozvoje knihoven pro období
2017–2020. Dr. Běhalová se souhlasem
Exekutivy AMG stala členkou Ústřední
knihovnické rady a zúčastnila se jejího
prvního zasedání ve dnech 6.–7. dubna
2017 v Třešti. Současně se stala členkou komise k implementaci Koncepce.
Připomínky, které AMG v loňském roce
zpracovala, byly do Koncepce implementovány. Dr. Běhalová také pozvala přítomné na 41. seminář knihovníků, který
se uskuteční ve dnech 5.–7. září 2017
v Západočeském muzeu v Plzni.
Jednání Senátu AMG bylo zakončeno přijetím usnesení.
Zapsaly:
Monika Benčová,
Anna Komárková

Stav a změny členské základny
O řádné členství v AMG projevily zájem
celkem 2 instituce; o členství individuální

Přihláška Muzea Mattoni do AMG byla
prozatím odložena
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zápis ze zasedání senátu AMG

Usnesení Senátu AMG ze dne 31. května 2017
Senát bere na vědomí:
■■ Zprávu o činnosti Exekutivy AMG za období od konání minulého Senátu AMG;
■■ Informace o vývoji oborové legislativy;
■■ Zprávu o mediálních kampaních AMG na rok 2017 a Národní soutěži muzeí Gloria musaealis;
■■ Informaci o stavu přípravy muzejních standardů a registračního systému muzeí;
■■ Zprávu z jednání Ústřední knihovnické rady ČR.
Senát schvaluje:
■■ Mandátovou komisi ve složení: Michal Bařinka, Václav Houfek, Pavla Obrovská;
■■ Návrhovou komisi ve složení: Jiří Jedlička, Miroslava Šandová, David Hroch;
■■ Program jednání Senátu AMG dle předloženého návrhu;
■■ Upravený Plán činnosti a rozpočet AMG pro rok 2017 dle výše získaných dotací;
■■ Zprávu Revizní komise AMG za rok 2016;
■■ Výroční zprávu AMG za rok 2016 v předloženém znění;
■■ Přijetí nových individuálních členů AMG – Adama Bitljana, DiS.; Bc. Petry Bolehovské; Anny Bartoníčkové; Ing. et Mgr. Ivany
Kocichové, Ph.D.; Petry Dacíkové; RNDr. Tomáše Dacíka; Jaroslava Špačka; PhDr. Luboše Kafky;

■■ Nepřijetí Miloslavy Marešové a Simony Magdové za individuální členy AMG.

Senát ukládá:
■■ Exekutivě AMG předložit vyhodnocení předchozích 15-ti ročníků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a návrh variant,
jakým způsobem dále v soutěži pokračovat, uložené minulým Senátem AMG – v termínu do příštího jednání Senátu AMG.
Zapsala: Miroslava Šandová

zprávy

Zveřejňování
smluv o výpůjčce
v Registru smluv
Zdeněk Kuchyňka
II. místopředseda AMG

Na základě dotazu Galerie Středočeského kraje, p. o., ke zveřejňování smluv
o výpůjčkách na portálu Ministerstva
vnitra, jejichž obsahem jsou i pojistné
hodnoty děl, která se půjčují, což je v rozporu s ustanovením § 9 odst. 1 písm.
a) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, které ukládá zajistit ochranu
sbírky před krádeží a vloupáním, odbor
eGovermentu Ministerstva vnitra sdělil
toto: „Tyto smlouvy se na portálu Ministerstva vnitra zveřejňují, ale před
zveřejněním lze s odkazem na § 3 odst.
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1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, § 12 zákona č. 106/1999 Sb.,
informační zákon, a § 9 odst. 1 písm. a)
zákona č. 122/2000 Sb., muzejní zákon, příslušné části smlouvy vyloučit ze
zpřístupnění.“ To znamená, že je možno
anonymizovat veškeré údaje a informace,
které by byly návodné ke krádeži a vloupání. Takže v případě smlouvy o výpůjčce
může být anonymizován ten, kdo si věc
půjčuje, doba trvání výpůjčky (od – do)
a jejího transportu, její hodnota, příloha se soupisem zapůjčených sbírkových
předmětů, bezpečnostní opatření v instituci vypůjčitele a samozřejmě i podpis
druhé smluvní strany.
V podstatě totéž uvedlo Ministerstvo kultury ve sdělení z 20. dubna 2017
k dopisu AMG a dopisu statutární náměstkyně hejtmana pro Liberecký kraj.
Doporučuje nestátním organizacím citlivé
údaje ve smlouvách o výpůjčce anonymizovat, nebo je učinit součástí příloh, které

zveřejněny nebudou. Podle sdělení, které
připravil Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, se povinnost zveřejňovat smlouvy v registru netýká státních příspěvkových organizací tam,
kde se na ně vztahuje výjimka podle § 3,
odst. 2, písm. f) zákona č. 340/2015 Sb..
Podle tohoto paragrafu se povinnost zveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru
smluv nevztahuje na smlouvy, objednávky
a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek
státu uvedených v § 8, odst. 3 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů a činnosti správců jejich kapitol.
Příspěvkové organizace ministerstev ale
podle mne nelze považovat za orgány,
jejich členy či organizační složky státu.
Naopak v § 2 zákona č. 340/2015 Sb.
odst. 1, písm. c) je výslovně uvedeno, že
„Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva,

29

zprávy

jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci, jejíž stranou
je c) státní příspěvková organizace“.
Podle dikce zákona se tedy státem
zřizovaná muzea a galerie musejí chovat
stejně jako ta, která zřizují územní samosprávné celky.
A ještě jedna zajímavost týkající se
účelu registru smluv, jehož přijetí bylo
zdůvodňováno transparentností hospodaření s veřejnými prostředky a zabránění
korupci. Podle vyjádření odboru eGovermentu Ministerstva vnitra totiž registr
smluv neslouží k tomu, aby bylo možno
kontrolovat, jak se nakládá s veřejnými
finančními prostředky, ale: „Registr smluv
jako informační systém veřejné správy
slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.“ (e-mail odboru
eGovermentu Ministerstva vnitra autorovi
tohoto textu ze dne 6. ledna 2017).

Festivalová sláva
v gotickém
opevnění
Monika Benčová
Sekretariát AMG

S výhledem na památnou horu Říp, do
města bohatého na historii, v němž se
snoubí krása a sláva královského místa,
se v odpoledních hodinách dne 19. května 2017 začali sjíždět hosté Národního
zahájení XIII. ročníku Festivalu muzejních
nocí 2017. Jejich kroky směřovaly k bývalému královskému hradu, jehož vznik
se datuje do doby Přemyslovců a i po
rekonstrukci nabízí příjemné prostory.
Sám Karel IV. zde měl třikrát pobývat
a iniciovat zřízení vinice. Od té doby se
v Ústeckém kraji traduje rozvoj vinařství,
jež dodalo zahájení originální nádech.
Už víte, se kterým městem jsme se dělili
o radost při zahájení oslav nocí muzeí
v letošním roce? Muzejní festivalové hýření bylo slavnostně, již po desáté, započato v Litoměřicích. Město plné nejen
renesančních památek zvalo k večerním
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prohlídkám historických objektů od 17
hodin. Ovšem již v dopoledních hodinách
nás centrum Litoměřic přivítalo příjemným, teplým počasím. Před hřejivými slunečními paprsky nás při práci chránily
přiměřeně chladné zdi hradu.
V pořadí třináctý ročník festivalu vyzýval k nejednomu překvapení. Necelé
dvě hodiny před zahájením akce jsme
zakusili ochutnávku intimní atmosféry
v podobě výpadku elektřiny, který spustil
na plné obrátky klimatizaci, přičemž se
začala v prostorách konferenčního sálu
kymácivě vzdouvat nainstalovaná panelová výstava Ústeckého kraje na téma
„Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého
kraje“. Za běhu techniků sem a tam se
podařilo opět zprovoznit vše potřebné.
Ve finále tak nebyl start XIII. ročníku Festivalu muzejních nocí ohrožen. Zbývající
a zároveň nejdůležitější část dne se tak
odvíjela již v uvolněném tempu a dobré
náladě.
Akce se ve spolupráci Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Asociace krajů
ČR ujal Ústecký kraj se svými příspěvkovými institucemi – Oblastním muzeem
v Litoměřicích, Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, a dalšími
místními subjekty. Akce se konala také za
finančního přispění Ministerstva kultury
ČR. Programem Národního zahájení nás
opět provázel Roman Víšek, který během
svižného moderování pozval na pódium
jak zástupce organizátorů, tak i oceněných muzeí v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2016.
Úvodní proslovy a pozvánky na muzejní noci v dalších městech Ústeckého
kraje zazněly za hostitele akce z úst radní
pro oblast kultury a památkové péče Ústeckého kraje Jitky Sachetové a starosty
města Litoměřic Ladislava Chlupáče, za
hlavní pořadatele festivalu se slova ujala I.
místopředsedkyně AMG Irena Chovančíková, za Ministerstvo kultury pak náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda. Na
závěr promluvila k Mezinárodnímu dni
muzeí také předsedkyně Českého výboru
ICOM Martina Lehmannová.
Během celého programu se hosté
mohli těšit z poslechu folklórního souboru

Lužičan vedeného energickou dámou
Naďou Semelkovou. Závěrečný rozhovor
s moderátorem ukončila slovy určenými spíše jen pro dámské uši, která však
u přítomných pánů vyvolala vlnu smíchu.
Nemůžeme ovšem zapomenout také
na výherce XV. ročníku Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis, kterým je tradičně při Národním zahájení Festivalu
muzejních nocí věnován prostor. Přítomní
zástupci oceněných institucí si převzali
dary od Ústeckého kraje a hrdě si vychutnali ovace za úspěšné plody své práce.
Program byl obohacen také o předání
cen v rámci prvního ročníku ocenění Zlatý džbánek, ocenění Ústeckého kraje za
zachování a rozvoj lidových tradic kraje.
Všem oceněným patří velká gratulace
a poděkování za jejich úsilí.
Festival byl oficiálně odstartován Irenou Chovančíkovou. Zároveň své brány
začaly otevírat litoměřické instituce, a tak
začala Litoměřická muzejní noc. Jako
první k návštěvě zvalo Oblastní muzeum
v Litoměřicích, které si pro návštěvníky
připravilo program na téma „Co je to muzeum?“. Užít jsme si mohli např. komentované prohlídky, projekci filmu „Velkolepé
muzeum“ či se nechat opít přednáškou
o historii vinařství na Litoměřicku. Návrat
do první republiky jsme zase mohli zakusit
v Severočeské galerii výtvarného umění,
jež svůj program zakončila swing a ohňovou show, tedy ve velkém stylu. Tím,
ale program Litoměřické muzejní noci
zdaleka nekončil. Navštívit jste mohli také
bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně
Marii, vyšlápnout si na vyhlídkovou věž
Kalich či zavítat do knihovny K. H. Máchy.
A pokud jste ani tak nebyli zcela nasyceni krásou a historií, mohli jste si ještě
zážitek doplnit druhý den v Dílně ručního
papíru nebo si vychutnat příjemné počasí
ve Fér Kafé a v Parku Václava Havla při
představení pouličního umění – Loutek
od největších po nejmenší.
Závěrem lze jen konstatovat velké
díky všem zúčastněným za jejich ochotu
a energii, kterou věnují realizaci programu
často jen z čirého nadšení pro věc. Nelze
zapomenout ani na návštěvníky, bez nichž
by akce neměla smysl.
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Pohádky a děti
Vynálezy Františka Křižíka
Emma Srncová

Uměleckoprůmyslové muzeum
Kmeny 90
10. 6. – 30. 7. 2017
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

4. 6. – 8. 10. 2017
5. 6. – 8. 10. 2017

Bělá pod Bezdězem
Muzeum Podbezdězí
Není tu náboženská poušť…
Historické motocykly
Uvolněná šedesátá
1. světová válka
Kouzlo vějířů
90 let házené v Bělé pod Bezdězem

20. 4. – 29. 10. 2017
20. 4. – 29. 10. 2017
20. 4. – 29. 10. 2017
20. 4. – 29. 10. 2017
27. 4. – 29. 10. 2017
6. 6. – 9. 7. 2017

Augustiniánský klášter
1. 7. – 26. 8. 2017

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

Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Historie zámku a panství Nové Benátky 1. 5. – 29. 10. 2017
Merkur
1. 5. – 29. 10. 2017
Hračky našeho dětství
6. 6. – 3. 9. 2017

Benešov
Muzeum Podblanicka
Archeologické novinky v muzeu

16. 6. – 30. 9. 2017

Bílovec
Kulturní centrum Bílovec
150 let založení SDH Bílovec

12. 6. – 10. 9. 2017

25. 5. – 31. 8. 2017

1. 5. – 10. 9. 2017
1. 6. – 20. 8. 2017

červenec – září 2017

6. 7. – 20. 8. 2017

Synagoga
Uloupené umění

J. G. Mendel v díle prof. Daniela Fairbakse 8. 3. – 2. 7. 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
Milča Eremiášová: Po zarostlém
chodníčku

23. 6. – 10. 9. 2017

Muzeum Brněnska
Vila Löw-Beer v Brně
České dědictví UNESCO
Tuniské dědictví UNESCO

27. 6. – 31. 7. 2017
1. 8. – 28. 8. 2017

Muzeum města Brna
Stavba jako Brno: Od hradby k paneláku 1. 6. – 31. 12. 2017
Krysáci
7. 6. – 27. 8. 2017
Jiřina Žertová: Vrstvení
13. 7. – 3. 9. 2017

Vila Tugendhat
16. 5. – 2. 7. 2017

Nihad Nino Pušija: Parno Gras / Bílý kůň 12. 5. – 24. 9. 2017
25. 4. – 24. 9. 2017

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann – Otto Wagner: O užití
a efektivitě architektury
23. 5. – 29. 10. 2017

Bruntál
Muzeum v Bruntále

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Festival Boskovice 2017

Mendelianum

Brány Himalájí
29. 6. – 24. 9. 2017

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Léto a rekreace za socialismu

Karel Absolon – manažer a strůjce
velkých vizí
22. 2. 2017 – 2018
200 let MZM / Oddělení dějin divadla MZM 6. 6. – 9. 7. 2017
200 let MZM / Botanické oddělení MZM 11. 7. – 6. 8. 2017
200 let MZM / Oddělení dějin hudby MZM 8. 8. – 10. 9. 2017

Technické muzeum v Brně

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
na území plzeňské diecéze
Egypt – dar Nilu

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác

Muzeum romské kultury

Blatná
Městské muzeum Blatná
Dějiny udatného českého národa

28. 4. – 29. 10. 2017

Nechtěné dědictví: Architekt Jan Dvořák

Blansko
Muzeum Blanenska
Mincovní poklady na Hedvábné cestě

Džadoňova vila

Památník Leoše Janáčka

Augustiniáni v Podbezdězí
Rostliny v náboženské symbolice

14. 5. – 1. 10. 2017

Jurkovičova vila

kalendárium výstav

Bechyně
Městské muzeum Bechyně

Terče bruntálských ostrostřelců
Kouzlo myslivosti

11. 5. – 9. 7. 2017
19. 5. – 27. 8. 2017

Bučovice
Muzeum Bučovice
Ten dělá to a ten zas tohle
Zbraně pro boj, sport i lov
Technické hračky

4. 4. – 2. 7. 2017
4. 4. – 29. 12. 2017
18. 7. – 17. 9. 2017

Čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen 1. 4. – 30. 10. 2017

16. 5. – 2. 7. 2017

Brno
Moravská galerie v Brně
Pražákův palác
Jánuš Kubíček: Kresby, skici,
koláže
5. 4. – 30. 7. 2017
Jana Kalinová: Denní tik
21. 4. – 6. 8. 2017
Marian Palla: Retrospektiva o 7 dějstvích 21. 4. – 6. 8. 2017

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Vít Šneberg

17. 7. – 30. 9. 2017

Výstavní síň Žižkovo nám. 197
Pavel Remar: Stromovous
Tradiční výstava Fotoklubu Čáslav

3. 7. – 30. 7. 2017
7. 8. – 20. 8. 2017

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Příběh(y) tabákového dýmu

8. 7. – 1. 10. 2017
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Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Výstava ZUŠ Česká Lípa
červen – srpen 2017
Ivan Köhler: Fotografie
2. 6. – 31. 8. 2017
Dominik Mareš: V tichosti
2. 6. – 31. 8. 2017
Jan Komárek: Plastiky
4. 3. – 31. 12. 2017
Luděk Paprskář: Od zaalpské renesance
k abstrakci
19. 5. – 3. 8. 2017
Manuel Rodriguez Mendez
10. 8. – 11. 10. 2017
Válka a revoluce
28. 6. – 17. 9. 2017

Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
Světlo mandal a šatů
inspirovaných obrazy
Poezie nitě 2017

18. 6. – 30. 7. 2017
6. 8. – 1. 10. 2017

Česká Třebová
Městské muzeum
ANO! Svatební obřady v proměnách
dvou staletí

14. 2. – 24. 9. 2017
9. 5. – 29. 10. 2017
19. 5. – 17. 9. 2017
16. 6. – 27. 8. 2017

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
14. 5. – 1. 10. 2017

Český Dub
Podještědské muzeum
28. 4. – 31. 8. 2017

Český Těšín
Muzeum Těšínska
Návrat ztraceného lesku

9. 3. – 29. 10. 2017
20. 1. – 31. 8. 2017

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice

Dobrovice
Dobrovická muzea
15. 6. – 15. 9. 2017
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Vlaky, vláčky, mašinky
15. 5. – 30. 7. 2017
30. výročí Lašského království
9. 6. – 20. 8. 2017
Miroslav Holinka: Krajina, portrét, sport 15. 6. – 27. 8. 2017
750 let Frýdku-Místku
29. 6. – 10. 9. 2017

14. 2. – 16. 7. 2017

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Hollaristé minulosti a přítomnosti
Smích skrz slzy

24. 3. – 26. 11. 2017
30. 6. – 20. 8. 2017

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
26. 5. – 20. 8. 2017

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
58. výtvarné Hlinecko / Hanuš Schwaiger 23. 6. – 10. 9. 2017

Soubor lidových staveb Vysočina
Statek z Mokré Lhoty
Jsme tu pro vás

14. 4. – 31. 10. 2017

Betlém – Dům č. p. 178
Výstava fotografií

24. 6. – 27. 8. 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

Zlatý jelen Slávy Štochla
Les pramenů – příběhy lesů
Rostislav Stach: Fotolovy

1. 4. – 30. 7. 2017
10. 5. – 31. 12. 2017
3. 7. – 31. 12. 2017

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Sál Evropa
Archeologické lety na Hodonínsku

30. 6. – 15. 10. 2017

3. 5. – 29. 10. 2017

Horní Dubenky
Chadimův mlýn – mlynářské muzeum

3. 5. – 29. 10. 2017
3. 5. – 26. 7. 2017

Hrabyně
Památník II. světové války

Společenský život našich předků

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Neobvyklá krása skla

30. 6. – 22. 10. 2017

Srdečně zdravím a vřele líbám . Pozdravy
z fronty
16. 6. – 1. 10. 2017

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy
Karel Hynek Mácha
Jan Zrzavý: Nezapomenutelný
ilustrátor Máje
Kateřina Černá

Dámou v každé době

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd

Stavebnice pro všechny. Fantastické lego 21. 6. – 17. 9. 2017

Jiří Novák: Houby v dačickém parku
17. 6. – 3. 9. 2017
Ten sbírá to a ten zas tohle … (podruhé) 17. 6. – 3. 9. 2017

Výstava prací žáků výtvarného oboru

1. 7. – 13. 9. 2017

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Výstavní síň Karviná
O založení Fryštátu

Miriam Poláčková Štěpánová: Barevné
rozmary

Příroda Havlíčkobrodska

Error: Alegorický princip v českém poválečném
malířství a sochařství
23. 4. – 9. 7. 2017
Alén Diviš: Máloznámý a neznámý
23. 4. – 9. 7. 2017

Českodubský Junák

1. 6. – 2. 7. 2017

Mnichov, okupace, osvobození
16. 6. – 3. 9. 2017

Wortnerův dům AJG

Zlatý věk Českého Brodu

Tajemný svět výtvarníka

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně

Havířov-Životice
Památník Životické tragédie

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Pestrobarevný svět neživé přírody
K poučení a zábavě: 140 let muzea
Kleť a Blanský les: Obraz krajiny, krajina
v obrazech
Lidová architektura a sakrální památky
Doudlebska a Blat

Stará radnice

30. 6. – 27. 8. 2017

6. 5. – 31. 8. 2017

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

Zorka Ságlová. Retrospektiva
Svítání Zdeňka Sklenáře

9. 6. – 24. 9. 2017
23. 6. – 24. 9. 2017

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Velká vizita! V Hradci Králové
za první republiky
O motýlech a lidech
Královéhradecké regulační plány

24. 3. – 5. 11. 2017
19. 5. – 27. 8. 2017
30. 6. – 5. 11. 2017

Hustopeče
Městské muzeum a galerie v Hustopečích
Sedm velikánů

22. 6. – 27. 8. 2017

Cheb
Muzeum Cheb

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Výstava historických kočárků a hraček

Od Ferdy po Jonatána: Zvířata jako hlavní hrdinové
v moravské literatuře pro děti
30. 5. – 29. 8. 2017
Pytlák a jeho zbraň
6. 6. – 3. 9. 2017

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Můj život s trabantem
Cena Prachovských skal

16. 6. – 17. 9. 2017

Fotografie Františka Kubici

Retromuseum Cheb

Muzeum Vysočiny Jihlava

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

Bohumila Sarnová-Horková: „70“
Modely Emanuela Hody
ve skleněných lahvích
Helena Šuranská: Obrazy mysli
Jedeme na dovolenou

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Protektorátní film

10. 6. – 27. 8. 2017

Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
Pod jednou střechou

1. 7. – 28. 8. 2017

Kostel sv. Kateřiny
Kamencové jezero
Horní města Krušných hor

10. 6. – 27. 8. 2017
10. 6. – 29. 7. 2017

Chrast u Chrudimi
Městské muzeum Chrast u Chrudimi
Unie výtvarných umělců
pardubického regionu

2. 6. – 30. 6. 2017

Chropyně
Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Malíř Vojtěch Kubašta
a jeho pohádkový svět

23. 6. – 31. 8. 2017

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
4. 3. 2017 – 7. 1. 2018
22. 3. – 9. 7. 2017

Regionální muzeum v Chrudimi
Ležáky. Paměť lidí, krajiny a věcí

26. 5. – 6. 7. 2017

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Bobeš Svoboda – malíř hadcové stepi

28. 7. – 29. 10. 2017

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

Eurocentrum Jablonec nad Nisou
Trienále Jablonec 2017/ Materiál – sklo

24. 6. – 3. 9. 2017

Galerie N
Trienále Jablonec 2017/ A.To.My!

24. 6. – 3. 9. 2017

Kostel sv. Anny
Trienále Jablonec 2017/ No Limits

24. 6. – 3. 9. 2017

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Sladké pokušení

12. 7. – 27. 8. 2017
9. 6. – 30. 7. 2017
15. 6. – 30. 7. 2017
21. 6. – 30. 7. 2017
30. 6. – 3. 9. 2017

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Rudolf Kremlička (1886–1932)
Postkonceptuální antikoncepce
IGLOO 5: Martin Janíček
Vlákna, klubka, tkaniny

18. 5. – 27. 8. 2017
8. 6. – 3. 9. 2017
8. 6. – 27. 8. 2017
22. 6. – 20. 8. 2017

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Karlovy koruny a korunovace
6. 5. – 31. 7. 2017
Lajka a zvířecí kosmonauti: Psí kosmonauti
očima dětí
20. 5. – 30. 7. 2017
Z pokladnice vědění a zábavy
25. 6. – 31. 7. 2017
Barokní zbožnost
30. 6. – 30. 9. 2017

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Náměstí v proměnách času
29. 4. – 31. 10. 2017
Momentky z války
19. 5. – 30. 12. 2017
Udělej si sám II.
21. 5. – 20. 8. 2017
Inter arma silent musae?
6. 4. – 23. 7. 2017
Nebeklíče od Landfrasů. Knižní bestseller
19. století
3. 8. – 31. 10. 2017

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Petr a Ondřej Novotní
Nicole Starmann
Trienále Jablonec 2017 	

6. 5. – 17. 9. 2017
9. 6. – 1. 10. 2017

Jihlava
Dům Gustava Mahlera

Váhy a měřidla ze sbírky Jana Mynáře

Malý pán: Velká cesta jedné loutky
Věra Říčařová: Hrát si

1. 6. – 3. 9. 2017

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka

kalendárium výstav

Hradec Králové
Galerie moderního umění v Hradci Králové

Orbis pictus: Europa
5. 5. – 9. 7. 2017
Huněk: Objekty & Všetečka: Fotografie 13. 7. – 17. 9. 2017
Afrika hravá
31. 3. – 30. 12. 2017

Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Království včel
Genetika v zemědělství
Zámecká svatební hostina

1. 4. – 31. 10. 2017
1. 5. – 31. 10. 2017
1. 6. – 31. 10. 2017

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Maturity 2017

10. 6. – 6. 9. 2017

Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Nepolapitelná struktura

30. 6. – 3. 9. 2017

Muzeum Karlovy Vary
23. 3. – 24. 9. 2017

Helena Fejková: Art Inspiration

5. 7. – 30. 9. 2017
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Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Zdena Strobachová

Tylův dům
Najdi si svého pradědečka
10. 6. – 13. 8. 2017

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Společné cesty 5
Konkretisté

23. 6. – 16. 7. 2017
22. 7. – 31. 10. 2017

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

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

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
P89: Dva břehy řeky Léthé
Jan Knap
Cristina Gori: Vault Over

18. 6. – 6. 8. 2017
18. 6. – 20. 8. 2017
25. 6. – 20. 8. 2017

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Bitva u Kolína
15. 6. – 22. 10. 2017
Verše malované štětcem: Polabští malíři ilustrují
polabské básníky
20. 6. – 15. 10. 2017

Kořenec
Muzeum Kořenec
Retrovýstava

24. 6. – 31. 10. 2017

Kralice nad Oslavou
Památník Bible kralické
Památky osiřelé

20. 6. – 30. 9. 2017

Králíky
Městské muzeum Králíky
Lucia Gubrianská

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Hoši od Zborova – ruští legionáři

8. 6. – 12. 8. 2017

Kravaře u České Lípy
Expozice lidového bydlení
Malovaný nábytek
Bylinky na rychtě aneb Není bylina,
aby na něco nebyla

duben – říjen 2017
1. 6. – 31. 10. 2017

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Historie stavebnice Merkur
Divoká Evropa a tajemné Borneo
Salón neprofesionálních umělců

21. 4. – 27. 8. 2017
17. 6. – 23. 7. 2017
29. 7. – 27. 8. 2017

1. 6. – 31. 8. 2017
14. 6. – 3. 9. 2017
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Historie Saského ČK

29. 6. – 3. 9. 2017

Lešná
Muzeum regionu Valašsko – Zámek a park v Lešné
Krajina v obrazech
Hvězdy stříbrného plátna
Svět starých rádií
Tak jde čas …

1. 4. – 31. 8. 2017
1. 4. – 1. 10. 2017
1. 4. – 31. 8. 2017
30. 5. – 31. 8. 2017

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
15. 6. – 15. 9. 2017

Zámek Letohrad
V hlavní roli: Hračky!

3. 7. – 3. 9. 2017

Muzeum řemesel Nový Dvůr Letohrad
Panenky v muzeu
Retrovýstava

1. 4. – 30. 6. 2017
červenec – srpen 2017

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky
Cesta k velkému vítězství nad nacismem: Od Stalingradu
do Prahy
1. 4. – 31. 8. 2017

Birgitt Fischer

9. 6. – 3. 9. 2017

Lidice
Lidická galerie
30. 5. – 30. 11. 2017

Památník Lidice
Výstavní síň In Memoriam
1. 5. – 30. 9. 2017

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
16. 5. – 31. 8. 2017

Litoměřická NEJ

20. 6. – 29. 10. 2017

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
2. 5. – 30. 9. 2017

Malířka Lííída Jandová

18. 6. – 10. 9. 2017

Regionální muzeum v Litomyšli
4. 7. – 31. 8. 2017

Kamenný dům
Sklo a světlo

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Zapomenutá sousedství

Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek
Příběhy z muzejních sbírek
Ignác Raab. Barokní malíř
kutnohorských Jezuitů

Udělej si sám II.: Kutilství v Československu
před rokem 1989
20. 5. – 20. 8. 2017

45. mezinárodní dětská
výtvarná výstava Lidice 2017

Kunín
Zámek Kunín
Marie Ebner von Eschenbach: Deník
moderní Evropanky

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun

Liberec
Oblastní galerie Liberec

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Poznávej se!
Moderní světová grafika

Bohu k slávě, městu ku prospěchu
26. 3. – 31. 12. 2017
Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy
7. 5. – 17. 9. 2017
Tomáš Švéda: Kresby
7. 5. – 17. 9. 2017
Matti Kujasalo: Retrospektivní výstava 4. 6. – 29. 10. 2017
Vojtěch Říha – Matěj Polách
25. 6. – 1. 10. 2017
Helena Lukášová – Michael Reese:
25. 6. – 1. 10. 2017
Martin Balcar: Blind Mirror
25. 6. – 1. 10. 2017
Martina Minařík Pavelková: Generace
jednorožců
25. 6. – 1. 10. 2017

Poklady z depozitáře
6. 7. – 31. 8. 2017

4. 7. – 3. 9. 2017

Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje GASK

1. 4. – 30. 11. 2017

Imaginárium v Litomyšli
Příroda Litomyšlska – louky a sady
Příroda Litomyšlska – mokřady

5. 2. – 3. 9. 2017
11. 4. – 9. 7. 2017
11. 7. – 8. 10. 2017

Z Váchalova rodinného alba

3. 6. – 3. 9. 2017

Litovel
Muzeum Litovel

Napajedla – město na řece,
Morava – řeka ve městě

Zmatené peníze

2. 5. – 27. 8. 2017

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Drahé kameny a minerály

2. 7. – 3. 9. 2017

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

24. 5. – 12. 11. 2017

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
9. 5. – 9. 7. 2017
18. 7. – 1. 10. 2017

Město a katastrofy: 500 let
od velkého požáru Loun

23. 5. – 30. 7. 2017

Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Ota Janeček & Výtvarné miniatury
ve tvaru kostky
Miroslava Nová
Naďa Potůčková: Ohlédnutí

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
19. 4. – 20. 8. 2017

Horácké muzeum
Dějiny udatného českého národa

22. 6. – 31. 8. 2017

Magický svět loutkového divadla

Crystalex 1967–2017

Kam s ním? Do muzea!
Skalní zajímavosti Kokořínska
Lidová architektura Kokořínska
Retro léto
Člověče, nezlob se!

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska

5. 5. – 27. 8. 2017
6. 6. – 2. 7. 2017
27. 6. – 27. 8. 2017
4. 7. – 3. 9. 2017
13. 7. – 24. 9. 2017

Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově
16. 5. – 27. 11. 2017
26. 5. – 31. 8. 2017

Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Obrázky z Mladé Boleslavi – Nové město 27. 5. – 10. 9. 2017
Jizera
10. 6. – 10. 9. 2017

ŠKODA Muzeum
V čele pelotonu, s tahem na branku: Sponzorské
aktivity společnosti ŠKODA AUTO
21. 7. – září 2017
Úspěchy vozů ŠKODA na Rallye
Monte Carlo
24. 2. – 13. 7. 2017

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště

16. 6. – 3. 9. 2017

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor

28. 6. – 30. 7. 2017
28. 6. – 17. 9. 2017
1. 8. – 3. 9. 2017

Mělník
Regionální muzeum Mělník

Říše prastará, mocná i zkrocená
Soužití s velkými šelmami
Miroslava Janoušková

V oplatce jsi všecek tajně
Hana Connor a Filip Jandourek

17. 6. – 29. 10. 2017

21. 4. – 10. 9. 2017
12. 5. – 10. 9. 2017
30. 6. – 24. 9. 2017

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

Muzeum umění Olomouc
Adolf Hölzel: Kresby
Hyperrealismus v české malbě
Milena Valušková: Fotografie

7. 4. – 3. 9. 2017
20. 4. – 10. 9. 2017
29. 6. – 29. 10. 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
Milování v přírodě: Průvodce intimním
životem zvířat
Tajemné proměny hornin devonu
Iustitia et clementia: Marie
Terezie (1717–1780)

7. 4. – 24. 9. 2017
19. 5. – 6. 8. 2017
19. 5. – 27. 8. 2017

Opava
Slezské zemské muzeum

100 let hračky v českých zemích

1. 6. – 31. 8. 2017

Mohelnice
Muzeum Mohelnice

Jan II., kníže z Lichtenštejna: Mecenáš a donátor
Slezského zemského muzea
31. 3. – 13. 8. 2017

Památník Petra Bezruče
23. 6. – 24. 9. 2017

Most
Oblastní muzeum v Mostě
Třetihorní flora Mostecké pánve

Výstava retro kočárků
1. 5. – 31. 10. 2017
Václav Hošna: Toulani
1. 7. – 30. 7. 2017
J. Stejskalová, J. Linhartová, L. Broncová,
H. Jinderlová a N. Kubartová
1. 8. – 31. 8. 2017

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí

Dům Sokolů z Mor

Koupaliště a plovárny

22. 6. – 3. 9. 2017

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

Drahomír Prihel: Sklo – zem – vesmír

Zdraví z přírody
Únětická kultura

Škrdlovické sklo
Křehký Mikulov

Napajedla
Muzeum Napajedla

kalendárium výstav

Portmoneum – Museum Josefa Váchala

Toulky muzejního fotografa

22. 2. – 30. 7. 2017

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
24. 2. – 31. 8. 2017

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Ruské malířství 19. a počátku 20. století 1. 4. – 12. 11. 2017
Filip A. Maljavin: Vášeň pro barvu
24. 6. – 10. 9. 2017
Michal Čepelka: Recyklus
29. 6. – 10. 9. 2017

Repliky oděvů první republiky

8. 6. – 3. 9. 2017

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Tradice v proudu modernity

18. 1. – 31. 12. 2017

Ostravské muzeum
Ostrava nevídaná

24. 3. – 2. 7. 2017
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Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov

Barokní radnice Palackého náměstí
Pohádkový svět Zdeňka Smetany

Dominik Lang: Inventura jednoho ostrova 28. 4. – 16. 7. 2017
Současné mladé české umění
28. 4. – 16. 7. 2017
Expozice
28. 4. – 16. 7. 2017

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Emil Filla a jeho žáci

28. 6. – 8. 10. 2017

Jánuš Kubíček
14. 6. – 10. 9. 2017
Architektura Pardubic a okolí: Hydroelektrárna
v Přelouči
14. 6. – 10. 9. 2017

Vilda Jakš – boxer a letec RAF

Podoby současné plastiky

Dům fotografie

Táhni… ale vrať se!
Zvětšeno
Tak jsme žili ve 20. století
Lis tří bratří

Orit Ishay: Země jelena

24. 3. – 10. 9. 2017
29. 3. – 31. 8. 2017
5. 5. – 24. 9. 2017
17. 5. – 27. 8. 2017

14. 7. – 22. 10. 2017
6. 6. – 10. 9. 2017

Jaroslav Róna 1997–2017

23. 6. – 29. 10. 2017

Městská knihovna
14. 4. – 17. 9. 2017

Trojský zámek
13. 5. – 21. 8. 2017
20. 5. – 3. 9. 2017

Petřvald u Karviné
Technické muzeum

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

Galerie kritiků – palác Adria
30. 5. – 15. 10. 2017

Písek
Prácheňské muzeum v Písku

Marek Číhal: Somewhere we only know

7. 6. – 1. 7. 2017

Chvalský zámek

Jana Budíková: Paralely
Legie 2017: Od Zborova po Písek
Pavla Králová: Okovy člověka
Hrací karty
Fauna a flora na kartách
Petr Hilský: Návraty, pastely

1. 6. – 2. 7. 2017
3. 6. – 2. 7. 2017
29. 6. – 30. 7. 2017
6. 7. – 13. 8. 2017
6. 7. – 3. 9. 2017
5. 8. – 30. 9. 2017

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy

Hlavolamy v uličkách starého města
Současné umění z Nepálu
Vladislav Kaska: Obrazy, grafika
Adolf Born: Jedinečný svět
Tomas Rajlich: Zcela abstraktní
retrospektiva
Radek Kratina: Konstanty a proměnné

4. 5. – 31. 12. 2017

Západočeská galerie v Plzni
Výstavní síň „13“

29. 4. – 30. 7. 2017
6. 5. – 30. 7. 2017
13. 5. – 30. 7. 2017

Museum Montanelli
28. 4. – 26. 7. 2017

Muzeum hlavního města Prahy
První křik, první pláč…
Vladimír Boudník (1924–1968)

Plzeňské hospody

27. 5. – 3. 9. 2017
30. 5. – 30. 7. 2017
31. 5. – 1. 7. 2017

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Vladimír Novák: Kontinuita
19. 3. – 26. 11. 2017

Plzeň
Pivovarské muzeum v Plzni

26. 4. – 15. 10. 2017
28. 6. – 29. 10. 2017

Dům U Zlatého prstenu
Od nitě ke košili: Středověké textilnictví
a barvířství v Praze
17. 5. – 29. 10. 2017

Otto Gutfreund: Sochař

23. 6. – 17. 9. 2017

Studijní a dokumentační centrum Norbertov

24. 5. – 27. 8. 2017

Rothmayerova vila 2014–2016.
Fotografie: Martin Polák

Výstavní síň Masné krámy
Obraz a slovo v českém umění 60. let

Západočeské muzeum v Plzni
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Zámecký areál Ctěnice

Lidová zbožnost na Plzeňsku

Muzeum Policie ČR

9. 6. – 5. 11. 2017

Muzeum loutek Plzeň
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky

21. 6. – 10. 9. 2017

Dům U Kamenného zvonu

Richard Deacon: Free assembly

Umění kýče
Historické spodní prádlo a hygiena

Poklady v českých keramických
obkladech

21. 6. – 27. 8. 2017

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác

Východočeské muzeum v Pardubicích

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

28. 4. – 31. 12. 2017

Národopisné muzeum Plzeňska
Plzeňské kamnářství
Městská plovárna Plzeň

12. 5. – 1. 10. 2017
14. 7. – 1. 10. 2017

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
– Centrum Bohuslava Martinů
Koloniál Karla Baizy aneb Z historie obchodu
a obchodování
7. 5. – 3. 9. 2017
Hračka století
1. 6. – 10. 9. 2017
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Jan Adolf Vítek: Plastiky

Prace u Brna
Památník Mohyla míru

Dům U Jonáše

Dotkni se přírody

21. 5. – 3. 9. 2017

Polná
Městské muzeum Polná

Umění kuté v železe
Zlaté české ručičky
aneb Zakázaná tvořivost
Četníci z Luhačovic
Portrét s příběhem

8. 6. – 1. 10. 2017
14. 5. – 1. 10. 2017

24. 1. – 31. 8. 2017
7. 4. – 30. 6. 2017
16. 6. – 31. 8. 2017

Národní galerie v Praze
Klášter sv. Anežky České
Gerhard Richter

26. 4. – 3. 9. 2017

Palác Kinských
Gerhard Richter

26. 4. – 3. 9. 2017

Valdštejnská jízdárna
František Skála: Jízdárna

10. 3. – 3. 9. 2017

Aj Wej-wej: Zákon cesty
17. 3. 2017 – 7. 1. 2018
Pavla Dundálková: Když zavřu okno,
neslyším hluk ulice
17. 3. – 11. 9. 2017
Magdalena Jetelová: Dotek doby
17. 3. – 31. 8. 2017
Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978–1980 17. 3. – 27. 8. 2017
Otisky vědění: Řeč keramiky
17. 3. – 27. 8. 2017

Národní muzeum
České muzeum hudby
Hudba a pohádka

26. 5. 2017 – 28. 2. 2018

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Příběh Tibetu

14. 3. – 30. 7. 2017

Národní památník na Vítkově
Sport za Velké války
Otto Matoušek

16. 6. 2017 – 31. 1. 2018

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Hurá do školy s Marií Terezií!

20. 2. – 31. 12. 2017

Národní technické muzeum
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
Z fotoarchivu NZM II. / Lidé a ryby
Světový den vody

1. 6. – 30. 9. 2017
1. 7. – 30. 9. 2017

Obecní dům
Miloslav Troup 100 let

17. 6. – 15. 9. 2017

Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Zkušenost exilu

16. 6. – 29. 10. 2017

Poštovní muzeum
Václav Hollar: Rytiny a známky
Jiří Slíva: PostPoezie

31. 5. – 1. 10. 2017
16. 6. – 1. 10. 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

Prachatické muzeum
Ejhle kolo!

9. 6. – 3. 9. 2017

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Mistři portrétu
Jiří Winter Neprakta
Jan Kanyza: Pozdní sběr

5. 5. – 9. 7. 2017
13. 7. – 3. 9. 2017
3. 8. – 3. 9. 2017

Muzeum Prostějovska v Prostějově
Příroda jižní Afriky

29. 6. – 27. 8. 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

Protivín v obrazech
Luboš Benák: Podmořský svět

1. 5. – 6. 8. 2017
8. 8. – 31. 10. 2017

Předklášteří
Podhorácké muzeum – Klášter Porta coeli
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

ORNIS – Ornitologická stanice
19. 5. 2017 – 31. 1. 2018
14. 6. – 31. 8. 2017

Národopisné muzeum – Musaion
Svatba

Protivín
Památník města Protivína

kalendárium výstav

Veletržní palác

4. 4. – 29. 10. 2017

Mykokosmos – tajemný svět hub

3. 4. – 31. 10. 2017

Přeštice
Dům historie Přešticka
I. Markovič: Z lásky k focení
Krása v ženských skříních

1. 7. – 30. 7. 2017
8. 7. – 27. 8. 2017

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Muzeum očima dětí
22. 4. – 29. 6. 2017
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
3. 1. – 3. 11. 2017
Minerály z lomu Těškov u Rokycan
1. 2. – 29. 12. 2017
Od Vltavy k Dunaji: Česko-bavorská část
svatojakubské poutní cesty
19. 5. – 30. 9. 2017

Svatohorské poutní muzeum
Velehrad nás volá!
Diktatura versus naděje

16. 1. – podzim 2017
26. 5. – 31. 12. 2017

Přibyslav
Kulturní zařízení města Přibyslav
Haló, haló, tady rozhlas…
Proti času

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

Radnice
Muzeum Josefa Hyláka
Místa zbožnosti na Radnicku
130 let poštovnictví na Radnicku

30. 3. – 31. 12. 2017
17. 5. – 31. 8. 2017

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

5. 4. – 5. 11. 2017
12. 4. – 12. 11. 2017
19. 4. – 12. 11. 2017

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Retrogaming: Interaktivní výstava
počítačových technologií
Computer world
Hudební nástroje v dějinách ze sbírky
Jaromíra Růžičky
Židovskou minulostí Rakovnicka

1. 6. – 17. 9. 2017
5. 6. – 17. 9. 2017
16. 6. – 3. 9. 2017
28. 6. – 29. 9. 2017

Rabasova galerie Rakovník
1. 5. – 29. 10. 2017

František Zuska: Sochy, obrazy

22. 6. – 3. 9. 2017
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Nová síň pod Vysokou bránou
Jiří Polák 70
Jiří Středa: Sochy

18. 5. – 9. 7. 2017
13. 7. – 3. 9. 2017

Výstavní síň na radnici
František Beneš: Fotografie
Rakovník v dílech umělců tří století

14. 6. – 16. 7. 2017
20. 7. – 17. 9. 2017

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Vlakem do světa
Včela – kouzelnice hmyzí říše
Olga Runtová: Vzpomínky

9. 6. – 24. 9. 2017
22. 6. – 27. 8. 2017
29. 6. – 8. 10. 2017

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Jan Štursa: Dar nebes a země
Otakar Slavík: Těla

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

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Bratři v triku 70
24. 2. – 9. 7. 2017
Klobouky: Historie a současnost
10. 3. – 30. 7. 2017
Grafičanka 1972–2017. Hudební legenda
české grafiky
14. 4. – 27. 8. 2017
Jmenuji se Sajetta. Svět prvních
zemědělců
21. 4. – 22. 10. 2017
24. letní keramická plastika
10. 6. – 31. 10. 2017
Lidové podmalby na skle
11. 8. – 29. 10. 2017

Albertov 6, Praha 2
Jan Felkl & syn: Továrna na glóby

5. 5. – 30. 11. 2017

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm

Čestmír Suška: Skulptury ve městě
Továrník Pála a lepší Slaný

Jiří Stejskal (1931–2015)
Hradní zříceniny jižních Čech

3. 6. – 30. 7. 2017
4. 8. – 30. 9. 2017

Smrčkův dům
Petr Mareš: Táborsko
Krajina Táborska ve výtvarném umění

Retrogaming: Počátky osobních počítačů 14. 4. – 9. 7. 2017
Druhá světová válka
22. 7. – 29. 10. 2017

Sovinec
Hrad Sovinec
Paľo Macho – Jana Hojstričová

3. 6. – 1. 10. 2017

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
24. 5. – 26. 11. 2017

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Svět kostiček LEGO
Jan Samec: Obrazy

22. 6. – 15. 9. 2017
13. 7. – 3. 9. 2017

2. 7. – 30. 9. 2017

Synagoga
Židovské svědectví o českém století

28. 5. – 30. 9. 2017

29. 4. – 29. 10. 2017

24. 6. – 9. 9. 2017

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Leg godt! – Hraj si dobře!
Šlapanické rozmarné léto

3. 6. – 2. 7. 2017
1. 7. – 30. 7. 2017
5. 8. – 31. 8. 2017
8. 6. – 2. 7. 2017
5. 8. – 31. 8. 2017

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

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Dámy a pánové, do gala!
Cesty k domům
Křídla v průběhu času

5. 5. – 27. 8. 2017
19. 5. – 17. 9. 2017
23. 6. – 3. 9. 2017

Galerie mladých
Oko do duše okno

Kříže Rýmařovska na fotografiích M. Marka 1. 6. – 30. 9. 2017

Muzejíčko (Galerie Šumperska)
Království mašinek

30. 3. – 20. 8. 2017

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Výstava Veteránklubu Sedlčany

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

Sokolov
Muzeum Sokolov

Kaple V Lipkách

Pravěk v obrazech

31. 5. – 31. 10. 2017
15. 6. – 2. 9. 2017

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Rožmberský dům

Jablonecká bižuterie

Říčany
Muzeum Říčany
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7. 6. – 3. 9. 2017

Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře

Galerie Pranýř
Herbert Dlouhy: Otevřená brána
Z muzejního depozitáře: Kytice

Zbraně východočeských puškařů

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném

Bitva u Zborova a čs. legie v Rusku
18. 5. – 3. 9. 2017
4. 8. – 3. 9. 2017

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Galerie Octopus
David Cajthaml
Jiří Chadima: Retrospektiva
Aleš Buček: Výběr z tvorby

13. 5. – 23. 7. 2017

Strážnice
Městské muzeum Strážnice

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
Orlická galerie
Oldřich Hlavsa: Obrazy pro kalendář

I naše babičky si rády zamlsaly

Skuteč
Městské muzeum Skuteč

Zvířata a jejich děti

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

Jaroslav Sedláček Marák
Jánošíkův dukát

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily

24. 6. – 1. 10. 2017

2. 6. – 2. 7. 2017
8. 6. – 10. 9. 2017

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Stará táborská radnice
Drahokamy pro Karla IV.
100 let od Zborova

25. 11. 2016 – 31. 7. 2017
27. 5. – 11. 11. 2017

Oslava prohry? aneb Husitství
na Tachovsku v souvislostech
Retrohrátky

21. 6. – 31. 8. 2017
30. 6. – 31. 8. 2017

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Nesmrtelná krása
28. 4. – 2. 7. 2017
Pod ochranou svatého Floriána
26. 5. – 20. 8. 2017
Výstava prací účastníků 14. mezinárodního hrnkového
sympozia Českého porcelánu Dubí
22. 6. – 9. 7. 2017
Vzpomínky na Teplicko
14. 7. – 10. 9. 2017
100. výročí narození akademického malíře
Antonína Lábra
28. 7. – 17. 9. 2017

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Václav Špale: Tíže
Přírůstky sbírek Památníku Terezín

11. 5. – 30. 9. 2017
13. 7. – 31. 10. 2017

Muzeum ghetta
Je minulost stále živá?

7. 6. – 31. 7. 2017

Trutnov
Galerie města Trutnova
Alena Kučerová: Práce z let 1959–2017 29. 6. – 19. 8. 2017

30. 6. – 13. 8. 2017
30. 6. – 13. 8. 2017
2. 7. – 13. 8. 2017

21. 4. – 24. 9. 2017
15. 6. – 10. 9. 2017
22. 6. – 10. 9. 2017

30. 4. – 27. 8. 2017

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Klenoty lidové kultury Chorvatska
Pod povrchem ornamentu

Jsme tu pro vás
Mozaika tradic Pardubického kraje

14. 4. – 31. 10. 2017
14. 4. – 30. 6. 2017

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Černobílý svět – barevné sny
Obrázky z Francie
Karel Kupka: Obrazy

22. 5. – 6. 7. 2017
25. 6. – 20. 8. 2017
9. 7. – 27. 8. 2017

Sloupová síň radnice
Katka Strnadova: Leboutte

10. 7. – 31. 8. 2017

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Jiří Příhoda: Prebyzantinum
Přátelům bzukotu včel

7. 5. – 31. 12. 2017
4. 6. – 30. 9. 2017

Vrchlabí
Krkonošské muzeum

4. 5. – 9. 7. 2017
4. 5. – 9. 7. 2017
20. 7. – 10. 9. 2017

19. 6. – 3. 9. 2017

Za vlády Marie Terezie aneb Podblanicko
v letech 1740–1780
19. 5. – 3. 9. 2017

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Karpatské roubenky
Lidová strava na Valašsku
Miroslav Adámek: Barevná paleta

19. 5. – 30. 9. 2017

24. 6. – 15. 10. 2017
24. 6. – 15. 10. 2017
9. 7. – 24. 9. 2017

Vysoká u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka
19. 5. – 10. 9. 2017

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Středověké Ústí
Martináč Hrušňový

2. 6. – 30. 7. 2017
2. 8. – 30. 9. 2017

Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina

Konec tradičního hospodaření
v Krkonoších?

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Za zvířaty kolem světa

Zdeněk Šimek (1927–1970)
Antonín F. Hanzal

18. 5. – 10. 9. 2017
29. 6. – 8. 10. 2017

Galerie Slováckého muzea
Broučci Jana Karafiáta
František Karel Foltýn (1939–2000):
Návrat na Moravu
Solitéři

1. 4. – 31. 10. 2017
27. 5. – 31. 8. 2017

Veselí nad Lužnicí
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Weissův dům

19. 5. – 2. 7. 2017

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Kovářský virtuos Claudio Bottero

Utajený svět našich zahrad, luk a polí
Barevná inspirace

Jiří Bartoš

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

23. 3. – 2. 7. 2017
11. 4. – 2. 7. 2017
4. 5. – 6. 8. 2017
16. 5. – 24. 9. 2017
13. 7. – 15. 10. 2017

Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

Vlašim
Muzeum Podblanicka

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Luboš Kirman: Obrazy
Autíčka, kam se podíváš…
Pohádky Vlasty Švejdové

Stromy jako domy
Nakresli rally!
Je Ferda nejlepší mravenec?
Čus vydrus!
Historické kočárky

Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Open Per4mance

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských

25. 5. – 2. 9. 2017

Výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
Lenka Nývltová: Trutnov v tanci

Ústecký fenomén Porta. Rodinné stříbro
Ústeckého kraje
3. 6. – 20. 7. 2017
Země není na jedno použití
20. 6. – 30. 7. 2017
Příroda a myslivost na Ústecku
23. 6. – 1. 10. 2017

kalendárium výstav

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově

Antonín Dvořák a jeho žáci

21. 4. – 31. 12. 2017

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
7. 4. – 31. 12. 2017
30. 5. – 2. 7. 2017

Alternativní architektura Pardub. kraje
Legionáři Pardubického kraje

18. 6. – 3. 9. 2017
18. 6. – 17. 9. 2017
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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

25. 4. – 30. 9. 2017

Městský úřad
Věnceslav Metelka

28. 4. – 29. 9. 2017

21. 4. – 9. 7. 2017
12. 5. – 25. 6. 2017
27. 5. – 31. 8. 2017
2. 6. – 20. 8. 2017
27. 6. – 3. 9. 2017
20. 7. – 24. 9. 2017

26. 5. – 31. 10. 2017

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Autíčka pod podloubím
Umění pravdivosti, soucitu
a snášenlivosti

27. 7. – 24. 9. 2017
12. 5. – 16. 7. 2017
12. 5. – 16. 7. 2017
12. 5. – 10. 9. 2017

2. 6. – 13. 8. 2017

Dům umění
12. 5. – 30. 7. 2017
9. 6. – 12. 7. 2017

Znojemský hrad
Poklad císařské dynastie Tchang

12. 5. – 13. 8. 2017

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Plavba na sever 1928

20. 5. – 31. 8. 2017

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Výstava k výročí muzea
Sedmičky v dějinách muzea

29. 6. – 27. 8. 2017
30. 6. – 27. 8. 2017

Křížova vila
Figurální porcelán
10. 5. – 27. 8. 2017

4. 7. – 31. 8. 2017

4. 5. – 16. 7. 2017

Stará papírna
Tragédie obcí Lidice a Ležáky

15. 6. – 30. 7. 2017

Zbiroh
Městské muzeum Zbiroh
Cesty. Po kamení i po asfaltu

Na druhé straně (zrcadla)
Marián Mudroch: Talent intuície
Jitka Svobodová: 4 a půl cyklu
Co je současný obraz?

Znojemsko letecky
Zdeněk Maixner: Keramika & malba

Vyšší Brod
Poštovní muzeum Vyšší Brod
Holubí pošta & Oldřich Kulhánek

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Návrat zašlé krásy

4. 4. – 29. 10. 2017

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Panenky aneb Život po životě
Eliška Lysková: Fotografie
Dracula a ti druzí
Brigadýrky, čepice, čáky, přilby
Zámek s vůní benzínu
Císařský poklad

Výstava svatebních oděvů 1800–2000 13. 7. – 1. 10. 2017

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Vysoký Chlumec
Hornické muzeum Příbram – Skanzen
Vysoký Chlumec
Husaři jedou

Zlín
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

22. 6. – 23. 9. 2017

Ždánice
Vrbasovo muzeum Ždánice
Jan Vincent: Obrazy
6. 6. – 16. 7. 2017
Ruční práce našich babiček a prababiček 21. 7. – 27. 8. 2017
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Pozvánky na konference a semináře
11. mezinárodní konference Hands On!
10.–14. října 2017, Plzeň – Písek – Praha

41. seminář knihovníků muzeí a galerií
5.–7. září 2017, Plzeň

V dnech 10.–14. října 2017 bude Česká republika poprvé
hostit mezinárodní konferenci Hands On! International
Association of Children in Museums, která sdružuje organizace ze 45 zemí světa. ČR tak bude mít možnost na
svém území přivítat přední odborníky v oblasti pedagogiky
a psychologie zaměřené na neformální mimoškolní edukaci.
Tématem konference bude „Budoucnost v rukách dětí:
Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny“.

Seminář knihovníků muzeí a galerií pro své členy i zájemce
z řad odborné veřejnosti tradičně připravuje Knihovnická komise
AMG. V letošním roce se organizace semináře ujalo Západočeské muzeum v Plzni. Program semináře a přihlášky budou zveřejněny na stránkách ZČM http://www.zcm.cz a na stránkách
AMG http://www.cz-museums.cz, pod záložkou Knihovnická
komise. Přihlášky odesílejte nejpozději do 20. července 2017.

Pro účastníky z České a Slovenské republiky je vyjednán
zvláštní, snížený konferenční poplatek 100 Eur (za jednoho
účastníka). Přihlášky k účasti na konferenci (pro posluchače) zasílejte s označením „Hans On!“ na adresu:
Sladovna Písek o. p. s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek,
nebo na e-mail: marketing@sladovna.cz
Další informace o Hands On! jsou k dispozici na adrese
http://www.hands-on-international.net

Knižní kultura 19. století
20.–21. září 2017, Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka za podpory Národního muzea
a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při
Památníku národního písemnictví pořádá odbornou konferenci
na téma „Knižní kultura 19. století“. Cílem setkání je komplexně
sledovat problematiku knižní kultury celého 19. století a rozvíjet
mezioborovou spolupráci. Přihlášky, seznamy přihlášených,
odkazy a další informace naleznete na http://www.mjh.cz.

Škola muzejní propedeutiky 2017–2018
Poslední volná místa!
ZÁKLADNÍ KURS

NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ

Již XVI. běh kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na odborné správě a využívání sbírek a nejsou absolventy
školy poskytující odborné muzeologické vzdělání. Mohou ho
využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci
zřizovatele muzea.

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

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

V rámci nástavbového kurzu se studenti zúčastní dvoudenní
exkurze do vybraných muzeí. Kurz je zakončen závěrečnou
zkouškou skládající se z obhajoby závěrečné práce na vybrané
téma a následné debaty nad problematikou.
Do kurzu se mohou přihlásit zájemci i bez absolvování základního kurzu ŠMP.

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2017.
Více informací na http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika
Kontaktní osobou je Mgr. Monika Benčová, e-mail: bencova@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 039.

Light first. Uměleckoprůmyslové museum
Návrh a dodávka osvětlení v rámci rekonstrukce hlavní budovy UPM v Praze:
vestibul, knihovna, schodiště, Votivní sál, expoziční sály, kavárna.

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

