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Kampaň Muzea a 20. století
Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení I. světové války
Rok 2018 se ponese ve znamení stého výročí od ukončení
prvního celosvětového konfliktu, pro Českou republiku pak
bude zásadním připomínaným jubileem 100 let od založení
samostatného československého státu. Rozsáhlé změny
v roce 1918 i v letech následujících se udály nejen na scéně
politické, ale i společenské, kulturní či ekonomické. Jak se
našim předkům s novými možnostmi či výzvami po roce
1918 podařilo vyrovnat? To je otázka určená zejména pro
muzea a galerie a jejich kurátory. Nová éra zasáhla většinu
oblastí života obyvatel nové republiky. Není nutné omezovat
se pouze na témata Velké války či vzniku nového státního
útvaru z pohledu historických událostí, pozornost tak může
být zaměřena i na změny v odívání, bydlení, literatuře,
výtvarném umění či hudbě.
Muzea by neměla při vzpomínce na události roku 1918 a let
následujících stát stranou, vždyť mají ve svých sbírkách
mnoho autentických obrazových i písemných dokumentů
a také trojrozměrných předmětů. Z tohoto důvodu vyhlašuje
AMG pro rok 2018 v rámci cyklu Muzea a 20. století
kampaň na téma Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od
ukončení I. světové války. Nenechávejte si své projekty pro
sebe a začněte s propagací co nejdříve a společně s námi!

Celoroční informační kampaň s jednotícím tématem
z historie 20. století má za cíl propagovat akce
sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace
formou výstav, expozic, publikací, vzpomínkových slavností,
přednášek, seminářů, workshopů, komponovaných pořadů,
akcí typu „living history“ apod. Podstatou projektu je
vzájemné provázání jednotlivých akcí, které k této příležitosti
muzea a galerie v rámci celé České republiky pořádají.
Cílovou skupinou projektu jsou zejména školy základního
a středního stupně a sféra neziskových organizací,
zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.
Informace o mediální kampani, její logo a seznam všech
přihlášených bude zveřejněn na společných webových
stránkách kampaně. Přihlášky do kampaně a pozvánky na
jednotlivé akce přijímáme v průběhu celého roku 2018!
Pro zapojení se do cyklu Muzea a 20. století stačí
vyplnit elektronický formulář přihlášky na
http://www.muzea20stoleti.cz.
Neváhejte a pojďte s námi slavit, připomínat, vzdělávat či
potěšit! Překvapte své návštěvníky pestrou škálou témat
a aktivit, jež jste si pro ně připravili!

ÚVODEM

Muzea v jubilejním roce
republiky: Možnosti a rizika

P

řestože tomu název tak trochu napovídá, rozhodně
není mým úmyslem sestavit jakousi SWOT analýzu
současného stavu a perspektiv muzeí v oblasti dokumentace a prezentace sbírek k hlavnímu tématu roku 2018,
totiž k 100. výročí ukončení 1. světové války a vzniku samostatné Československé republiky. Těchto pár řádků by
mělo být spíše krátkou úvahou o potenciálu současných
muzeí a jeho využití.
Rok 2018 nabízí především jedinečnou příležitost
zpracovat téma vzniku a vývoje samostatného Československa komplexně, zejména však objevně po obsahové
i formální stránce. Od roku 1918 nebylo nikdy k dispozici tolik odborně zpracované literatury a pramenů, a tím
i faktů a informací, jež poskytují skvělou základnu pro
vytváření muzejních expozic, výstav a dalších prezentačních projektů. Navíc žijeme v demokratické zemi, v níž
neexistují politické či jiné limity charakteristické pro léta
1948–1989.
Věřím, že příští rok přinese řadu pozoruhodných výstavních i jiných akcí, které poutavým způsobem a přitom
na vysoké odborné úrovni přinesou poučení i zábavu široké škále návštěvníků. Rád bych přitom zdůraznil význam
edukativních programů, ať už doprovodných k výstavám
nebo zcela samostatných, neboť novodobé dějiny ještě pořád ve školách do určité míry zůstávají „popelkou“ a není
jim věnováno tolik pozornosti, kolik by si zasloužily. Znalosti dětí a následně i dospělých o naší nedávné minulosti
pak pochopitelně vykazují značné mezery.
Velké množství akcí nejrůznějšího charakteru, jež
se budou bezpochyby v roce 2018 konat, však s sebou
zároveň přináší určité nebezpečí, a sice pocit přesycenosti daným tématem mezi návštěvnickou veřejností. To
hrozí zejména v případě, kdy jednotlivá muzea budou
k problematice přistupovat stejným způsobem a vyprodukují obdobné (jakoby podle jednoho vzoru sestavené)
výstavy o československých legiích nebo o vývoji regionu
(potažmo celého státu) od roku 1918 až do současnosti,
uspořádají přednášky na podobná témata atd. Dle mého
názoru je nezbytné soustředit se na konkrétní jev a jeho
vývoj, na významnou událost či osobnost a využít přitom
nejnovějších poznatků, současných technických možností
a především vlastní invence a nápadů. Věřím, že se nám
to všem podaří, a přispějeme tak k oslavám 100. výročí
republiky důstojným a plnohodnotným způsobem.
LUDĚK BENEŠ
EXEKUTIVA AMG
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA
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Rok před výročím 2018
Česko-slovenská výstava
a Slovensko-česká výstava
MAREK JUNEK
NÁRODNÍ MUZEUM – HISTORICKÉ MUZEUM
polečný výstavní projekt Národního muzea a Slovenského národního muzea s názvem „Česko-slovenská
výstava a Slovensko-česká výstava“
bude vyprávět příběh, jak se zpočátku nereálný projekt Československa
stal skutečností, která ovlivnila životy
milionů obyvatel nového státu. Tito
obyvatelé tento nový stát i utvářeli,
formovali ho a postupně ho přijali za
svůj, identifikovali se s ním, či se vůči
jeho existenci vymezili. Tím vším pomáhali dotvářet jeho vlastní příběh.
A naopak. Nový stát výrazně utvářel
a ovlivňoval osudy obyvatel Československa. Podstatnou náplní celé výstavy
budou česko-slovenské vztahy v období 1918–1992 s přesahy před vznik
Československa i po jeho rozpadu.
Výstava přiblíží dějiny společného
státu Čechů a Slováků po celou dobu
jeho trvání. Ukáže také především to,
co oba národy spojovalo, co je rozdělovalo a co vedlo v konečném důsledku k rozpadu Československa v roce
1989. Úvod výstavy představí politický
vývoj Československa, další části budou řešeny tematicky a budou hledat
odpovědi na otázky spojené s národnostní otázkou, církevním vývojem,
trávením volného času, dopravním
spojením českých zemí a Slovenska,
vývojem popkultury, ekonomiky či
umění apod. Výstava bude reflektovat
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některé fenomény společného státu
jako např. vojenskou službu, umísťování Čechů na Slovensku a Slováků
v českých zemích, úspěch slovenské
populární hudby v českých zemích,
slovenské televizní pondělky atd.

Důležitou součástí výstavy budou
i osudy konkrétních lidí. Máme vytipováno několik osudů obyvatel Československa, kteří nepatří mezi významné politiky či umělce všeobecně
známé. Československo však jejich
Foto: Národní muzeum – Historické muzeum

S

Prapor amerických Čechů z jejich pouti do Národního divadla v Praze roku 1885, který byl jako první odznak československé státnosti vyvěšen 28. října 1918 z balkónu
divadla (stav před restaurováním)

Věstník AMG 5 /2017

TÉMA / ROK PŘED VÝROČÍM 2018

osud významně ovlivnilo. Jde např.
o českého důstojníka, který byl v 60.
letech 20. století převelen na Slovensko a zde se usadil. Anebo o Slováky,
kteří v období 70. let budovali v Praze
metro a sídliště. Osudy obyčejných
lidí vytvoří i základ webových stránek výstavy. Zde budeme prezentovat krátká videa, příběhy či fotoseri-

ály, které nám zašlou obyvatelé ČR
i SR. Ty budou velmi úzce navázány
na konkrétní předměty spojené s jejich životy ve vztahu k dějinám Československa.
Výstava bude otevřena v květnu
2018 na Bratislavském hradě a následně převezena do Prahy, kde bude
slavnostně zahájena v říjnu 2018.

Technické muzeum
v Brně a výročí vzniku
Československa v roce 2018
PAVEL HOLMAN
TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

S

akcemi. Hlavním bodem oslav bude
výstava nazvaná „Průmysl 1918 na
Moravě“, která má připomenout historii a tradici průmyslu na Moravě
kolem přelomu druhého a třetího desetiletí 20. století. Výstava bude rozdělena do sedmi částí. První návštěvníky
seznámí se situací v Evropě v prvních

Foto: Ze sbírek TMB, inv. č. 08.60-317

toleté výročí vzniku Československa je příležitostí si připomenout,
co vznik nového státu znamenal pro
jeho obyvatele, jejich životní úroveň,
pro hospodářství, legislativu, vzdělání,
kulturu a fungování samotného státního útvaru. Technické muzeum v Brně
se chce do oslav zapojit několika

Přípravna tkalcovny v brněnské továrně L. Auspitz Enkel, z Pamětního fotoalba firmy,
30. léta 20. století. Na fotografii jsou vidět pomůcky pro snování osnovy.
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třech desetiletích 20. století a stavem
průmyslu na území Rakousko-Uherska těsně před rokem 1918. V dalších
čtyřech částech budou prezentovány
hlavní průmyslové oblasti Moravy
(Brněnsko, Ostravsko, Olomoucko
a Prostějovsko a Zlínsko), společně s nejvýznamnějšími průmyslovými podniky, podnikateli a vynálezci.
Šestý oddíl představí návštěvníkům
nejvýznamnější podniky a osobnosti
mimo hlavní průmyslové oblasti. Poslední, sedmý celek ukáže všední život
obyvatel v prvním desetiletí existence
nového státu (jejich bydlení, způsob
trávení volného času apod.). Výstava
je koncipována jako multimediální.
Každá část bude uvedena audiovizuálním programem, který seznámí
návštěvníky se základními fakty, jež
budou dále rozvedena pomocí exponátů a doprovodných textů. Vážnější
zájemci najdou další poučení v dotekových obrazovkách.
Výstavu podpoří řada doprovodných akcí. Pro školy a dětské návštěvníky budou připraveny speciální programy s pracovními sešity. Pro
odborníky bude připraven přednáškový cyklus o významných podnicích
a osobnostech i odborné exkurze po
zachovalých stopách tehdejšího průmyslu. TMB také uspořádá tematickou konferenci, přičemž příspěvky na
ní přednesené budou publikovány ve
sborníku. Ve spolupráci s dalšími brněnskými muzei (Moravské zemské
muzeum, Muzeum města Brna a Muzeum Brněnska) pak TMB připravuje konferenci pro učitele, která bude
věnována právě době, kdy vznikalo
Československo. Plodem spolupráce
by dále měla být i odborná publikace
o zrodu státu, situaci a průmyslu na
Moravě. Krom toho brněnská muzea
plánují i společnou propagaci akcí,
které se uskuteční k výročí vzniku
Československa. Dále se dohodla také
i na koordinaci akcí, jež má zabránit
případným programovým duplicitám.
Všechny akce jsou plánované na konec
roku 2018 a počátek roku 2019.
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Osmičková výročí v Muzeu
Vysočiny Havlíčkův Brod
JIŘÍ JEDLIČKA
MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD

P

která pojednává o občanech rakouské monarchie, válečných uprchlících
z Trentina. Ti byli v letech 1915–1916
umístěni i v barákové kolonii v Německém Brodě. Dne 24. května 1915
totiž Itálie vypověděla válku Rakousku-Uhersku a do zázemí mocnářství,
tedy do českých, moravských a rakouských obcí a barákových kolonií bylo
evakuováno více než 70 tisíc obyvatel
Trentina, tehdejší rakouské provincie.
Jihotyrolští uprchlíci zůstali v exilu ve
velké většině až do konce světového

Foto: Moravský zemský archiv – Státní okresní archiv v Havlíčkově Brodě

racovníci Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod se připravují, stejně jako další paměťové instituce, na
oslavy 100 let od vzniku Československé republiky a další kulatá výročí s osmičkou na konci. O finanční
podpoře jednotlivých akcí se zatím
stále jedná, ale hlavní obrysy oslav
jsou již načrtnuty.
Ve spolupráci s historickým sdružením Laboratorio di storia di Rovereto z Itálie připravujeme hostování výstavy s názvem „Uprchlíci z Trentina“,

Dne 28. října 1918 byla před barákovou kolonií v Německém Brodě stržena busta
císaře Karla Habsburského, v doprovodu lidí vezena městem na trakaři a z mostu vhozena do Sázavy
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konfliktu a zážitky i vzpomínky na
tuto dramatickou epizodu svého života si od té doby předávají z generace
na generaci. Výstavu připravilo historické sdružení Laboratorio di storia
di Rovereto ve spolupráci s dalšími
regionálními institucemi (Fondazione Museo civico di Rovereto, Museo
Storico Italiano della Guerra, Servizio Attività culturali della Provincia
autonoma di Trento, Comune di Rovereto a Comunità della Vallagarina).
Architektem výstavy je Giovanni Marzari a autorem grafického ztvárnění
Giancarlo Stefanati. Putovní výstava,
která u nás bude k vidění ve dnech
od 9. února do 8. dubna 2018, bude
doplněna o dobové reálie z tehdejšího
Německého Brodu.
První výstavou roku 2018, vztahující se přímo k období první republiky, bude výstava „Otakar Štáfl,
brodský patriot a Čechoslovák“. Na
příkladu vskutku renesanční osobnosti akademického malíře, ilustrátora,
horolezce, zakladatele symbolického
cintorínu obětem Vysokých Tater, propagátora Vysokých Tater a iniciátora
řady kulturních počinů chceme veřejnosti přiblížit vztahy mezi Čechy
a Slováky i rozkvět první republiky.
Ačkoli německobrodský rodák Otakar
Štáfl žil již trvale v Praze, byl známým
brodským patriotem a mj. iniciátorem postavení sochy Karla Havlíčka
Borovského v tehdejším Německém
Brodě. Aktivně se účastnil i pražského společenského života a byl členem
řady výtvarných spolků. Se svojí ženou
Vlastou tragicky zahynul při náletu na
Prahu dne 14. února 1945. K výstavě bude koncipována i Muzejní noc
s doprovodným programem, dobovou módní přehlídkou. Ve spolupráci
s Krajskou knihovnou Vysočiny pak
bude uspořádán koncert na náměstí, kde zazní známé lidové a filmové
písničky tehdejší doby. Výstava, kterou muzeum chystá ve spolupráci
s doc. Václavem Šplíchalem, bude
přístupná od 17. dubna do 29. července 2018.
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dáka Josefa Šoupala, vraha ministra
financí Aloise Rašína.
Součástí výstavy bude i happening s názvem „Jak vypadal 28. říjen 1918 v Německém Brodě“. Na
vyzdobeném brodském náměstí uvidí návštěvníci dobovou rekonstrukci
spontánních oslav založení republiky, jak proběhly dne 28. října 1918
v Německém Brodě. Akce bude rekonstruována dle dochovaných fotografií a dobových dokumentů. Jedna z fotografií například zachycuje
i odvoz stržené busty císaře Karla na
trakaři, která byla později svržena do
řeky Sázavy. Akce se uskuteční ve spolupráci s místním gymnáziem, Státním okresním archivem, divadelním
a pěveckým spolkem a dalšími místními organizacemi.

Jubilejní rok v Muzeu města
Ústí nad Labem
VÁCLAV HOUFEK
MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

H

lavním výstavním projektem
roku 2018 je pro Muzeum města
Ústí nad Labem stálá historická expozice „Naši Němci“, kterou připravuje
ústecké muzeum v úzké spolupráci
s obecně prospěšnou společností Collegium Bohemicum. Expozice bude
věnována především kulturnímu dědictví německojazyčného obyvatelstva
v českých zemích a mnohasetletému
soužití Čechů, Němců, Rakušanů
a Židů v jejich vzájemném stýkání
a potýkání. Předpokládáme, že první
část expozice bude otevřena do konce
roku 2018, a bude tak reprezentativním způsobem připomínat tuto důležitou kapitolu našich dějin. Expozice
vzniká díky finanční podpoře České
republiky prostřednictvím Ministerstva kultury.

Věstník AMG 5 /2017

Budeme se však samozřejmě věnovat také regionálním dějinám. Rok
1918 jako poslední rok 1. světové války
připomeneme knihou komiksů o osudech významných ústeckých osobností
této doby Ústečané ve Velké válce, kde
bude zastoupen například ústecký rodák, legionář a první armádní generál ČSR Eduard Kadlec. Situaci na
Ústecku v roce 1918 bude mapovat
kalendárium tohoto roku, které vyjde
ve spolupráci s Archivem města Ústí
nad Labem. Samotný vznik republiky
totiž na Ústecku, stejně jako ve většině oblastí pohraničí, měl poněkud
jiný průběh než v českém vnitrozemí. Ústí nad Labem se totiž připojilo
k vyhlášení provincie Deutschböhmen
a k vznikajícímu Československu bylo
připojeno až během prosince 1918.

Cyklem tematických přednášek
si připomeneme nejen rok 1918, ale
také léta Třicetileté války 1618–1648.
K významným výročím města Ústí nad
Labem patří také rok 1848, a to nejen kvůli revolučním změnám ve společnosti českých zemí, ale také kvůli
počátku podnikání rodiny Schichtů,
kteří na Ústecku vybudovali svého
času největší podnik na výrobu kosmetiky i jedlých tuků a olejů. Značky
Ceres, Elida nebo Mýdlo s jelenem si
dodnes zachovaly část své slávy. Rodina Schichtů ve 20. letech 20. století
spoluzakládala globální nadnárodní
koncern Unilever. Historii podnikání
rodiny bude věnována jarní konference, kterou spolupořádáme s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Naším
cílem je na samostatné výstavě také
prezentovat tzv. Schichtovu epopej,
cyklus obrazů s historickými tématy z dějin českých zemí, které nechal
Georg Schicht namalovat ve 20. letech
20. století a které využil k reklamě
své firmy.
Samozřejmě, že se budeme věnovat i dalším tématům. Pokračovat
bude výstava „Minerály Českého středohoří“, budeme prezentovat výstavu o kamnářství v severozápadních
Čechách od středověku do 19. století
a v srpnu 2018 si pak připomeneme
205 let od bitvy u Chlumce v roce
1813, největšího válečného konfliktu
napoleonských válek v Čechách.

Foto: Muzeum města Ústí nad Labem

Výstava „100 let republiky –
1918–1938–1948 (1968)“ se uskuteční od 8. září do 2. prosince 2018 a bude
akcentovat milníky naší historie s osmičkami na konci. Na výstavě budou
prezentovány známé i méně známé
exponáty, fotografie ze sbírek muzea,
okresního archivu i soukromých sběratelů. K tématu se uskuteční i série
přednášek historiků muzea a přizvaných externích spolupracovníků. K vidění budou předměty z pozůstalosti
významných regionálních osobností,
např. politika Václava Klofáče, JUDr.
Roberta Neuerna, nejdéle sloužícího
starosty Německého Brodu, který byl
židovského původu, spisovatele Jaroslava Haška, starosty Eduarda Šubrta,
spolupracovníka Maffie, nebo dokumenty k osobě neslavně známého ro-
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Sklo ve službách politiky
ELIŠKA VAVŘÍČKOVÁ
SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR
ok 2018 je na historická výročí
opravdu bohatý. Příští rok uplyne již 70 let od komunistického puče,
který byl po dlouhá léta slaven jako
„Vítězný únor.“ Připomínáme si také
neradostné kulaté výročí okupace naší
země vojsky Varšavské smlouvy. Naštěstí máme ale i výročí radostnější.
Rok 2018 je již dnes trefně nazýván
„Rokem Republiky.“ Sto let od konce první světové války a vzniku ČSR
rezonuje našimi zeměpisnými šířkami
o to silněji, že právě v těchto dnech
(14. září 2017) uplynulo 80 let od smrti T. G. Masaryka. Neměli bychom
však zapomenout ani na jubilanta poněkud mladšího. Pomyslných 25 svíček na dortu sfoukne také samostatná
Česká republika.
Pouhé jedno z těchto výročí by
bylo dobrým námětem k bilancování. K povinnostem muzeí a jejich odborných pracovníků bezesporu patří
připomínat historické mezníky, seznamovat veřejnost s autentickými doklady našich dějin, budovat a posilovat
povědomí o historii vlastního státu…
Není proto překvapením, že většina
muzeí zařadila do svého výstavního
plánu pro příští rok přehlídky, akce
a přednášky pojednávající o těchto
historických událostech. Ani v našem
muzeu tomu není jinak. V dubnu 2018
otevřeme dlouho plánovanou výstavu
„Sklo ve službách politiky.“
Sklářské muzeum Nový Bor, jak
už jeho název napovídá, nepatří mezi
klasická historická nebo vlastivědná
muzea, jedná se o muzeum oborové –
sklářské. Od jeho vzniku uplyne příští
rok již 125 let (a ejhle, máme tu další
výročí) a patří tak k nejstarším muzeím svého druhu v Evropě. V jeho
sbírce se nachází (až na několik málo
výjimek) pouze sklo, případně kresebná a tištěná dokumentace k němu.
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Sbírka je zaměřena regionálně a od
počátku se její součástí, kromě unikátních mistrovských děl, stává také
běžná komerční výroba.
Sklo v českých zemích již od raného novověku patřilo a dodnes patří
k oblíbeným nástrojům rodové propagace a patriarchální a státní reprezentace. Dodnes zůstává jedním z nejčastějších oficiálních a diplomatických
darů, ať už na úrovni státní nebo mezinárodní. Širokou škálou technik a variabilitou umožňuje snadnou realizaci
na zakázku, zároveň nese punc velmi
tradičního českého produktu. V našich depozitářích se proto nachází celá

Foto: Filip Švácha, Sklářské muzeum Nový Bor

R

řada předmětů, které jsou velmi kvalitně řemeslně provedeny, nezřídka
i s vysokou estetickou hodnotou, ale
díky jejich námětu prakticky není příležitost je vystavit. To byl také první
impuls k uspořádání naší výstavy.
Říká se, že historii píší vítězové.
Pravdou je, že přes veškerou snahu
historie byla, je a bude disciplínou
velmi subjektivní a silně ovlivněnou
náboženstvím, sociokulturním prostředím a politickou situací. Ačkoli
nám slovníky cizích slov nabízejí učené definice slova „politika,“ přesné
uchopení a vysvětlení jeho významu
je obtížné. Historii a politiku nelze od
sebe prakticky oddělit a řetězec historických událostí je často ve skutečnosti
sérií politických rozhodnutí. Mnoho
lidí dnes říká, že se o politiku nezajímají. Důsledky politických rozhodnutí
však pociťujeme v každodenním životě

Broušená a malovaná váza s portréty státníků – T. G. Masaryka, Jana Masaryka
a Edvarda Beneše, Karl Mühlbauer, Kamenický Šenov, 1945, sbírka SMNB
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nezávisle na tom, zda známe příčinu
či proces, který k nim vedl.
Řadu historických výstav provázejí velké diskuze a kontroverze.
Já osobně si myslím, že je to dobře.
Nejsem příznivcem „tlustých čar“ za
historickými událostmi ani boření
pomníků. Kultivovanou diskuzi, konfrontaci názorů pamětníků a nejmladší generace (která již má od mnoha
událostí značný odstup) považuji za
mimořádně přínosnou a potřebnou.
To je i hlavní myšlenka připravované
výstavy. Nový Bor (dříve Haida) byl až
do roku 1945 v oblasti bývalých Sudet
většinově německým městem. Vznik
Československé republiky v roce 1918
zde byl proto vítán poněkud vlažněji než např. v Praze. O to větší zlom
byl pro místní obyvatelstvo i průmysl
(téměř výhradně sklářský) pak také
konec druhé světové války i následné
odsuny, osídlování a znárodňování.
Ambicí výstavy je nabídnout zamyšlení nad klíčovými okamžiky našich dějin a ukázat je prostřednictvím
příběhů místních obyvatel a osudů
místních tvůrců skla. Výstava se nezaměřuje na konkrétní historické
období nebo událost, ale hledá vliv
politiky a aspekt moci a její deklarace
napříč dějinami.
Portréty státníků a hesla vyzývající k překonání plánů a pokoření
přírody mohou u mnohých z nás vyvolat úsměv na tváři. V konfrontaci
s příběhy jejich tvůrců a rodin z nich
však mrazí. Výstava je připravována
v intenzivní spolupráci s místními školami a její součástí bude i na míru šitý
animační program. Ve výstavě by měl
pozorný návštěvník postupně odhalit
několik vrstev. Zajímavé a dosud jen
sporadicky vystavované exponáty potěší především sběratele skla a místní
výrobce. Pro mnohé bude překvapující také kurátorský záměr poukázat
na vztah obsahu a formy (nenávidění
diktátoři provedení mistrnou technikou a nákladným zpracováním, versus
oblíbení a osvícení politici ztvárněni
nadšenci a amatéry).
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Zejména pro školy, ale také širokou veřejnost z řad místního obyvatelstva je určena rovina poskytující
základní přehled dějinných událostí s přesahem do regionálního dění.
Osudy konkrétních lidí, možnost vcítit
se do osudů bývalých obyvatel města
ve složitých dějinných (a životních)
situacích na „obou stranách barikády“ by měla poskytnout platformu
k diskuzi, přemýšlení a můžeme-li
doufat, i občanské uvědomění vlastní odpovědnosti. Výstava bezesporu
předkládá více otázek než odpovědí,
což plně konvenuje se záměrem ku-

rátora, který nechce být soudcem ani
mentorem. Jeho úkolem je připravit
kultivované a zajímavé prostředí pro
diskurz a zamyšlení.
Poslední aspekt, kterému se bude
výstava cíleně věnovat, je sklo jako oficiální či diplomatický dar na mnoha
úrovních. Zde bychom chtěli upozornit na to, jak je české sklo vnímáno
ve světě a jak v našem státě. Připomenout např. oficiálního architekta
Pražského hradu Bořka Šípka, který
byl zároveň významným sklářským výtvarníkem a designérem. Doufejme,
že se nám tyto cíle povede naplnit.

Ladislav Šaloun
Sochařská pozůstalost ve sbírkách GASK
ADRIANA PRIMUSOVÁ – PETR ADÁMEK
GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S

té výročí založení Československé
republiky připomene Galerie Středočeského kraje představením dosud
nevystaveného souboru ze sochařské
pozůstalosti jednoho ze zakladatelů
českého moderního sochařství Ladislava Šalouna (1870–1946), který galerie spravuje ve svých sbírkách.
Z Šalounovy velice rozsáhlé a stylově rozmanité tvorby čítající několik
set děl z oblasti komorní plastiky, monumentální tvorby a užitého umění,
spravuje GASK poměrně reprezentativní soubor 79 plastik a 3 kreseb. Ten
ukazuje jak příklady intimní plastiky
přelomu 19. a 20. století, považované
za vrchol tvorby srovnatelné s moderní evropskou plastikou (např. Snění,
Byl jsem včera a znám zítřek), tak
sádrové a hliněné studie či modely monumentální tvorby určené pro veřejný
prostor ať už jako součást architektury
či pomníkové realizace. Mezi ně patří
například několik studií k pomníku
Mistra Jana Husa na Staroměstském

náměstí v Praze, v němž více než-li
náboženskou rovinu vyzdvihoval Ladislav Šaloun českou svébytnost a apeloval na odvahu národa. Z význačných
osobností českého kulturního prostředí se zachovaly studie k pomníkům
a bustám například Karla Havlíčka
Borovského, Jaroslava Vrchlického,
Josefa Kajetána Tyla, Jana Amose
Komenského, Josefa Ressla a T. G.
Masaryka. V období budování první
republiky pokračoval. Šaloun v tradiční pomníkové tvorbě jako nositelce
politických myšlenek a vytvořil také
několik alegorií nově vzniklého státu.
Ve sbírkách GASK se nachází např.
návrh a model pomníku Sbratření
Čechů a Slováků, který měl stát před
chrámem sv. Ludmily v Praze na Vinohradech, nebo alegorie Republika /
/ Matka vlast.
Projekt předpokládá základní
zpracování jednotlivých děl a v doprovodné publikaci jejich zasazení
do hlubších souvislostí evropského
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Foto: Jakub Ďoubal

pozůstalosti prostřednictvím Českého
fondu výtvarných umělců, kterému rodina s částí plastik předala i Šalounův
vinohradský ateliér (dnes ve správě
Akademie výtvarných umění).
V rámci doprovodných programů
bychom rádi nahlédli jubilejní rok
1918 z několika stran. Proto jsme
oslovili naše přední historiky: Jako
první vystoupí s přednáškou na téma
„Český rok 1918 – Vítězství i porážka“ znalec dějin rakousko-uherské
monarchie PhDr. Jiří Rak. Následovat bude výklad prof. Petra Čorneje o vztahu tradice husitské a svatováclavské v období první republiky.
Dalším tématem, kterého se chceme
dotknout, je stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí – coby
domnělého symbolu habsburského
mocnářství – a s tím v obecné rovině

i související otázkou „pomníků a zapomníků“.
Cosi jako samostatnou kapitolu tvoří série stoletých výročí úmrtí
několika významných umělců, které
bychom neradi opomněli: Rakouští,
avšak s českým prostředím v mnoha
směrech spjatí malíři Gustav Klimt
a Egon Schiele, dále Jan Preisler
a Bohumil Kubišta budou připomenuti samostatnými přednáškami
odborníků na danou problematiku,
a sice Otto M. Urbana, Vandy Skálové
a Mahuleny Nešlehové.
Veškerá ohlédnutí za rokem 1918
chceme připomenout důstojně a slavnostně, zároveň však s vědomím, že
otázky a témata s ním související nadále pulsují a dotýkají se nás s intenzitou
neumenšenou ani závratnou vzdáleností, kterou je celé jedno století.

Ladislav Šaloun, Studie k pomníku TGM,
stav před restaurováním

Kontext koláže

umění. Mimořádná pozornost je věnována procesu restaurování, který
se stane nedílnou součástí prezentace díla. Zejména sádrové plastiky
v minulosti trpěly mnohým přemisťováním, neodbornou manipulací
i nevhodným uložením v prostorách
s vysokou vlhkostí a značnými výkyvy teplot a bez předchozího zásahu
byly zhodnoceny jako nevystavitelné.
S ohledem na význam sbírky zahájila
galerie již v roce 2012 komplexně pojatý projekt konzervace a restaurování
dotčeného souboru děl a v následujících letech se podařilo v rámci programu ISO získat čtyři granty. Díla
jsou v současné době deponována ve
stabilních klimatických a technických
podmínkách moderně vybavených depozitářů GASK v Kutné Hoře a je jim
věnována patřičná odborná péče.
Výstava představí příběh reprezentativního sbírkového souboru, jehož většinu galerie získala v osmdesátých letech 20. století ze sochařovy

Muzeum Cheb a oslavy 100. výročí
založení samostatného československého
státu
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ZBYNĚK ČERNÝ
MUZEUM CHEB, P. O. KARLOVARSKÉHO KRAJE

O

slava české, potažmo československé státnosti v muzeích rostlých na sudetoněmecké tradici s sebou přináší nejeden paradox. Před
muzejníkem-historikem vyvstává zásadní dilema – kde se nachází úhel
pohledu, z něhož lze nahlížet na dějiny nestranně a objektivně. Oslavy
osvobození Chebu od nacistů jsou
toho zářným příkladem. Z našeho
pohledu jde o osvobození, z pohledu
většiny tehdejších obyvatel Chebu
o obsazení. Nabízí se vcelku triviální východisko – nahlížet na dějinné
události z pohledu Čecha a z pohledu českého Němce. Jejich výpověď je

pochopitelně zkreslená a neobjektivní. Šok, který sudetští Němci prožívali
se vznikem Československé republiky,
je však neoddiskutovatelným faktem.
U Chebských o to větším, že v rámci
emancipačních snah se zcela anachronicky dovolávali práva na sebeurčení
ještě v roce 1920. Konfrontace českého a německého „živlu“ vedená doposud víceméně v ideologické rovině se
tak přenesla do reálného života. Tento
čas vzájemného ne-porozumění se nesl
na vlně dějinné ironie, ústící po čase
do tragédie.
Jak tedy uchopit českou státnost
v muzeu založeném a budovaném
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kováře dopadá na okovy, poutající německou „vlast“. Pocit českých Němců
tak byl zhmotněn i se všemi atributy německého charakteru – pílí, vůlí
a houževnatostí.
Model pomníku legionářů je
opozitním útržkem koláže. Pomník
byl věnován příslušníkům 33. pěšího
pluku Doss’ Alto, konkrétně padlému spoluzakladateli Československého dobrovolnického sboru v Itálii
Janu Čapkovi († 17. června 1918)
a Bedřichu Havlenovi († 21. června
1918), popravenému rakouskými vojáky za dezerci. Autorem pomníku
byl akademický sochař Rudolf Březa
(1888–1955). Dílo sloužící k reprezentaci nově vzniklé Československé
republiky bylo na Chebsku ojedinělým
výtvorem majícím ve výbušné atmosféře prvních let republiky silně provokativní náboj. Pomník byl v Chebu
odhalen dne 28. října 1928 u příležitosti desátého výročí vzniku pluku.
Stával v areálu kasáren a demolován
byl pravděpodobně hned na podzim
1938. Každoročně se u pomníku

Foto: Muzeum Cheb, P. O. KARLOVARSKÉHO KRAJE

českými Němci, jež vše české odpuzovalo a vrhalo do sentimentálních
vzpomínek na monarchii a časy říšské slávy? V minimalistické koláži
rozkrývající absurditu počínání obou
stran, odhalující ponornou řeku, v níž
jakýkoliv diktát síly vyvolává vzdor;
výstava tří exponátů, které jsou ve
vzájemné „konfrontaci“ účelovou
provokací, mající za cíl znejistění panujících klišé.
Prvním exponátem je socha
Kováře od chebského akademického sochaře Johanna Adolfa Mayerla (1884–1954). Postava svalnatého
muže nordického typu se mocně napřahuje k úderu kladivem. Mayerl ji
vytvořil v letech 1920–1921 a stačilo jen pár let, aby se stala symbolem
„osvobození“ sudetských Němců.
Kopie sochy běžně zdobily interiéry
chebských domácností. Kovář se stal
i jednou z postav sudetoněmeckého
románu Rudolfa Haase (1877–1943)
Heimat in Ketten (Vlast v okovech),
který vyšel v Lipsku roku 1924. Od té
doby již nebylo pochyb, že kladivo

Rudolf Březa, Model pomníku legionářům, 1928
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konala přísaha nováčků. Jenže uctívání legionářů bylo zcela v rozporu
s pohledem chebských Němců na
události první světové války. Chebské pluky proslulé svou zarputilostí,
neústupností a neotřesitelnou loajalitou habsburskému trůnu vyčíslily své
ztráty na neuvěřitelných dvacet tisíc
padlých, tedy 34,5 % mužů plnících
vojenskou službu. K uctění heroismu
chebských jednotek byla ostatně v letech 1923–1938 budována v kostele
sv. Kláry velkolepá pamětní síň s monumentální freskou Apoteóza vojáků od Franze Grusse (1891–1979).
Pohrdání legionáři, „dezertéry“, tak
bylo nasnadě. Ostatně půtky s nimi
byly v Chebu na denním pořádku. Nejznámější případ tak otevírá exkurz
do „bojů o pomníky“, jimž bude na
výstavě věnován také prostor.
Od roku 1887 tvořila dominantu
chebského náměstí socha císaře Josefa
II., jež se v počátcích první republiky
stala symbolem národnostních konfliktů. Dne 13. listopadu 1920 se po
náměstí vracel ze cvičiště útvar vojáků, který přehlušil hudbou projevy
protidrahotní demonstrace chebských
Němců u pomníku císaře. Rozmíšky
daly podnět k akci českých vojáků,
zejména legionářů – následující noci
uzavřeli náměstí a sochu císaře strhli
z podstavce. Josef II. s utrženou pravicí byl vzápětí obyvateli Chebu postaven zpět na sokl a připevněn k němu
železnými pásy. Protičeské nálady na
sebe nedaly dlouho čekat a vyústily
v odstraňování dvojjazyčných nápisů
z úřadů a vyplenění české školy. Téhož dne se na náměstí konalo shromáždění lidu, které žádalo definitivní
osvobození německých měst od českých posádek. Večer došlo k dalším
k potyčkám. Situace se uklidnila až
počátkem prosince. Jednoruká socha
setrvala na chebském náměstí do roku
1923, kdy byla na základě zákona na
ochranu republiky odstraněna. Snesení sochy se odehrálo v noci ze 4. na
5. května, aby se předešlo případným
nepokojům, přesto nakonec přihlíželo
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pravda, nemohu věci národní ničím
přispěti, stále jen samé tábory a věčné
šuškání, dle mého posuzování jsou toho
příčinou zprávy z Německa, kde Hitler
vládne a nyní Henlein od něj přináší
zprávy. Ale přesto vše namáhání nebude jistě nic platné Němcom a stejně

pravda zvítězí… Provolávám ovšem
sticha: Nechť zhyne Henlein a Hitler.“
A tím se uzavírá drobná koláž, připomínající výročí vzniku republiky.
Návštěvníci ji budou moci zhlédnout
od října 2018 ve stálé expozici Muzea Cheb.

Jubilejní rok 2018 v muzeích
partnerských zemí
LUDĚK BENEŠ
EXEKUTIVA AMG, MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA

V

hornorakouských muzeích si
budou v roce 2018 připomínat
nejen 100. výročí vzniku tzv. první rakouské republiky, ale také skutečnost,
že označení „Oberösterreich“ (Horní
Rakousko) se právě před sto lety stalo
oficiálním názvem této spolkové země.
V Hornorakouském zemském
muzeu v Linci bude realizována velká
výroční výstava, menší výstavní i jiné
akce se však budou konat v muzejních
institucích v celém Rakousku a především ve Vídni.
Hornorakouský muzejní svaz vyzval všechna muzea v této spolkové
zemi k vytváření samostatných výstav
i k dalším aktivitám k této příležitosti
a bude se snažit o jejich koordinaci
tak, aby nedocházelo k realizaci velkého množství podobných či prakticky
stejných výstavních projektů. V plánu
je rovněž rozsáhlá prezentace všech

akcí na webových stránkách http://
www.ooegeschichte.at, přičemž první
výzva k zapojení se byla uveřejněna
přímo na webu hornorakouského muzejního svazu.
V Bavorsku je v plánu řada výstav
k 100. výročí konce německého císařství, a tím i monarchie na německém
území jako takové, dále k revolučnímu
hnutí, které na bavorském území na
konci 1. světové války vypuklo, a také
ke vzniku Svodného státu Bavorsko.
Nejvýznamnější událostí v tomto kontextu bude slavnostní otevření Muzea bavorských dějin v Řezně, které
bude zaměřeno především na dějiny
19. a 20. století. Přesnější informace
o jednotlivých akcích budou k dispozici v průběhu dalších měsíců a budou
uveřejňovány mj. i na webových stránkách Zemského ústředí pro nestátní
muzea v Bavorsku.
Zdroj: tourismus.regensburg.de

odstraňování pomníku několik set
lidí. Na místě zůstal stát jen mohutný sokl, z něhož byl odstraněn nápis.
Spor o podstavec se táhl až do roku
1925, kdy o jeho odstranění rozhodl
nejvyšší správní soud. Chebské náměstí tak definitivně přišlo o jednu ze
svých dominant. Pozornost většinové
chebské veřejnosti se tak zaměřila na
boj o zachování pomníku císaře Františka I. v nedalekých Františkových
Lázních. Interpelace v poslanecké
sněmovně, rozsáhlé stati v nejrůznějších sudetoněmeckých novinách a nesouhlasné výstupy chebské inteligence
provázely poslední naděje na uhájení
„císaře“. Odstranění sochy zakladatele lázní a skvělého uměleckého díla
vůdčího představitele jihoněmeckého
klasicistního sochařství Ludwiga Michaela Schwanthalera (1802–1848)
zkrátka očima místních Němců postrádalo „zdravý“ rozum. O to větší zavládlo roztrpčení, když byla socha dne
21. dubna 1925 skutečně odstraněna.
Prvními léty mladé republiky
se táhly jako červená nit vzájemné
provokace Čechů a Němců. Byl-li ze
strany Němců v roce 1922 ve městě
organizován k 25. výročí Chebského
národního dne (1897) tzv. Volkstag,
odpověděli Češi svoláním manifestačního sjezdu Čechů z pohraničí k 600. výročí připojení Chebska
k Čechám.
Od ledna 1933, kdy v Německu
převzal moc Adolf Hitler, se na politické scéně Chebska začaly projevovat ostré střety mezi příznivci a odpůrci národního socialismu, který
v atmosféře dlouhotrvající hospodářské krize získával stále více příznivců. Třetím kouskem koláže je dopis
psaný inkoustovou tužkou 14. května 1936 tesařem Václavem Ro…(?),
pečlivě uschovaný do zárubní dveří:
„Není možno mlčky přehlížet počínání
těchto lidí [Němců], kteří jsou vedeni
K. Henleinem, jenž je soustavně štve
proti Čechům a proti republice, zatím
co naše úřady nečinně toto přehlížejí.
Poslední dobou není již toto k vydržení,

Vizualizace nového Muzea bavorských dějin od studia „wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main“
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Oslavy 2018
Marketingovou koncepci připravuje
CzechTourism
MIROSLAV KLUSÁK
AGENTURA CZECHTOURISM
ok 2018 se ponese v duchu připomínek a oslav významných výročí
roku 2018 spojených s českou státností (1918, 1968, 1993). Spolupráce
resortů ministerstva kultury, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zahraničních věcí a ministerstva
obrany dá vzniknout rozlišným projektům a eventům. Agentura CzechTourism byla pověřena Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR k zajištění marketingové podpory oslav výše zmíněných výročí.
Obsahem marketingové komunikace budou významná výročí českých
a československých dějin, jež jsou
spojena s naší novodobou státností. Připravovaný projekt je unikátní
příležitostí k oživení a intenzívnímu
prohloubení naší společné historické
a kulturní paměti a k posílení národních identit obou států. „Spolupráce
s resorty i jednotlivými subjekty, které
připravují k výročí kulturní i společenské eventy, mají především prohloubit vnímání České republiky jako
země s obrovskou kulturní a vzdělanostní tradicí. Důraz budeme klást
i na rozvojový potenciál v rámci evropského i světového společenství,“
dodává k projektu hlavní marketingový koordinátor Lukáš Bajer.
Cílovými skupinami jsou občané
České republiky i zahraničí turisté
z blízkých i vzdálených trhů. Marketingové aktivity v Jižní Korei budou připraveny mimo jiné v návaznosti na tamní zimní olympijské hry
a výše zmiňovaná témata se představí
především v Českém domě (spolupráce s Českým olympijským výborem).
CzechTourism do konceptu zahrne
ale všechna svá zahraniční zastoupení.
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„Mezi klíčové úkoly agentury
CzechTourism patří vytvoření jednotného a zastřešujícího loga oslav, které bude k užití všem subjektům státní
správy a všem subjektům podpořeným
z veřejných zdrojů. Je nezbytné, aby komunikace všech akcí spojených s osla-

Foto: UpVision, CzechTourism

R

vami byla jednotná. Dále pak tvorba
kreativy a vytvoření tváře či stylu komunikace těchto významných výročí,“
dodává Lukáš Bajer.
Marketingová koncepce CzechTourism bude zahrnovat i tvorbu
audio i video spotů a kooperaci na
dílčích akcích spojených s oslavami
výročí v roce 2018, z nichž některé
se připravují jako překvapení pro občany a návštěvníky České republiky.
Agentura využije širokého marketingového mixu zahrnujícího PR, online
i offline kanály i samostatnou webovou platformu shrnující veškeré akce
připravované v rámci oslav.

Vila Tugendhat, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, bude jednou
z mnoha památek zvláště propagovaných v roce 2018
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Pavel Hroch
náměstek hejtmanky Jihočeského kraje

Jaké kroky chystáte k naplnění Vaší
vize v oblasti rozvoje kultury? Jak se
dotknou muzeí a galerií ve Vašem regionu?
V období 2015–2020 dle koncepcí
zřizovaných institucí ujednocených
v rámci Odboru kultury a památkové péče bude pokračovat další rozvoj
profesionálních organizací v oblasti
kultury, který zahrnuje významné investiční akce, opravy a rekonstrukce
včetně depozitárního, mobiliárního
a technologického vybavení. Předběžné odhady nákladů na další rozvoj majetku Jihočeského kraje je ve výši 975
370 000 Kč. Podobně jako v minulém období předpokládáme, že většina
těchto výdajů bude hrazena z evropských fondů. Dále pak z prostředků
organizací kumulujících se ve fondu
rozvoje majetku i z investic Jihočeského kraje. V neposlední řadě uvažujeme o zapojení národních grantů
vypisovaných na úrovni ministerstev.
Všechny organizace rovněž v rámci svých koncepcí předpokládají rozvoj své hlavní činnosti, tzn. naplňování cílů daných zřizovací listinou.
Nad rámec legislativně vyjádřených
požadavků (zřizovací listina, zákony
ČR) všechny instituce plní úkoly a cíle
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stanovené samosprávou. V rámci
těchto úkolů tvoří důležitý segment
cestovního ruchu celého Jihočeského
kraje a provozy jednotlivých muzeí
jsou důležitými turistickými cíli.
Významným ukazatelem je návštěvnost, na které lze sledovat zvyšující se zájem veřejnosti o tyto služby. Návštěvnost dosažená v roce 2014
přesahující 1 milion návštěvníků je
vyšší než návštěvnost památkově chráněných objektů v gesci NPÚ, který
rovněž tvoří důležitý a nezanedbatelný segment turistického potenciálu
Jihočeského kraje. Z toho vyplývá,
že postavení našich organizací a jimi
nabízený program je na minimálně
stejné, v některých případech i vyšší
úrovni, přestože vytváření turistického potenciálu je na rozdíl od např.
NPÚ jen jednou z mnoha činností
zabezpečovanými našimi institucemi.
Z hlediska vyjádření návštěvnického
zájmu můžeme konstatovat, že všechny organizace v Jihočeském kraji poskytují kvalitní, dostatečně pestrou
a oblíbenou nabídku veřejných služeb
v oblasti kulturního turismu. V rámci koncepce na roky 2015–2020 je
důležité udržení pozitivních trendů
a neustálé zvyšování návštěvnického
servisu. Naplnění těchto cílů je vyjádřeno v koncepci každého muzea a je
shrnuto také v celkové marketingové
strategii kraje.
Většina organizací mimo své populární, naučné a edukační činnosti
vyvíjí velmi důležitou a erudovanou
vědeckou činnost. Její výsledky jsou
velmi pozitivně hodnoceny i na mezinárodním vědeckém poli a v rámci odborné veřejnosti v celé ČR. Pro
rozvoj organizací je velmi důležitý
společný postup při naplňování koncepcí koordinovaný Odborem kultury a památkové péče, který zároveň
vytváří podmínky pro uskutečňování
společných projektů.

Mezi nejvýznamnější společné
projekty plánované v rámci koncepce patří výstavní, edukační a populární projekt k připomenutí 1. sv. války.
Předpokládané náklady projektu činí
cca 6 mil. Kč.
Dalším projektem, ve kterém jsou
zapojeny všechny kulturní organizace Jihočeského kraje, je pokračování
Porty Culturae – I-CULT. V minulém
období byla díky pilotnímu projektu
Porta Culturae nastartována spolupráce mezi organizacemi a poskytovateli kulturních služeb ve čtyřech
regionech, tzn. Jižní Čechy, Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko.
Pozitivní výsledky projektu i přes složitosti jeho řešení vedly k rozhodnutí
vytvořit jeho další pokračování. Byla
stanovena témata, ve kterých bude
spolupráce zúčastněných subjektů pokračovat. Předpokládané náklady jsou
cca 20 mil. Kč u každého partnera.
V rámci projektu se chystá mj. vybudování repliky historické vesnice, resp.
archeoskanzenu v Trocnově.
V rámci uskutečňování cílů
na poli sbírkotvorné problematiky
u všech muzeí a galerií je důležitým
úkolem projekt společné elektronické databáze sbírkových předmětů,
který úzce souvisí s centrální evidencí sbírek (CES) danou zákonem
č. 122/2000 Sb. Vytvoření jednotné
elektronické databáze realizované
v rámci technologického centra Jihočeského kraje, spojené s dálkovým
přístupem pro všechny naše sbírkotvorné organizace, vytvoří podmínky
pro optimalizaci této činnosti, které
nemají obdobu v celé ČR. Vznikne
tak potenciál, který umožní vytvářet
muzea 21. století využívající pro své
odborné činnosti nejnovější technologie. Předpokládané náklady projektu
jsou cca 3,5 mil. Kč.
Mezi další významné akce patří
realizace projektů v rámci IROP. Zde
jsou již schválené projekty k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii
– Wortnerově domě, rekonstrukce
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depozitárního objektu Sparta Alšovy
jihočeské galerie a částečná demolice
a výstavba nového depozitárního objektu Ledenice, a výtvarně prostorové řešení stálé expozice Jihočeského
muzea v Českých Budějovicích. Muzeum středního Pootaví Strakonice
podalo projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice
a další projekt bude podávat Jihočeská
vědecká knihovna – jedná se o dostavbu budovy.

Posledním je projekt investiční,
společný rovněž pro všechny sbírkotvorné organizace. Jedná se o realizaci centrálního depozitáře vybaveného
moderní technologií pro uchovávání
a ochranu sbírek. Tento projekt řeší
základní potřebu všech sbírkotvorných organizací při naplňování předmětu své činnosti. Vytvoření centrálního depozitáře lze řešit rekonstrukcí
stávajícího objektu anebo vybudováním zcela nové účelové budovy. Před-

pokládané náklady projektu činí cca
200 milionů Kč.
Koncepce rozvoje zřizovaných
organizací v oblasti kultury na roky
2015–2020 je strategickým dokumentem, o který se budou opírat všechny
žádosti směrované na dotační tituly jak
z národních zdrojů, tak ze zdrojů EU.
Vzhledem k tomu, že došlo k takřka
úplnému naplnění koncepce z minulého období, předpokládáme, že i naplňování té nové bude úspěšné.

200 LET ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ

PAVEL DVOŘÁK
REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOPŘIVNICI – LAŠSKÉ MUZEUM

P

očátky a první dvě desetiletí kopřivnického muzejnictví jsou neodmyslitelně spjaty s osobou místního patriota, kulturního a spolkového
pracovníka, sběratele lidové kultury
a slovesnosti Emila Hanzelky. Právě
na jeho nadšené sběratelské činnosti
byl postaven základ Lašského muzea,
které bylo v Kopřivnici otevřeno před
sedmdesáti lety, 24. srpna 1947.
Emil Hanzelka se narodil v Kopřivnici 29. března 1886. Už odmalička se zajímal o historii města i kraje,
shromažďoval všemožné předměty s ní
spojené a od své matky postupně získával i lásku k místnímu nářečí, lidovým písním a říkadlům, které si pro
sebe zaznamenával. Po absolvování
obecné a měšťanské školy pracoval
nějaký čas jako učeň v kopřivnické
továrně na kočáry, vagóny a tehdy už
i automobily (později nazvané Tatra).
Díky svému nadání se po vyučení dostal až na průmyslovou školu do Brna,
ale po maturitě se opět vrací do rodného města a v továrně pracuje tentokrát
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už na pozici mistra. V průběhu první
světové války se počíná i jeho veřejná
činnost, která ovšem svého vrcholu
dosahuje až po převratu. V té době
také opouští ze zdravotních důvodů
továrnu a přebírá po tchánovi vedení
jeho obchodu.
Mezi dvěma světovými válkami se
pak Emil Hanzelka formuje v osobnost, která svou činností podstatně

změnila tvář a život Kopřivnice a vytvořila vlastně i její historickou paměť, jež je v mnoha ohledech stále
živá. Hanzelka se v této době stává
aktivním činovníkem mnoha spolkových organizací. V čele místní odbočky
Československého červeného kříže se
zasazuje o stavbu koupaliště, jako reprezentant Sokola pomáhá budovat
novou moderní sokolovnu, coby předseda Klubu československých turistů
přeměňuje místní lesy ve výletní místo
kopřivnických občanů. A právě v této
době se Hanzelka poprvé pokouší iniciovat i vznik kopřivnického muzea.
Jeho základem mají být Hanzelkovy
soukromé sbírky a hlavní oblastí zájmu nového muzea má být minulost

Foto: Archiv Muzea Fojtství Kopřivnice

70. výročí založení Lašského
muzea v Kopřivnici
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továrny Tatra, potažmo celé Kopřivnice. Ve třicátých letech 20. století se
mu daří získat pro svůj nápad mnoho
vlivných podporovatelů, včetně tehdejšího ředitele továrny barona Hanuše
Ringhoffera. Vytipována je i budova
vhodná pro umístění muzea, která má
dokonce přímou vazbu na zakladatele
továrny Ignáce Šustalu. Přichází však
podzim 1938, Kopřivnice je v rámci záboru Sudet přičleněna do Říše
a všechny dlouho promýšlené plány se
na dlouhá léta vracejí do Hanzelkova
pracovního stolu.
Po válce se Emil Hanzelka opět
pouští do promýšlení a realizace svého
velkého projektu. V srpnu 1947 tak
může být, u příležitosti oslav sedmdesátého výročí postavení prvního kopřivnického automobilu Preasident,
Lašské muzeum slavnostně otevřeno.
Jeho základem se stává Hanzelkův obsáhlý archiv, společně s jeho vlastivědnými, archeologickými, historickými,
uměleckými i průmyslovými sbírkami.

Tyto sbírky se však velmi rychle rozrůstají, i díky Hanzelkově spolupráci
s bývalým automobilovým závodníkem Josefem Veřmiřovským, především o památky na obě kopřivnické
továrny (jak Tatru, tak i významnou
keramickou továrnu). V důsledku
toho je Lašské muzeum v roce 1954
přebudováno na Speciální muzeum
průmyslu automobilového a keramického, jehož součástí však stále zůstávají i expozice věnující se národopisu,
historii města a slavným rodákům.
Emil Hanzelka se v této době již plně
věnuje muzejní práci, zároveň se z pozice okresního konzervátora památkové péče stará o památky na celém
Novojičínsku.
Na přelomu let 1967 a 1968 se
Lašské muzeum opět proměňuje.
Dochází k vybudování proskleného
pavilonu pro nové Technické muzeum, původní budova je rekonstruována a celá instituce přechází do správy
n. p. Tatra. Tím pomalu končí i „éra“

Emila Hanzelky jako hlavního organizátora muzejní práce v Kopřivnici.
V muzeu pracuje až do svých 85 let
a umírá 26. ledna 1973, dva měsíce
před svými 87. narozeninami. Jím
vybudovaný Lašský archiv, jedinečný
zdroj poznání o minulosti Kopřivnice,
se v roce 1990 stává významnou součástí nově otevřeného Muzea Fojtství.
Jako součást Technického muzea
pak Lašské muzeum funguje až do
roku 1997, kdy se Technické muzeum
přesouvá do nových prostor a prosklený pavilon i původní budova jsou veřejnosti uzavřeny. V roce 1999 je původní
vila prohlášena kulturní památkou
a několik let nato se dočkává svého
znovuvzkříšení i samotné Lašské muzeum. Po rozsáhlé rekonstrukci je veřejnosti znovu otevřeno na podzim
2005. Od té doby jsou v jeho útrobách
k vidění především expozice věnované kopřivnické továrně na keramiku
a kachlová kamna, ale i místnímu rodákovi Zdeňku Burianovi.

RECENZE

Vítejte u neandertálců
Recenze výstavy MZM
VERONIKA KLIMEŠOVÁ BAČOVÁ
MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V

ýstava Pavilonu Anthropos, probíhající od 2. prosince 2016 do
31. prosince 2017, seznamuje návštěvníky s nejdůležitějšími a nejzajímavějšími aspekty života neandertálců (nejen) na našem území velmi
poutavou a přitažlivou formou, která
u výstav či expozic s archeologickou
tematikou nebývá vždy samozřejmostí.
Autor výstavy Petr Neruda dokázal
vdechnout exponátům život pomocí
pozoruhodných příběhů neandertálců, které zaujmou laiky i odborníky,
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dospělé i dětské diváky, prostě široké
spektrum potenciálních návštěvníků.
Je však nutné dodat, že velkou zásluhu na atraktivnosti výstavy odvádějí
nejrůznější dioramata, modely nebo
audiovizuální prvky.
Tento výstavní jednosálový projekt je tematicky i prostorově rozčleněn do šesti bloků. Hned v první části
„Neandertálci v prostoru a času“ se
setkáváme s prvním dioramatem zachycujícím výzkum v klíčové lokalitě,
jeskyni Kůlna v Moravském krasu. Ta

je také prezentována na jedné ze tří
obrazovek společně s jeskyněmi Šipka
a Švédův stůl v krátké video-smyčce.
Jako originálnější audiovizuální prvek
se ale jeví krátký kreslený film o putování neandertálské rodiny, se kterou
se prostřednictvím dalších krátkých
filmečků setkáme v celé expozici ještě
čtyřikrát.
Až v druhé části „Antropologie
neandertálců“ se setkáváme se samotnými archeologickými nálezy, lebkami
a kostmi. Vystaven je zde i legendární
travertinový výlitek mozkovny neandertálského člověka ze slovenských
Gánovců, zapůjčený pro tuto příležitost z Národního muzea. Laickou veřejnost zaujme realistický model celé
postavy neandertálce zhotovený ze silikonu, který pravděpodobně představuje nejdražší výstavní položku.
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k získání barviva nebo zajímavým kusem vápence. Nechybí ani kreslený
film o neandertálské rodině a schopnostech plánování neandertálců a diorama neandertálce ukládajícího
mamutí kly podle nálezu učiněného
v jeskyni Kůlna. Na stěnách visí panely s texty o duchovním životě neandertálců doplněné obrazovými rekonstrukcemi jejich rituálů či léčby.
Samotný závěr výstavy pod názvem „Epilog“ návštěvníkům předkládá možné příčiny zániku neandertálců a jejich kultury a také zajímavý
interaktivní prvek pod názvem „Jak se
dělá věda“. Na plátno promítané video
s dotykovou funkcí umožňuje všem
s hlubším zájmem o archeologii zvolit
si některou z lokalit a dozvědět se tak
podrobné informace a výzkumu, analýze nálezů nebo jejich interpretaci.
Výstavu považuji za velmi zdařilý
muzejní projekt, jemuž lze vytknout
jen málo. Zamrzí neosvětlená vitrína,
drobné nedostatky v popiskách nebo
málo odpočinkových míst (pouze dvě
židle na celé ploše). Bezpatkové písmo na panelech je dobře čitelné, jen
v části o antropologii neandertálců
jsou panely popisující spor Mašky
a Virchowa o původu šipecké čelisti
umístěné za „oblázkovým chodníčkem“, tudíž pro návštěvníka hůře
přístupné a čitelné. Naproti tomu
oceňuji logické rozčlenění výstavy do
tematických celků, které návštěvníkům umožňuje bezproblémový pohyb
po celém prostoru. Statické panely,
vitríny a dioramata jsou pravidelně
doplňovány dnes již očekávanými

interaktivními či audiovizuálními
prvky, z nichž jednoznačně vyčnívají
kreslené filmy o životě neandertálské
rodiny. Ač beze slov, jsou naprosto
srozumitelné Čechům i cizincům, dospělým i těm nejmenším a zaujmou
snad opravdu každého. Na zahraniční
návštěvníky se ovšem nezapomnělo,
panely i popisky jsou provedeny také
v anglickém jazyce. Mohlo by se zdát,
že samotné muzejní exponáty tvoří
jen malou část celé výstavy, což je při
bližším pohledu logické. Reprezentovatelných archeologických nálezů ze
středního paleolitu, kdy neandertálci
žili, není mnoho. Také (nejen) z tohoto důvodu zapůjčilo na výstavu své
artefakty Národní muzeum a Podtatranské muzeum v Popradě. Vzhledem
k ostatním kvalitám výstavy se však
jejich množství jeví jako irelevantní.
Výstava si klade za cíl seznámit
návštěvníka s životem neandertálců
na základě nejnovějších poznatků získaných především na území Moravy,
a také opravit některé mylné představy o jejich schopnostech. To beze
zbytku naplňuje. Forma, jakou tak
činí, přitom osloví nejširší veřejnost
a má co nabídnout jak odborníkům,
tak i neznalému publiku. Samozřejmou součástí výstavy jsou i doprovodné akce – programy pro školy,
workshop nebo odborné přednášky.
Souběžně s výstavou byla vydána i publikace. Pokud se mají výstavní počiny
s archeologickou tematikou do budoucna ubírat uspokojivým směrem,
v Pavilonu Anthropos lze tuto cestu
hledat ještě do konce roku 2017.

Foto: Jolana Halalová, MZM

Jádro výstavy tvoří třetí část – rekonstrukce neandertálského domova.
Návštěvníci vstupují do potemnělého
uzavřeného prostoru evokujícího jeskyni, kde světla nasvěcují jen panely
s texty a plánky. Prostor je rozčleněn
do čtyř částí podle předpokládané
struktury neandertálského obydlí (dílny, ložnice, obýváku a řeznictví). Také
zde se setkáváme s modely neandertálců, tentokrát v podobě neotřelých drátěných modelů, a také s kresleným filmem o domově neandertálské rodiny.
Poměrně velká část výstavy je věnována čtvrtému tematickému celku,
technologii a distribuci surovin. Kromě dalšího kresleného filmečku o výrobě kamenných nástrojů je návštěvníkům nabídnuto i video zachycující
experimentální výrobu kamenných
štípaných nástrojů. Podruhé se zde
setkáváme s vystavenými nálezy. Zatímco kamenné pěstní klíny v podlouhlých vitrínách ve stěně byly velmi
dobře nasvícené, samostatně stojící
skříňová vitrína s dalšími pěstními klíny, skládačkou, retušéry a hladítkem
byla zcela bez osvětlení, což samozřejmě ubralo na působivosti těchto unikátních artefaktů. Další nedostatek
spatřuji v absenci popisku vysvětlující
pojem „skládačka“. Mimo vitríny jsou
vystaveny i samotné kamenné suroviny a vše doplňují obrázky či fotografie
experimentální výroby nástrojů.
Nejmenší část výstavy je věnována neandertálské stravě. Setkáváme
se zde s velkým nástěnným soupisem
lovených zvířat, kresleným filmem
znázorňujícím získávání tuku z kostí
a dioramatem zachycujícím neandertálského lovce (v podobě drátěného
modelu) a medvěda (v podobě kostry). Návštěvníky určitě zaujme možnost potěžkat si mamutí stehenní kost
a stoličku (bez popisku, zda se jedná
o originál nebo kopii) a video s útočícím kresleným mamutem.
V poslední části „Estetika, symbolismus a sociální cítění“ se potřetí setkáváme s originálními nálezy – pěstními klíny, zlomky krevele určenými
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NOVÉ EXPOZICE

V Čáslavi se otevřela
Brána do pravěku
JARMILA VALENTOVÁ
MĚSTSKÉ MUZEUM A KNIHOVNA ČÁSLAV

N

základů. Tuto starou sbírku však pochopitelně doplňují i významné nálezy
z nových výzkumů Archeologického
ústavu AV ČR, v. v. i., pracoviště Kutná Hora, jež jsou v expozici prezentovány na třech panelech.
Čáslavsko mělo v pravěkém vývoji
Čech specifické postavení jako oblast
na východním okraji středních Čech
lemovaném Železnými horami. Bylo
kontaktní oblastí zajišťující komunikaci při prastarých stezkách vedoucích na Moravu a dál do Podunají;
pravěké kultury se zde dotýkaly a vzájemně ovlivňovaly. Nová expozice je
umístěna v suterénních prostorách
a je pojata klasicky chronologicky, neboť její cílovou skupinou v turisticky
málo významné lokalitě, jakou je Čáslav, jsou zejména školy. Téma pravěku je využitelné jako doplněk rámcových vzdělávacích programů. Rozsah

Foto: Archiv MMK Čáslav

a začátku dubna otevřelo Městské muzeum a knihovna Čáslav
novou expozici „Brána do pravěku“,
představující především výběr z jedné
z nejstarších sbírek pravěké hmotné
kultury v českých zemích. Čáslavské
muzeum, nejstarší venkovské muzeum
v Čechách, vzniklo již v roce 1864 v podobě sbírek muzejního spolku Včela
Čáslavská, od počátku aktivně zaměřeného na terénní práci, která přímo
chrlila nové nálezy, významně přispívající k rozvoji tehdy teprve se formujícího vědního oboru archeologie.
Tyto nálezy byly intenzivně publikovány v tehdejším jediném odborném periodiku Památkách archeologických,
a to zejména místním archeologem
a muzeologem Klimentem Čermákem, čímž přispěly v počátcích rozvíjející se archeologie podstatnou měrou k vybudování jejích teoretických

Replika stavby neolitického domu v expozici muzea v Čáslavi
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expozice není velký a lze ho zvládnout
během vyučovací hodiny. Kromě stručných textů na panelech doplněných
fotografiemi z tzv. oživeného pravěku
jsou k dispozici i doprovodné texty
pro ty, kteří chtějí vědět víc, ať už jde
o příběhy některých nálezů, informace k výzkumům nebo o přehledy publikací k pravěku Čáslavska, které lze
zapůjčit v muzejní knihovně.
Kromě rozdělení na starší a mladší pravěk a raný středověk je závěr
expozice věnován klíčové lokalitě – čáslavskému Hrádku. Tato lokalita přinesla Čáslavi nesmazatelné prvenství.
Čermákův výzkum totiž představoval
vůbec první dlouhodobě a systematicky zkoumanou českou lokalitu v celém
19. století. Průkopnické bylo také Čermákovo pochopení důležitosti přesné
dokumentace sledu vrstev, což v české
archeologii dosud chybělo. Z Hrádku
tak pochází první podrobně kresebně
dokumentovaná stratigrafie české lokality. Nálezy z Močovic, které jsou
v nové expozici také k vidění, pak přestavují největší předválečný výzkum
neolitické lokality u nás.
Originály doplňují repliky části
stavby neolitického domu, komorového hrobu ze starší doby železné a zejména keltského ženského oděvu, ušitého ručně dobově doloženými stehy
a lemovaného ručně barvenými vlákny
z ovčí vlny barvivem ze svízele, zlatobýlu a indiga a mořenou barvířskou.
I pravěký svět byl totiž barevný.
V interaktivním koutku vybaveném replikami si děti i dospělí mohou
zkusit složit lidskou kostru v životní velikosti a vybavit ji na posmrtnou cestu milodary z výbavy keltské
nebo slovanské ženy. Případně si lze
vyzkoušet, jak tyto bytosti vypadaly
živé – k dispozici je totiž kompletní
oděv i šperky. Expoziční projekt by
měl pokračovat vznikem středověkého
města a založením bylinkářské a barvířské zahrádky jako menší venkovní
expozice. Do jaké míry se to povede,
bude však záležet na získání dalších
finančních prostředků.
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OTÁZKY PRO NOVÉ ŘEDITELE

Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.
Městské muzeum v Jaroměři
uspěl ve výběrovém řízení na pozici
ředitele Městského muzea v Jaroměři.
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Co považujete za nejzajímavější
předmět ve Vašem muzeu?
Jednoznačně nejzajímavějším „předmětem“ našeho muzea je jeho samotné sídlo, tedy národní kulturní památka Wenkeův dům, budova navržená
architektem Josefem Gočárem, která sloužila jako obchodní dům firmy
A. Wenke a syn v Jaroměři. Jde o zcela
mimořádnou stavbu v celoevropském
kontextu. Charakteru domu a jeho

Čeho si přejete svým působením
ve vedení muzea dosáhnout?
Ve spolupráci se svými kolegy a kolegyněmi se snažíme dosáhnout dalšího rozvoje muzea, a to zejména prostřednictvím zintenzivnění edukační
činnosti a také rekonstrukce stálé expozice ve Wenkeově domě. Chceme
zachovávat a rozvíjet kvalitní přednáškovou činnost, která je již tradičně
uskutečňována s kolegy z Národního
památkového ústavu v Josefově. Naším obecným cílem je skloubit roli
muzea jako kulturně-historického
centra pro setkávání občanů Jaroměře, včetně školní mládeže, s rolí lákavého a zajímavého turistického cíle
nadregionálního významu.
Důležitou součástí dalšího rozvoje muzea je i úzká spolupráce
s dalšími kulturními a muzejními
institucemi v Jaroměři, především
s vojensko-historickými subjekty
v pevnosti v Jaroměři-Josefově. Dále
se snažíme prohloubit spolupráci
s polskými partnerskými muzei. Věřím, že přeshraniční spolupráce zejména malých muzeí je oboustranně
prospěšná, přinášející užitek nejen
jim samotným, ale i obcím, ve kterých
se nacházejí.
Foto: Archiv Městského muzea v Jaroměři

Jaká profesní dráha předcházela
Vašemu nástupu do současné
funkce?
Mému nástupu do funkce ředitele
předcházela dlouhodobá spolupráce
s několika muzejními institucemi.
Od gymnaziálních let jsem brigádnicky
spolupracoval s oddělením archeologie
Muzea Mladoboleslavska a účastnil
se dvou celoprázdninových sezón archeologického výzkumu Národního
muzea na lokalitě Obří hrad na Šumavě, který vedl PhDr. Miloslav Slabina.
Během doktorských studií jsem působil v Arktickém centru Laponské univerzity, které velmi úzce spolupracuje
s mimořádným muzeem „Arktikum“,
zaměřeným na antropologii a ekologii
polárních oblastí. Během doktorského výzkumu jsem měl také nezapomenutelnou možnost práce v centrálním
depozitáři Finského národního muzea
v Niinikoski. Po návratu do České republiky jsem pracoval takřka dva roky
v oddělení archeologie Regionálního
muzea a galerie v Jičíně. Tamějšímu
řediteli PhDr. Michalu Babíkovi a dalším kolegům jsem vděčný za podporu
ve svém dalším „muzejnickém“ rozvoji. Po více než roční zkušenosti práce
v krajské správě a posléze v krajem
zřízené příspěvkové organizaci jsem

Bylo něco, co Vás po nástupu
do funkce mile či nepříjemně
překvapilo?
Po nástupu do relativně malého Městského muzea mě mile překvapil stav
uložení a úroveň evidence sbírkových
předmětů, stejně jako vysoká motivovanost kolegů a jejich ochota ke spolupráci na dalším rozvoji organizace.
Obojí pramení především z jejich ryzího entuziasmu. Vysloveně nepříjemné
překvapení nebylo žádné, a to patrně
díky předchozí zkušenosti v jiných muzeích a díky znalosti rámcové situace
muzea.

dějinám nově přizpůsobujeme celou
stálou expozici.

Pohled do haly Wenkeova obchodního domu, dnešního sídla muzea
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SENÁTU AMG

Mimořádné zasedání
Senátu AMG
dne 20. září 2017 v Národním technickém muzeu
Přítomni:
31 z 54 s hlasem rozhodovacím
18 z 37 s hlasem poradním
Jelikož se členové Senátu AMG nesešli
v čase zahájení jednání v dostatečném
počtu (tj. nejméně polovina členů s hlasem rozhodovacím), II. místopředseda
AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka dle § 12
odst. 2 Stanov AMG informoval přítomné o uskutečnění mimořádného zasedání Senátu AMG o 30 minut později.
Po uplynutí této doby byl pro zasedání
mimořádného Senátu AMG přítomen dostatečný počet členů (dle § 12, odst. 2
je potřebná účast alespoň jedné třetiny
členů s hlasem rozhodovacím, tj. 18 členů), přičemž v průběhu jednání pak byli
přítomni členové Senátu AMG v počtu 31
členů s hlasem rozhodovacím. V úvodu
zasedání byla schválena návrhová komise ve složení: Mgr. Pavla Obrovská, Ing.
Bc. Richard Maxmilián Sicha a Mgr. Lukáš Krinke; a mandátová komise ve složení: Ing. Pavel Jirásek, PhDr. Luděk Beneš
a Mgr. Monika Benčová. Zároveň byl dle
předloženého návrhu schválen program
zasedání Senátu AMG.

Zpráva o činnosti Exekutivy
AMG
PhDr. Luděk Beneš informoval o činnosti
Exekutivy AMG za uplynulé období od
minulého zasedání Senátu AMG, které se
uskutečnilo dne 31. května 2017. Vzhledem k časové zaneprázdněnosti předsedy
AMG se červnové jednání Exekutivy AMG
nemohlo uskutečnit v plánovaném termínu dne 28. června 2017 a nepodařilo se
najít ani jiný vhodný termín, ve kterém by
se Exekutiva AMG mohla setkat v plné,
resp. alespoň usnášeníschopné sestavě.
Došlo tak pouze k jednání několika členů
Exekutivy AMG dne 27. června 2017. Na
tomto jednání podal rezignaci v souladu
s § 13 odst. 3 Stanov AMG člen Exekutivy
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AMG Mgr. Karel Ksandr. Uvedl zde důvody k odstoupení vyplývající z nesouhlasu
s některými oblastmi činnosti Exekutivy
AMG (zejména v rámci přípravy a realizace Národní soutěže muzeí Gloria musaealis). Poté oznámil svou rezignaci na
funkci předsedy a člena Exekutivy AMG
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. Jako hlavní
důvod uvedl svou osobní a rodinnou situaci a velké pracovní vytížení, spojené
mj. s jeho blížící se dlouhodobou stáží
na Tchaj-wanu. Toto vytížení mu dle jeho
vyjádření neumožňuje nadále odpovědně
plnit povinnosti spojené s funkcí předsedy AMG. Dle ustanovení § 14 odst. 4
Stanov AMG tedy převzala veškerou jeho
agendu a pravomoci I. místopředsedkyně
AMG Mgr. Irena Chovančíková. Dle znění
§ 13 odst. 6 Stanov AMG zůstává Exekutiva AMG i po rezignaci dvou členů plně
funkční a usnášeníschopná. Dle § 12
odst. 5 Stanov AMG může Senát AMG
kooptovat na svém jednání za odstupujícího člena, tj. za Mgr. Karla Ksandra,
nového člena Exekutivy AMG.
Ve dnech 18.–19. července 2017 se
konalo výjezdní zasedání Exekutivy AMG
v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha
v Mladé Boleslavi. Dne 8. září 2017 pak
proběhlo řádné zasedání Exekutivy AMG
na Sekretariátu AMG. Členové Exekutivy
AMG si rovněž nově rozdělili kompetence,
které měli její odstoupivší členové, zejména pověření pro jednotlivé Krajské sekce
AMG: Olomouckou krajskou sekci AMG
převzala Mgr. Irena Chovančíková, Moravskoslezskou krajskou sekci AMG PhDr.
Pavel Ciprian, Pardubickou krajskou sekci
AMG PhDr. Luděk Beneš a Ústeckou krajskou sekci AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka.
Zástupcem AMG pro jednání s UZS se
stal PhDr. Zdeněk Kuchyňka.

Exekutiva AMG se dále zabývala podrobným zhodnocením plnění usnesení
XI. Sněmu AMG a přípravou XII. Sněmu
AMG, který by se měl uskutečnit v Ústí
nad Labem v řádném termínu ve druhé
polovině roku 2018 (také v souvislosti
s množstvím akcí připravovaných muzei k výročím 1918); a také přípravou
XIV. ročníku Festivalu muzejních nocí
2018, jehož Národní zahájení by se mohlo tentokrát odehrát v Královéhradeckém
kraji.
PhDr. Pavel Ciprian se jako zástupce
AMG dne 29. června 2017 zúčastnil jednání Sekce pro kulturu a komunikaci České komise pro UNESCO; na tomto jednání
bylo schváleno „Doporučení UNESCO na
ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich
rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti“ z roku 2015 v podmínkách ČR. Toto
„Doporučení“ bude publikováno v plném
znění na webových stránkách AMG, souhrnná zpráva pak vyjde ve Věstníku AMG.
Dále PhDr. Luděk Beneš informoval
o plánované konferenci ke 100. výročí
od vzniku Československé republiky;
tato konference by se měla odehrát na
podzim 2018 v Bratislavě a měla by být
připravena ve spolupráci se slovenskými
kolegy na základě společného memoranda o spolupráci.
Dne 20. července 2017 se pak v Praze uskutečnilo společné jednání AMG
a ČV ICOM, na jehož programu byla
především Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis, její průběh, společné memorandum vyhlašovatelů, příprava soutěžních dokumentů pro další ročníky atd.
ČV ICOM také požádal AMG o spolupráci
a zapojení se do přípravy žádosti o pořadatelství generální konference ICOM
v Praze v roce 2022. Za AMG byla do
přípravného výboru konference nominována Mgr. Irena Chovančíková.
V závěru zprávy o činnosti Exekutivy AMG bylo připomenuto, že na dopis
zaslaný náměstkovi ministra kultury pro
řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavu Ourodovi, Ph.D., dne 16. února
2017 s žádostí o podrobnější informace
k plnění Koncepce rozvoje muzejnictví
pro období 2015–2020 dosud AMG
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neobdržela žádnou reakci a odpověď tak
bude urgovat.
Radním pro kulturu ve všech krajích ČR byly odeslány dopisy s žádostí
o společné jednání s předsedou AMG.
Jednání proběhla zatím s Libereckým,
Královéhradeckým a Plzeňským krajem;
zájem o setkání projevily i další kraje.
Dne 6. září 2017 se Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Luděk Beneš zúčastnili
jednání nově ustavené Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, památkovou
péči a cestovní ruch. Jelikož se jednalo
o ustavující schůzi, nebyla zde poskytnuta možnost pro samostatné vystoupení,
proto Exekutiva AMG požádá o setkání
s vedením této komise.
Dne 29. června 2017 se v Národním
muzeu uskutečnilo druhé jednání pracovní skupiny pro přípravu Národní platformy
pro správu a evidenci muzejních sbírek,
v níž zastupuje AMG PhDr. Luděk Beneš.
Ve dnech 9.–12. listopadu 2017 se
bude v Gentu konat 25. výroční konference NEMO, kde bude AMG zastupovat
Mgr. Denisa Brejchová ze Západočeského
muzea v Plzni.
Ve dnech 24.–26. září 2017 se
koná v Mikulově 26. setkání českých,
saských, bavorských a hornorakouských
muzejníků na téma „Krásný starý nový
svět. Archeologie v muzeích na cestě
k budoucnosti“. Ve spolupráci s Regionálním muzeem Mikulov a muzejními
organizacemi v partnerských zemích byl
připraven bohatý program setkání.
Ve dnech 10.–14. řjna 2017 proběhne v Plzni-Písku-Praze konference
Hands on! International Association of
Children in Museums na téma „Budoucnost v rukou dětí – Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny“. AMG
se podílí na přípravě konference i na její
realizaci.
Dne 24. října 2017 se uskuteční seminář Českého komitétu Modrého štítu
na téma „Krizové plány v paměťových
institucích v současných podmínkách“,
a to v Národním archivu v Praze. AMG
se jako dosavadní signatář podílela na
přípravě nové Smlouvy o působení ČKMŠ,
jež aktualizuje a doplňuje smlouvu
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z 21. dubna 2000 v souladu s novým
statutem mezinárodní asociace Modrý
štít.

Návrh plánu činnosti AMG
na rok 2018
Členka Exekutiva AMG PhDr. Jana Hutníková přítomné informovala o nabídce
Mgr. Václava Houfka, ředitele Muzea
města Ústí nad Labem, na uspořádání
XII. Sněmu AMG na podzim příštího roku
2018 (pravděpodobně počátek listopadu) v prostorách muzea v Ústí nad Labem. Tato nabídka byla Senátem AMG
bez výhrad přijata. Sněm AMG bude
dvoudenní akcí, přičemž první den započne jednání v odpoledních hodinách (kvůli
příjezdu účastníků ze vzdálenějších míst)
a den následující by (opět s ohledem na
odjezd účastníků ze vzdálenějších míst)
jednání bylo ukončeno kolem poledne.
PhDr. Jana Hutníková dále členy
Senátu AMG upozornila na další důležité termíny: dne 17. května 2018 se
uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků XVI. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis, dne 18. května 2018
proběhne Národní zahájení XIV. ročníku
Festivalu muzejních nocí, celý rok 2018
bude probíhat mediální kampaň Muzea
a 20. století, jež by měla vyvrcholit konferencí v Bratislavě připravenou spolu se
slovenskými kolegy k připomenutí 100
let od vzniku ČSR a dalším osmičkovým
výročím. Plán činnosti AMG na rok 2018
byl poté Senátem AMG v navržené podobě bez výhrad přijat.

Muzejní standardy a systém
registrace muzeí
Pracovní skupina AMG pro přípravu systému registrace a akreditace muzeí se sešla
ve dnech 8. června 2017, 9. srpna 2017
a 12. září 2017 a zabývala se zejména
podmínkami a kritérii při akreditaci muzeí
a rovněž možným využitím údajů z Benchmarkingu muzeí v novém systému.
PhDr. František Šebek rovněž připravil
článek shrnující dosavadní výsledky činnosti pracovní skupiny AMG, který bude
publikován ve Věstníku AMG č. 5/2017.
Dr. Šebek seznámil členy Senátu AMG

se svými poznatky z jednání krajských
sekcí AMG, jejichž jednání byl přítomen.
Upozornil na rozšířené mylné informace o chystané registraci muzeí, kterou
označil za nevyhnutelný proces, neboť
její příprava a realizace je také součástí
schválené Koncepce rozvoje muzejnictví
pro období 2015–2020. Nabídl pak znovu předsedům krajských sekcí AMG svoji
přítomnost na jednání jejich sekcí, kde
by mohl problematiku registrace, resp.
akreditace blíže osvětlit a případně podrobněji odpovědět na dotazy členských
muzeí AMG. Dr. Šebek dále přítomným
představil návrh pracovní skupiny AMG,
dle něhož budou instituce řazeny do výkonnostních stupňů, přičemž toto řazení
bude zohledňovat jak kategorii konkrétní
instituce, tak i její specifické zaměření.
Řazení do výkonnostních stupňů bude navíc po 5 letech přezkoumáno, což umožní
pohyb muzeí a galerií mezi jednotlivými
stupni dle aktuálních sledovaných parametrů. Přihlášení se k akreditačnímu procesu (tj. druhému stupni registrace) by
mělo být pro muzea dobrovolné, a spíše
záležitostí jejich prestiže, resp. prestiže
celého oboru muzejnictví v rámci ČR.
Dle zatím dostupných informací nabízí
návrh připravovaného systému registrace
MK ČR jiné řešení, konkrétně kategorizaci do skupin s počátečním (a dále již
neměnným) zařazením. K precizaci návrhu AMG pak dr. Šebek oslovil zástupce
oborových Komisí AMG i Krajských sekcí
AMG, se kterými by dále pracovní skupina
AMG spolupracovala. Výsledkem by měly
být parametry, které by byly dále zkoumány u každé specifické kategorie a jež
se mohou dle příslušných specializací
různit. Dále dr. Šebek doplnil, že využití
ročního statistického výkazu V-Kult se
v tuto chvíli jeví zatím jako problematické, neboť je více než žádoucí, aby instituce při jeho vyplňování dodržovaly bez
rozdílu pravidla popsaná v metodických
vysvětlivkách pro vyplňování dotazníku.
Pro potřeby Benchmarkingu muzeí pak
bude nutné nesprávně vyplněné výkazy
(údaje) příslušné instituci vrátit k opravě.
PhDr. Dana Veselská, Ph.D., upozornila,
že soukromá muzea zatím benchmarking
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neznají. Dr. Šebek v odpovědi na tuto
poznámku uvedl, že pro takové případy
se počítá s přihlášením instituce k porovnání v příslušné skupině; i toto přihlášení
však bude, samozřejmě, dobrovolné.

Legislativa
II. místopředseda AMG PhDr. Zdeněk
Kuchyňka informoval o chystané novele
vyhlášky č. 410/2009 Sb., která by se
svým zněním výrazně dotkla sbírek muzeí
a galerií. Návrh obsahuje bod, v němž se
uvádí, že muzejní sbírku nelze rozšiřovat
o věci-předměty, u nichž je známé jejich
ocenění. V praxi by tím došlo k zakonzervování sbírek většiny muzeí a galerií
v ČR (tj. k datu vydání novely vyhlášky).
Sbírky by již nebylo možné dále obohacovat o další sbírkové předměty, neboť
většina sbírek zapsaných v CES je dle
zákona o účetnictví oceněna 1 Kč, jelikož
u nich není známa pořizovací cena. Ze
sbírkových předmětů, u nichž je známo
ocenění, by pak musely vzniknout sbírky
nové vč. povinnosti zapsat je jako další
sbírkové celky do CES. Tyto sbírky by
pak bylo možné dále rozšiřovat a účtovat o nich. Předkládaný návrh MF ČR je
tudíž zásadním zásahem do práce muzeí
a galerií u nás. AMG vypracovala připomínky, které již uplatnila přes UZS, AK ČR
a SMO ČR; stanovisko AMG bylo zasláno
také členům Senátu AMG. Snahou do
budoucna je dosáhnout takového řešení,
jaké se uplatňuje u knihovních a archivních fondů, jež se nijak neoceňují. AMG
zastává názor, že o sbírkách by se z principu vůbec účtovat nemělo. Změna z roku
2009 přinesla zejména muzeím ÚSC
zásadní problém při nákupu sbírkových
předmětů, neboť se dostávají do rozporu
zákona o účetnictví a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento
problém se AMG snaží intenzivně řešit již
řadu let, bohužel, stále naráží na odlišné vnímání dané problematiky z pohledu
MF ČR. Názor AMG na konci roku 2016
podpořilo v připomínkovém řízení znovu
i MK ČR. OMG MK ČR ovšem dle zjištění
AMG v tuto chvíli předložil poněkud jiné
řešení dané problematiky, které by v souvislosti s novelou vyhlášky účetně vyřešilo
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dlouhodobý problém nakupování sbírek,
nicméně v praxi opět posiluje stanovisko,
že sbírky muzejní povahy, resp. sbírkové
předměty lze vnímat jako „běžný“ majetek
organizací.
Dále dr. Kuchyňka informoval o změně v katalogu prací, která má vstoupit
v platnost 1. ledna 2018: nově přibyly kategorie registrátor-specialista a edukátor.
Mimo to od 1. listopadu 2017 by mělo
dojít k navýšení platů pro zaměstnance
státem zřizovaných sbírkotvorných institucí, zda-li se však toto navýšení týká
i muzeí nestátních, zatím není jasné.
V následující diskuzi Mgr. Pavla Obrovská přítomným oznámila, že Moravská
galerie v Brně se bude v brzké době obracet s dotazem na krajská muzea ve věci
nově zřízeného fondu na podporu akvizic
současného výtvarného umění. Muzea
zřizovaná MK ČR nemohou o finanční
prostředky z tohoto fondu žádat, a nákup
současného výtvarného umění je tak pro
státní muzea v rámci nového dotačního
titulu fakticky nemožný. Materiál k této
problematice slíbila Mgr. Pavla Obrovská
poslat na Sekretariát AMG tak, aby se jím
Exekutiva AMG mohla zabývat.

Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis
Od minulého zasedání Senátu AMG proběhlo několik společných jednání vyhlašovatelů soutěže, na nichž byl projednán
Soutěžní řád a Jednací řád komise soutěže pro rok 2018, přípravy změny nařízení vlády a rovněž společné memorandum vyhlašovatelů. Diskutovalo se také
o případných změnách pravidel soutěže,
o jejím finančním zajištění a o složení
soutěžní komise. Dne 20. září 2017 se
od 15 hodin uskuteční setkání se členy
čestného výboru soutěže v Historické
cukrárně Obecního domu v Praze.
Pro jednání Senátu AMG byly připraveny materiály přinášející zhodnocení uplynulých 15 let trvání soutěže,
které podrobněji představila Mgr. Irena
Chovančíková. Materiály obsahující též
SWOT analýzu dosavadního stavu s výhledem do budoucna, a také faktografickou přílohu popisující soutěž z pohledu

číselných údajů (počet přihlášených/oceněných institucí, vývoj finančního zajištění soutěže, vývoj výše udílených ocenění,
souhrn všech oceněných projektů dle
jednotlivých ročníků ad.), byly členům
Senátu AMG zaslány před zasedáním
k prostudování. Z materiálů mj. vyplynulo,
že minimální částka na zajištění provozu soutěže vč. slavnostního předávání
Cen Gloria musaealis činí 1 milion Kč
(za jeden soutěžní ročník); pro zajištění
reprezentativní podoby ceremoniálu vč.
výraznější mediální kampaně pak vyžaduje částku cca dvojnásobnou. Soutěž
byla v předchozích letech hrazena cca
z poloviny MK ČR a z poloviny AMG.
AMG také aktivně vyhledává sponzory
a další partnery. Krácení dotace ze strany
MK ČR (jako tomu bylo u minulého ročníku) má na podobu soutěže, samozřejmě,
výrazný vliv.
Mgr. Irena Chovančíková dále tlumočila výsledek diskuze nad návrhem,
který v dubnu 2017 předložil Exekutivě
AMG Mgr. Karel Ksandr, a jenž by zásadním způsobem změnil dosavadní podobu
soutěže. Materiál byl zaslán k vyjádření
také soutěžní komisi, některým oborovým
Komisím AMG a diskutován byl i na jednáních s ČV ICOM i MK ČR. Navrhované
změny nebyly v tuto chvíli shledány jako
přijatelné a zástupci MK ČR se navíc vyslovili, že není do budoucna možné zvyšovat náklady na konání soutěže, které
by s sebou tyto změny přinesly (navýšení
počtu kategorií, navýšení počtu členů poroty, změna v hodnocení projektů apod.).
Po proslovu ředitelky soutěže vyslovil
Ing. Bc. Richard Maxmilián Sicha názor,
že AMG klade na Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis přílišný důraz a takto
vynaložené úsilí by mohlo být věnováno
jiným důležitějším tématům. Upozornil
také na menší míru propagace soutěže
např. v porovnání s Festivalem muzejních
nocí. Soutěž je navíc dle něj diskriminační,
a to kvůli podmínce zápisu soutěžící instituce v CES. Výkonná ředitelka AMG Anna
Komárková, BBus (Hons), upřesnila, že
požadavek zápisu sbírky v CES je požadavkem, který při vzniku soutěže uvedlo MK ČR jako mechanismus k odlišení
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sbírkotvorných institucí od institucí
nesbírkotvorných. Výraznější prezentace
soutěže je pak, jak uvedla Mgr. Irena Chovančíková, mj. fakticky otázkou finančního
zajištění. Tato otázka by měla být dále
řešena rozhodnutím o další podobě soutěže, tj. rozhodnutím, zda-li bude soutěž
finančně méně náročná, s minimální prezentací a zaměřením primárně na muzejní veřejnost, nebo zda-li bude finančně
náročnější, s reklamou a s výraznějším
zacílením na laickou veřejnost.

Stav a změny členské
základny AMG
O řádné členství v AMG projevily zájem
celkem 3 instituce; o členství individuální
pak 10 osob, z nichž 5 jsou zaměstnanci Národního muzea. Za řádného člena
AMG bylo přijato Ekologické centrum Orlov, o. p. s. Přihlášky Muzea vimperského
panství a Muzea řemesel Konicka, z. s.,
byly prozatím odloženy. Zrušeno pak bylo
řádné členství Občanského spolku Mlýnice Slabce, a to pro dlouhodobé neplacení
členských příspěvků AMG. Za individuální členy AMG byli přijati zaměstnanci
Národního muzea – Mgr. Zdeněk Mužík,
Mgr. Kristýna Radostová, M. A., Mgr. Pavlína Vogelová, Mgr. Barbora Nebeská,
Mgr. Radim Němeček – a dále pak Michal
Nguyen, Bc. Jana Žáková, Mgr. Taťána
Opatová-Součková a Jiří Opata. Žádost
Mgr. Daniely Meravé byla prozatím odložena.

Různé
V závěru zasedání Senátu AMG byla
pozornost věnována kooptaci člena Exekutivy AMG za odstoupivšího Mgr. Karla
Ksandra. Exekutiva AMG v této věci navrhla Ing. Bc. Richarda Maxmiliána Sichu. Ten s tímto návrhem souhlasil. Poté
proběhlo hlasování Senátu AMG, jehož
výsledkem byla kooptace Ing. Sichy mezi
členy Exekutivy AMG. Co se týče pozice
předsedy AMG, kooptování nového člena na tuto funkci dle Stanov AMG není
možné a veškeré pravomoci i povinnosti
tak převzala, jak již bylo uvedeno výše,
I. místopředsedkyně AMG Mgr. Irena
Chovančíková.
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Poté Mgr. Martina Lehmannová
představila návrh ČV ICOM na uspořádání generální konference ICOM v roce
2022 na území hlavního města Prahy
a požádala, aby AMG toto úsilí podpořila.
ČV ICOM již odeslal dopis informující
ústředí ICOM o zájmu uspořádat tuto
konferenci v ČR. Nyní je připravována
k podání oficiální žádost. V roce 2018
by pak měla Českou republiku navštívit
hodnotící komise, která později rozhodne
o místě konání konference. Konkurencí
pro Českou republiku je v této chvíli Peru,
Egypt a Norsko, i tyto státy mají zájem
o pořádání konference na jejich území.
Dále předsedkyně ČV ICOM požádala
přítomné o pomoc v hledání „keynote
speakerů“ pro tuto konferenci. Mluvčí
by měli mít vazbu na Českou republiku
a také obor muzejnictví.

Jednání Senátu AMG bylo zakončeno
přijetím usnesení.
Zapsali: MICHAL BAŘINKA,
ANNA KOMÁRKOVÁ

Ekologické centrum Orlov, nově přijatý
člen AMG, provozuje také Dům Natura
v Příbrami (na snímku)

Usnesení z mimořádného zasedání
Senátu AMG ze dne 20. září 2017
Senát bere na vědomí:
■■ Zprávu o činnosti Exekutivy AMG v období od minulého zasedání Senátu AMG
■■
■■
■■
■■

dne 31. května 2017;
Zprávu o přípravě muzejních standardů a registračního systému muzeí
a o muzejní statistice;
Informace o vývoji oborové legislativy;
Zprávu o mediálních kampaních AMG na rok 2018;
Informaci předsedkyně ČV ICOM o projevení zájmu uspořádat Generální
konferenci ICOM v roce 2022 v Praze a přípravě žádosti pro ústředí ICOM.

Senát schvaluje:
■■ Návrhovou komisi ve složení: Pavla Obrovská, Richard M. Sicha, Lukáš Krinke;
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Mandátovou komisi ve složení: Pavel Jirásek, Luděk Beneš, Monika Benčová;
Program zasedání Senátu AMG dle předloženého návrhu;
Plán činnosti AMG na rok 2018 v navržené podobě;
Přijetí Ekologického centra Orlov za řádného člena AMG;
Přijetí zaměstnanců Národního muzea – Zdeňka Mužíka, Kristýny Radostové,
Pavlíny Vogelové, Barbory Nebeské a Radima Němečka za individuální
členy AMG;
Přijetí Michala Nguyena a Jany Žákové za individuální členy AMG;
Přijetí Tatiany Opatové Součkové za individuálního člena AMG;
Přijetí Jiřího Opaty za individuálního člena AMG;
Zrušení členství spolku Mlýnice Slabce pro neplacení členských příspěvků AMG;
Kooptování Richarda M. Sichy do Exekutivy AMG za odstupujícího Karla
Ksandra.
Zapsal: LUKÁŠ KRINKE
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Spolupráce Muzea
hlavního města
Prahy s Národním
muzeem umění,
architektury
a designu v Oslo
ZUZANA STRNADOVÁ
MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Foto: Z Archivu MMP

V roce 2017 se aktivně rozvinula spolupráce mezi Muzeem hlavního města
Prahy (MMP) a Muzeem architektury,
které je součástí Národního muzea umění,
architektury a designu v Oslu v Norsku
(NMA).
V květnu 2017 se zúčastnili vybraní
zástupci MMP studijní cesty do Oslo a vystoupili na workshopu pod názvem „Muzejní expozice v historických interiérech
– spolupráce NMA a MMP“ ve Stenersenově vile, která je ve správě NMA.
V červnu 2017 se recipročně uskutečnila pracovní návštěva norských kolegů z Muzea architektury v Praze a v Brně.
Tato návštěva proběhla na základě spolupráce MMP a NMA, která je podpořena
grantem z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Finančních mechanismů EHP/Norska.
Kolegové z norského muzea u nás se
svými českými protějšky strávili tři dny.
Spolupráce podpořená bilaterálním grantem je navázána na projekt „Památková
obnova Novomlýnské vodárenské věže
a její zpřístupnění veřejnosti – 1. etapa“,
který byl realizován především díky poskytnutí grantu v rámci EHP a Norských
fondů, programu CZ06 „Kulturní dědictví
a současné umění“. MMP i díky této podpoře v dubnu 2017 otevřelo veřejnosti
dosud nezpřístupněnou Novomlýnskou
vodárenskou věž, v níž je k vidění nová
stálá expozice „Praha hoří“.
Dne 21. června 2017 se kolegové
z Osla společně s námi zúčastnili závěrečné konference Programu CZ06 „Kulturní
dědictví a současné umění“ v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Program
této konference je velmi zaujal. Mimo
to si prohlédli i nově zrekonstruovanou
budovu UPM. Odpoledne pak norská skupina muzejníků navštívila Novomlýnskou
vodárenskou věž, kde je autoři zmíněné
expozice Tomáš Dvořák a Karel Kučera
provedli. Nové technologie, které jsou
v této expozici užity, vzbudily velký zájem
našich norských kolegů. Na věži ocenili
hlavně propojení historického objektu
s moderními prostředky a také ocenili
cestu, jak prezentovat a přiblížit historic-

ké události v prostoru, kde nemůžou být
z klimatických důvodů vystaveny muzejní
exponáty. Poté kolegové navštívili ještě
hlavní budovu MMP na Florenci a mohli tak zároveň porovnat pojetí moderní
a tradiční expozice.
Následující den si v Brně prohlédli Vilu Tugendhat a Vilu Stiassny. Vila
Tugendhat, památka UNESCO, je velmi
známá i v zahraničí a kolegové z NMA
s ní také spolupracují.
Poslední, třetí den pobytu se ve Studijně-dokumentačním centru na Norbertově (MMP toto centrum otevřelo v říjnu
2016) ve spolupráci s Českým výborem
ICOM uskutečnil seminář „Muzejní expozice a jejich interiéry“, zaměřený na hlavní téma bilaterální iniciativy, kterého se
kromě zástupců MMP a NMA zúčastnili
i zástupci Ministerstva financí a kolegové
z českých muzeí a galerií. Seminář proběhl v přátelském a neformálním duchu
a dle závěrečné diskuse lze konstatovat,
že byl přínosný pro všechny zúčastněné
strany.
Po ukončení semináře provedli Maria
Szadkowská a Petr Krajči norské kolegy
Müllerovou a Rothmayerovou vilou. Na
závěr pobytu se pak naši norští kolegové účastnili tradiční Zahradní slavnosti
v Müllerově vile. Vzhledem k celé řadě
společných témat věřím, že naše spolupráce bude nadále pokračovat.

Evropský rok
kulturního
dědictví 2018
MAGDALENA FANTOVÁ
NÁRODNÍ KOORDINÁTORKA
PROJEKTU ERKD 2018

Evropský rok kulturního dědictví (ERKD)
2018 se koná na základě rozhodnutí EP
a Rady EU 2017/864. Evropská komise
vyzvala členské státy k aktivnímu zapojení se do této iniciativy na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni,
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k organizaci projektů a akcí, které podpoří myšlenku evropské sounáležitosti
a uvědomění si společných základů,
na kterých stojí současná evropská civilizace. Zdůraznila důležitost aktivní
spolupráce na mezinárodním poli. Velký
význam spatřuje v obecném vzdělávání
lidí v oblasti kulturního dědictví, důraz
klade na formování dětí a mládeže, na
šíření evropských myšlenek. Pod pojem
kulturní dědictví pak zahrnuje hmotné,
nehmotné a digitální.
Cílem iniciativy je zvýšit obecnou
informovanost obyvatel Evropy o příležitostech, jež kulturní dědictví přináší,
a to zejména z hlediska mezikulturního
dialogu, sociální soudržnosti i hospodářského růstu. ERKD má současně upozornit na problémy, jimž kulturní dědictví
čelí (např. dopad přechodu k digitalizaci,
environmentální a fyzický tlak na památky
a nedovolené obchodování s kulturními
statky).
Evropská komise potvrdila finanční
krytí v celkové výši 8 milionů Eur z programu Kreativní Evropa. Dne 18. září
2017 byla zveřejněna výzva k podávání
žádostí o podporu v celkové výši 5 mil
Eur. Více informací najdete na webových
stránkách: http://www.kreativnievropa.
cz. V rámci dalších programů, jakými jsou
například Erasmus+, COSME, Horizont
2020, Občané pro Evropu, atd., je možné
rovněž žádat o finanční podporu, neboť
i tyto programy budou v roce 2018 zohledňovat význam ERKD.
V průběhu roku 2018 budou po celé
Evropě probíhat tisíce různých aktivit
a oslav. To, že ERKD bude mít dopad
i v období po roce 2018, zajistí deset
hlavních evropských iniciativ. Tyto iniciativy bude provádět Evropská komise ve
spolupráci s klíčovými partnery (Radou
Evropy, UNESCO a dalšími evropskými
organizacemi) a jejich podpora se zaměří
na čtyři následující cíle:
1. Zapojení – Sdílené dědictví (kulturní dědictví patří všem), Dědictví
ve škole (děti objevují nejcennější
evropské poklady a tradice), Dědictví
a mládež (mladí lidé vdechují dědictví nový život);
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2. Udržitelnost – Měnící se dědictví
(nový obraz průmyslových, náboženských a vojenských objektů a krajiny), Cestovní ruch a dědictví (kulturní dědictví v kontextu odpovědného
a udržitelného cestovního ruchu);
3. Ochrana – Úcta k dědictví (vývoj
standardů kvality pro zásahy v oblasti kulturního dědictví), Ohrožené
dědictví (boj proti nezákonnému obchodování s kulturními statky a řízení
rizik pro kulturní dědictví);
4. Inovace – Dovednosti související
s dědictví (lepší vzdělávání a odborná příprava pro tradiční a nová
povolání), Dědictví pro všechny
(podpora sociálních inovací a účasti jednotlivců i společenství), Věda
o dědictví (výzkum, inovace, věda
a technologie ve prospěch dědictví).
Pro národní i evropské iniciativy bude
k dispozici vizuální identita ERKD, která
může být použita pro akce a projekty konané po celý rok 2018. Povinností nositele loga je vyplnit krátký dotazník, který
bude sloužit k monitoringu akcí, jak na
národní, tak evropské úrovni. Dotazník
bude zveřejněn na webových stránkách
MK ČR věnovaných ERKD. Zde budou
k dohledání také odkazy na webové stránky projektu dalších členských států EU.
ERKD bude zahájen v Miláně ve
dnech 7.–8. prosince 2017 v rámci Evropského kulturního fóra komisařem pro
vzdělání, mládež, kulturu a sport Tiborem
Navracsicsem, na české úrovni pak bude
zahájen ministrem kultury Mgr. Danielem
Hermanem dne 15. listopadu 2017
v Praze.

Doporučení
UNESCO
na ochranu a podporu
muzeí a sbírek, jejich
rozmanitosti a jejich
úlohy ve společnosti
v podmínkách České
republiky
JANA SOUČKOVÁ
ČESKÁ KOMISE PRO SPOLUPRÁCI
S UNESCO, SEKCE KULTURY
A KOMUNIKACE

UNESCO v minulosti přijalo celou řadu
dokumentů, směrnic i doporučení, které
se z různých aspektů týkají muzeí a sbírek
trojrozměrných předmětů dokumentujících tvůrčí činnost člověka nebo cennou
přírodu (např. Doporučení k usnadnění
přístupu do muzeí všem, Doporučení na
ochranu movitého kulturního dědictví, Doporučení k mezinárodní výměně kulturních
hodnot, Doporučení na ochranu tradiční
kultury a folkloru, Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví,
Úmluvu o opatřeních k zákazu a prevenci
nedovoleného exportu, importu a transferu vlastnictví kulturních hodnot aj.). Šlo
však o dílčí aspekty začleněné do širších
souvislostí. V novém tisíciletí bylo zřejmé,
že je potřeba věnovat se problematice muzeí a sbírek komplexně. Útvary UNESCO
a speciálně ustavené komise připravily
a zevrubně projednávaly náměty, posléze podstoupily zkoušky proveditelnosti,
až 38. Generální konference UNESCO
v Paříži v roce 2015 přijala Doporučení na
ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich
rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti.
Forma Doporučení byla zvolena
cíleně jako typ dokumentu, který obsahuje základní principy, které mohou přijmout všechny národní státy sdružené
v UNESCO, byť mají v jednotlivých oblastech rozličné výchozí podmínky a legislativu. Ustanovení jsou tedy formulována
tak, aby každý stát mohl Doporučení implementovat do vlastního prostředí podle
svých možností a potřeb.
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rozebírajících postupně poslání, cíle,
úkoly a potřeby sbírkových institucí. Je
formulováno s důkladnou znalostí problematiky, historie a vývoje sbírkotvorných
zařízení i současných trendů, na podkladu
široké diskuze v odborných kruzích a také
na základě Etického kodexu ICOM.
Dokument je úsporný, v češtině
dobře dostupný (viz odkaz výše). Návrhy opatření pro implementaci v ČR jsou
tudíž inkorporovány – pro odlišení od
původního textu v jiné grafické úpravě –
přímo k jednotlivým bodům vlastní normy.
Každá kapitola a každé dílčí ustanovení jakož i doplňující náměty k nim,
vyžadují a zasluhují pozornost. Zvlášť
bych však chtěla upozornit na kapitoly
„Výzkum“ a „Ekonomika“. V nich nejde
jen o dílčí opatření, nýbrž o celkovou
změnu pohledu: Doporučení jasně říká,
že „Výzkum, zahrnující studium sbírek,
tvoří další primární funkci muzeí.“ Tato
nezpochybnitelná teze se v ČR konečně
prosadila na úrovni přímo řízených organizací. Je však nezbytné přijmout ji také
v institucích řízených územně správními
celky a umožnit jim vykonávat vědecké/
výzkumné činnosti v potřebném rozsahu,

aby mohly plnit své poslání na úrovni
21. století.
Podobně zásadní posun vyžaduje nazírání na muzea a ostatní sbírkové instituce v ekonomických souvislostech. Jak
píšeme v bodu 14 Doporučení: „V českém veřejném mínění přetrvává tradiční
vidění muzea jako pouhého příjemce prostředků.“ Mnohými statistikami je však
již dlouho prokázáno, že prostředky vložené do muzeí (a dalších odvětví kulturní
sféry) generují významný hospodářský
přínos. Doporučení UNESCO konstatuje: „Členské státy mají uznat, že muzea
mohou být ekonomickým činitelem ve
společnosti a podílet se na výdělečných
činnostech. Kromě toho se účastní ekonomiky cestovního ruchu a svými přínosnými projekty zvyšují kvalitu života obcí
a regionů.“
Přijměte naše pozvání a seznamte
se s náměty opatření, které jsme pro vás
připravili k implementaci do Doporučení
UNESCO na ochranu a podporu muzeí
a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti v podmínkách České
republiky. Najdete je na adrese http://
www.cz-museums.cz/.

Foto: Charles Platiau, Reuters

Právě tohoto úkolu se v závěru roku
2016 a v první polovině roku 2017 ujala
expertní skupina, složená ze zástupců
sekce kultury a komunikace České komise pro spolupráci s UNESCO, která ke
společnému stolu dále přizvala zástupce
přímo řízených muzeí, institucí zřizovaných územními celky (tedy krajských
a místních muzeí) a také muzeí specializovaných, jež nespadají pod gesci Ministerstva kultury (např. muzeum zdravotnické, pedagogické, vojenské nebo muzeum
policie). Členy expertní skupiny byli také
zástupci obou hlavních organizací reprezentujících českou muzejní obec doma
a v zahraničí, tj. vedení Asociace muzeí
a galerií ČR, z. s., a Českého výboru Mezinárodní rady muzeí, z. s. Svým zástupcem
se účastnil také Národní památkový ústav,
který rovněž spravuje sbírky, a zastoupen
byl též Český komitét ICOMOS.
Jednotlivá ustanovení Doporučení
(český překlad viz https://www.mkcr.
cz/doporuceni-k-muzeim-1381.html),
formulovaná v kapitolách „Ochrana“,
„Výzkum“, „Komunikace“, „Vzdělávání“,
„Globalizace“, „Ekonomika“, „Cestovní
ruch“, „Začleňování ohrožených skupin
obyvatel“, „Informační a komunikační
technologie“, posuzovala expertní skupina v porovnání s Koncepcí rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2015–2020, zpracovanou MK ČR (viz https://www.mkcr.
cz/koncepce-a-dokumenty-659.html).
Skupina bedlivě přihlížela k předpokladům, které jsou obecně nebo Koncepcí
v českém prostředí vytvořeny či připravovány a navrhla další kroky pro implementaci Doporučení na půdě České republiky.
Výsledný návrh projednalo a schválilo plenární zasedání České komise pro
spolupráci s UNESCO dne 29. června
2017 a pověřilo sekretariát, aby seznámil
s návrhy příslušné orgány veřejné správy
a příslušné odborné instituce ze sféry
muzeí, galerií a památkové péče. Proces
probíhal v letních měsících 2017. AMG
tímto předává výsledný dokument svým
členům jako instrument pro jejich vlastní
činnost.
Jak již bylo výše uvedeno, Doporučení je strukturováno do dílčích kapitol,
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odhadem a na základě pracovní sondy
je z dnešního souboru 460 statisticky
registrovaných institucí asi 40 až 60
„nemuzeí“.
Sčítají-li se, nebo dokonce porovnávají některé ukazatele výkonů těchto
v principu odlišných skupin institucí, dochází ke zkreslenému pohledu na stav
a vývoj oboru muzejnictví. Je proto nanejvýš žádoucí, aby existoval mechanismus,
který jednoznačně odliší skutečná muzea,
od „nemuzeí“.

Uvedení do problematiky

Registrace a akreditace muzeí

V současné době je statisticky v ČR registrováno asi 460 muzeí, galerií a zpřístupněných památníků. Ve skutečnosti
je zde podchycena a statistickými metodami posuzována výkonnost jak skutečných muzeí, sbírkotvorných galerií nebo
sbírkotvorných památníků, tak společně
s nimi také instituce, které se za muzea,
galerie, památníky atd. označují (považují
se za ně, odevzdávají statistický výkaz
Kult (MK) 14-01 o muzeu atd.), ale ve
skutečnosti muzei nejsou, protože nesplňují mezinárodní standard, vymezující
pojem muzeum.
Standard muzea vymezuje mezinárodní etický kodex muzeí vyhlášený mezinárodní organizací ICOM při UNESCO
definováním pojmu muzeum. V poslední
verzi Etického kodexu ICOM z roku 2004
zní v českém překladu definice muzea:
„Muzea jsou stálé nevýdělečné instituce
ve službách společnosti a jejího rozvoje,
otevřené veřejnosti, které získávají, uchovávají, zprostředkují a vystavují hmotné
i nehmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy, vzdělávání a potěšení.“
Zmíněná „nemuzea“ (tj. subjekty
více či méně muzeím příbuzné), jakkoli
se nezpochybnitelně jedná o užitečné
instituce a někdy i velice kvalitní, především nevytvářejí sbírky s cílem jejich
trvalého uchování a nemusí vykonávat
jejich odbornou správu, případně nenaplňují některé další znaky vymezené definicí
(standardem) ICOM. Jejich ekonomika má vesměs odlišné charakteristiky
(např. jinou struktura nákladů). Hrubým

Protože není možné legislativně vyhradit
užití slova „muzeum“ jenom pro nějaký
taxativně vymezený subjekt, v řadě zemí
existuje nástroj, který formou veřejně
přístupného a autoritou garantovaného
seznamu deklaruje instituce, jež naplňují
znaky skutečného muzea podle mezinárodně respektovaného standardu. Tímto
nástrojem je systém registrace a veřejně
přístupný registr muzeí v pravém slova
smyslu.
Registry a registrace mívají v různých
zemích různou podobu, která vychází ze
specifik hustoty a charakteru sítě muzeí, historických tradic a struktury autorit
oboru. Registr muzeí především nebývá
pouhým seznamem muzeí, ale zároveň
i přehledem o síti muzeí v dané zemi.
V řadě zemí je prostá registrace (uznání instituce za muzeum a její zveřejnění
v rámci sítě muzeí) doplněna také kategorizací muzeí, tj. označením muzea
nějakým stupněm kvality, který vyjadřuje
úroveň a rozsah plnění muzejních funkcí.
Hovoří se v této souvislosti o kategorizaci
nebo akreditaci muzeí.
Obecně může mít tento princip několikerý význam:

Dosavadní výsledky
činnosti pracovní skupiny
AMG
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1. zvyšuje prestiž muzeí s vyšším kvalitativním stupněm;
2. je vyjádřením toho, že v dané instituci jsou garantovány služby na patřičné úrovni, uživatel (např. návštěvník)
je může očekávat, požadovat;
3. usnadňuje muzeím se značkou kvality získání dotací (sponzorské příspěvky, účelové programy).

Spojení procesu registrace a akreditace
(kategorizace) muzeí lze uskutečnit dvojím způsobem:
A. Registrace, tedy ověření, zda muzeum naplňuje znaky muzea, probíhá
současně s kategorizací, tj. s přidělením stupně kvality na základě
zhodnocení, zda muzeum předem vyhovuje standardům shodně definovaným pro všechny subjekty (standardy
výkonnostní, rozsahu poskytovaných
služeb a jiné profesní ukazatele).
B. Registrace a akreditace jsou dva procesy, přičemž akreditace (přiznání
stupně kvality) je proces dobrovolný,
k němuž se mohou přihlásit registrovaná muzea (tj. pouze ta, která byla
uznána jako muzea v pravém slova
smyslu). Přiznání výkonnostního
stupně musí muzeum po stanovené
době obhájit – podstoupit re-akreditaci, při níž může získat vyšší stupeň, nebo naopak nižší. Standardy
výkonnosti bývají stanoveny zčásti
obecně a zčásti specificky pro různě
definované skupiny muzeí.
Asociace muzeí a galerií České republiky,
z. s. (AMG), doporučuje uplatnit v podmínkách ČR výše uvedený princip ad B),
protože:

■■ V případě uplatnění principu ad A)

■■

je evidentní, že nejvyšší a vyšší výkonnostní stupeň mohou z principu získat jenom velká (personálně
a materiálně vybavená) muzea státní
a ojediněle velká muzea ostatních
zřizovatelů. Menší muzea krajů
a obcí budou „odsouzena“ pro nižší
stupně (kategorie). Ze své podstaty
na vyšší stupeň „nedosáhnou.“
Oproti tomu princip ad B) umožní
stanovit standardy platné pro několik velikostních nebo specializačních
skupin muzeí. Tento princip umožní, že i menší muzeum může získat
označení nejvyššího stupně kvality
ve své kategorii. Jde tedy o princip,
který vede k tomu, že vyšší stupně
kvality budou dostupné také pro
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■■

■■

menší muzea zřizovaná územními
celky (kraji a obcemi) nebo soukromoprávními subjekty.
Uvažovaný systém re-akreditace,
tj. přiznání stupně kvality, je silně
motivační pro muzea, která budou
chtít usilovat o zvýšení kvality své
výkonnosti, případně se budou snažit aspoň dosaženou úroveň udržet. V zemích, kde se tento princip
uplatňuje, bývá právě tento moment
oceňován. Motivuje konec konců
zvyšování úrovně oboru muzejnictví
jako celku. Podmínkou je, že systém
akreditace a re-akreditace je veřejně
prezentován, popularizován a podpořen autoritami. V podmínkách
ČR je to otázka záštity profesních
sdružení, MK ČR, Asociace krajů
ČR, Svazu měst a obcí ČR, agentury
CzechTourism ad., a v důsledku toho
i sdělovacích prostředků.
Uvažovaný princip ad B) je oproti
principu ad A) organizačně i časově
náročnější. AMG je ovšem hluboce
přesvědčena, že i v podmínkách ČR
je zvládnutelný, aniž by došlo k výraznějšímu nárůstu administrativy
muzeí, která by se hlásila k akreditaci a re-akreditaci. Vlastní proces
akreditace a re-akreditace by byl
zvládnutelný jen s malými nároky na
materiálně technické a personální
vybavení za předpokladu, že se do
tohoto procesu především zapojí
odborná veřejnost (profesní sdružení fungující v oboru muzejnictví).
V tomto smyslu připravuje AMG zcela konkrétní návrhy.

AMG tedy navrhuje v podmínkách ČR
oddělit systém registrace muzeí a systém akreditace jako dva procesy.

1. Registrace muzeí
Registrace muzeí bude dle tohoto návrhu
spočívat v prověření instituce, zda naplňuje
znaky skutečného muzea, a ve zveřejnění
seznamu registrovaných muzeí, respektive sítě registrovaných muzeí (tj. prezentace struktury muzeí podle zřizovatelů,
specializací a teritoriální působnosti,
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případně podle dalších znaků). Dále
bude zahrnovat prezentační (mediální)
podporu registru. Registrace by měla být
garantována MK ČR ve spolupráci s odbornou veřejností. Registraci muzeí v tomto smyslu lze připravit poměrně rychle.
Problémem procesu registrace je otázka
nastavení kritérií pro přiznání statutu muzea. Na první pohled je nejsnadnějším
kritériem, že základní (nepřekročitelnou)
podmínkou bude, že takové muzeum pracuje v režimu zákona č. 122/2000 Sb.
a jeho sbírky jsou přihlášeny v Centrální evidenci sbírek (CES). Toto omezení
registrace jenom na muzea se sbírkami
v CES považuje AMG za nesprávné.
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy, vznikl v době příprav vstupu ČR do Evropské unie. Vstup
do EU mj. podmiňoval volný pohyb zboží,
pokud u zvláštních komodit nebyl zakázán, nebo omezen národní legislativou.
Takovou zvláštní komoditou jsou předměty kulturního dědictví, pokud jsou
chráněny národní legislativou. V ČR bylo
potřeba v té době legislativně vymezit
„národní kulturní poklad“ pro oblast muzeí a galerií, protože stávající legislativa
upravovala zatím pouze ochranu kulturních památek, knihovních fondů a archiválií. Proto vznikl zákon č. 122/2000
Sb. a zavedl se CES. Lze totiž oprávněně
předpokládat, že existují muzea, která
skutečnými muzei jsou a nemají sbírky
zapsány v CES – dokonce nemusí být
důvod, aby jejich sbírky svou kvalitou
naplňovaly znaky „národního kulturního
pokladu“ a řídily se poměrně přísnými
předpisy jejich odborné správy. Nemají
k tomu předpoklady, nebo existují jiné
důvody. To ale neznamená, že to nejsou
muzea. Představa, že „skutečné muzeum“
je jenom to, které je v CES, je zavádějící.
Podle hrubého odhadu a dílčích analýz
existuje v ČR asi 50 až 70 vesměs malých muzeí fyzických osob, spolků a jiných
sdružení, jejichž sbírky nejsou zapsány
v CES, ale přitom naplňují elementární
znaky muzea v pravém slova smyslu.
AMG proto navrhuje tato čtyři základní kritéria pro zařazení instituce do
registru muzeí:

případně podle dalších znaků). Dále
bude zahrnovat prezentační (mediální)
podporu registru. Registrace by měla být
garantována MK ČR ve spolupráci s odbornou veřejností. Registraci muzeí v tomto smyslu lze připravit poměrně rychle.
Problémem procesu registrace je otázka
nastavení kritérií pro přiznání statutu muzea. Na první pohled je nejsnadnějším
kritériem, že základní (nepřekročitelnou)
podmínkou bude, že takové muzeum pracuje v režimu zákona č. 122/2000 Sb.
a jeho sbírky jsou přihlášeny v Centrální evidenci sbírek (CES). Toto omezení
registrace jenom na muzea se sbírkami
v CES považuje AMG za nesprávné.
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy, vznikl v době příprav vstupu ČR do Evropské unie. Vstup
do EU mj. podmiňoval volný pohyb zboží,
pokud u zvláštních komodit nebyl zakázán, nebo omezen národní legislativou.
Takovou zvláštní komoditou jsou předměty kulturního dědictví, pokud jsou
chráněny národní legislativou. V ČR bylo
potřeba v té době legislativně vymezit
„národní kulturní poklad“ pro oblast muzeí a galerií, protože stávající legislativa
upravovala zatím pouze ochranu kulturních památek, knihovních fondů a archiválií. Proto vznikl zákon č. 122/2000
Sb. a zavedl se CES. Lze totiž oprávněně
předpokládat, že existují muzea, která
skutečnými muzei jsou a nemají sbírky
zapsány v CES – dokonce nemusí být
důvod, aby jejich sbírky svou kvalitou
naplňovaly znaky „národního kulturního
pokladu“ a řídily se poměrně přísnými
předpisy jejich odborné správy. Nemají
k tomu předpoklady, nebo existují jiné
důvody. To ale neznamená, že to nejsou
muzea. Představa, že „skutečné muzeum“
je jenom to, které je v CES, je zavádějící.
Podle hrubého odhadu a dílčích analýz
existuje v ČR asi 50 až 70 vesměs malých muzeí fyzických osob, spolků a jiných
sdružení, jejichž sbírky nejsou zapsány
v CES, ale přitom naplňují elementární
znaky muzea v pravém slova smyslu.
AMG proto navrhuje tato čtyři základní kritéria pro zařazení instituce do
registru muzeí:
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1. Vlastní nebo spravuje sbírku muzejní povahy s cílem ji uchovávat
a zkvalitňovat (bez ohledu na to,
zda je, či není tato sbírka zapsána
v CES)
■■ sbírkou muzejní povahy se rozumí
systematicky spravovaný soubor
hmotných i nehmotných dokladů
o vývoji přírody a člověka, který
je ve své celistvosti významný pro
prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo
společenské jevy;
■■ správou sbírky se rozumí akviziční
a de-akviziční činnost, evidence
sbírkových předmětů, jejich trvalé
uchování (konzervace, preparace, restaurování, uložení); tyto
činnosti je povinen provádět buď
vlastník sbírky, nebo její správce.
2. Sbírku zpřístupňuje za stanovených podmínek veřejnosti
■■ tzn., že alespoň část sbírky je
bezúplatně či za úplatu zpřístupněna veřejnosti formou výstav nebo dlouhodobých expozic
a je stanovena otevírací doba,
či způsob zpřístupnění výstav či
expozic; pokud není pravidelná
otevírací doba, sbírka je přístupná
badatelům, ať již reálně nebo prostřednictvím digitálních záznamů.
3. Je to instituce otevřená veřejnosti
a působící ve prospěch společnosti
■■ tzn., že pravidelně informuje veřejnost o nabízených službách
a programech; každoročně vypracuje a zveřejní výroční zprávu
o své činnosti (dle stanovených
standardů); každoročně zpracuje
a odevzdá roční statistický výkaz
Kult (MK)14-01; dodržuje Etický
kodex ICOM a její činnost (např.
nabývání sbírkových předmětů
a jejich prezentace) není v rozporu s právním řádem ČR.
4. Její činnost má v principu charakter
neziskové (nonprofitní) organizace
■■ tzn., že organizace své celkové výnosy vynakládá na pokrytí nákladů
své činnosti (včetně přiměřené
mzdy zaměstnanců). Případný
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zisk používá na účel, k němuž byla
zřízena (na rozvoj této činnosti,
což je vymezeno v zakládací listině); tento zisk není použit jako
zisk majitele (majitelů) k financování jiných činností. Je-li muzeum organizačním článkem nějaké
jiné společnosti (firmy), vede své
účetnictví na principu účetního
střediska, z něhož je průkazný
princip jeho neziskovosti.

2. Akreditace muzeí
Akreditace bude dle tohoto návrhu navazujícím stupněm, jehož cílem bude
přiznání značky stupně kvality vykonávaných činností (obdoba např. u hotelů).
Protože akreditace bude navazovat na
registraci, lze tento systém časově oddělit od registrace a důkladně propracovat
(zejména otázky organizační, zaštítění
autoritou aj.).
Z diskuzí na toto téma vyplývají zatím
tyto hlavní navrhované zásady:

■■ Akreditace bude pro registrovaná

■■

■■

■■

muzea dobrovolná. Registrované
muzeum nemusí usilovat o přiznání
stupně kvality, nemusí tedy žádat
o akreditaci.
Přiznání stupně kvality bude platit
po dobu 5 let a po jejím uplynutí
bude provedena re-akreditace. Při
ní lze stupeň kvality obhájit, případně získat vyšší stupeň, nebo naopak
označení kvality ztratit. Pokud se
muzeum nepřihlásí k re-akreditaci,
ztratí nárok na přiznání dříve dosažené značky kvality.
Navrhujeme 3 stupně kvality, které
budou přiznávány muzeím v kategoriích podle specializace (všeobecná/
vlastivědná muzea; specializovaná
muzea; galerie/muzea umění) a současně v každé specializaci podle velikosti sbírek (3 velikostní kategorie).
Pro ně budou platit společná a zároveň pro danou skupinu specifická
kritéria, standardy.
Standardy a kritéria pro všechny
kategorie budou veřejně dostupné
a muzeum může předem odhadnout

■■

šanci na to či ono kvalitativní hodnocení, nebo může zaměřit své úsilí
na dosažení výkonů, které by vedly
k získání některého stupně kvality.
Stanovení standardů a kritérií bude
vyžadovat široký konsensus odborné
veřejnosti. S probíhajícím vývojem
oboru se budou vyvíjet i standardy.
Systém tedy nebude jednou provždy
uzavřený, ale bude se přizpůsobovat,
může se v čase měnit, bude nutné jej
také pravidelně evaluovat.
Návrh předpokládá, že průkaz dosahované úrovně muzea a proces
hodnocení bude vycházet z těchto
dokumentů:
a) stávající roční statistické výkazy
Kult (MK) 14-01 a na nich založený benchmarking (= měřitelné
ukazatele);
b) výroční zprávy (= neměřitelné
ukazatele; bude připravena závazná osnova pro minimum obsahu);
c) jednou za 5 let vyplněný doplňující
anketní dotazník;
d) návštěva expertní skupiny v muzeu a zpracovaný posudek;
d) obrazová dokumentace činnosti
muzea jako příloha žádosti o akreditaci (re-akreditaci).

Jednání Krajské
sekce Vysočina
AMG
JIŘÍ JEDLIČKA
MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV
BROD

Na základě úkolu z prosincového zasedání Senátu AMG, prodiskutovali členové
krajské sekce AMG na Vysočině na svém
zasedání dne 30. května 2017 návrh připravované registrace a akreditace muzeí
v ČR. Se stanoviskem AMG seznámil přítomné členy sekce a zástupce Odboru
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Kraje Vysočina PhDr. František
Šebek a PhDr. Pavel Ciprian. Jedním ze
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základních cílů registru je rozlišení skutečných a „kvazi“ muzeí. V Evropě jde
o běžný systém, otázkou je, kde je hranice, co je a není muzeum, a podle jakých
kritérií postupovat. V rámci diskuze se
členové sekce spíše přiklání k principu,
že registraci by měla obdržet všechna
muzea, která splní mezinárodní standard,
bez ohledu na to, zda jsou či nejsou jejich
sbírky zapsány v CES. Taková muzea musí
sbírku zpřístupnit veřejnosti, působit ve
prospěch společnosti, a mají v principu
charakter neziskové společnosti. Cílem
návrhu AMG je nenutit všechny subjekty
za každou cenu vstupovat do CES, protože je to finančně a administrativně zatěžující a řada subjektů, které poskytují
veřejnou muzejní službu by nebyla schopna se do systému zapojit. Druhý stupeň
návrhu počítá s přiznáním výkonnostních
stupňů (dle velikosti sbírek, velikosti instituce a její vybavenosti apod.). Cílem
je zajištění motivačního principu systému, aby existovala možnost pro zlepšení dosahovaných výsledků. Po 5 letech
by se tato výkonnost musela obhajovat
a muzea by se tak mohla dostat do vyšší
i nižší kategorie. V řadě zemí tento motivační princip funguje (např. Británie,
Holandsko). Otázkou také je, kdo bude
toto hodnocení posuzovat a administrovat. Předběžnou představou AMG je, aby
se vycházelo:
1. Z měřitelných údajů dotazníku V-kult
(hodnotily by se údaje souměřitelných muzeí). Bohužel problémem je,
že některá muzea vyplňují dotazníky
špatně.
2. Výroční zpráva (vyplňovali by všichni, co mají i nemají sbírky v CES).
Bylo by určité minimum, které by VZ
musela obsahovat, příp. by mohla
dovysvětlit dotazník.
3. 1 x za 3 roky by organizace vyplnila
doplňkový dotazník.
4. 1 x za 5 let by byla provedena kontrola akreditovanou komisí.
5. Bude důležité nastavit bodový systém v jednotlivých kategoriích.

inventární čísla, ale mělo by se přihlížet
i k počtu kusů sbírkových předmětů. Každé muzeum, které bude chtít vstoupit do
systému (ať má či nemá sbírky v CES) by
mělo mít evidenci, která bude kontrolovatelná. Bylo konstatováno, že kategorizace
dle zřizovatele by zásadně zkomplikovala
systém hodnocení. Byla nastolena otázka, zda má AMG navrhovat vlastní systém
nebo čekat, až co navrhne MK ČR. Členové krajské sekce se spíše kloní k názoru,
aby AMG zpracovala vlastní návrh. Zatím
není jasné, zda a popř. jak bude akreditační systém MK ČR provázán s dotačními
programy.

Jarní seminář
Etnografické
komise AMG
ROMANA HABARTOVÁ,
HANA KLIMEŠOVÁ
ETNOGRAFICKÁ KOMISE AMG

Ve dnech 25. a 26. dubna 2017 se v Regionálním muzeu v Litomyšli uskutečnil
jarní seminář Etnografické komise AMG.
Pracovní setkání 35 etnografů z celé ČR
a dvou kolegyň ze Slovenska bylo realizováno ve spolupráci s AMG a s finanční
podporou MK ČR. Účastníky semináře
přivítala předsedkyně komise PhDr. Ro-

mana Habartová a členka EK AMG a odborná pracovnice muzea Mgr. Hana Klimešová, hosty pozdravil také ředitel RML
Mgr. René Klimeš. Vedením semináře byla
pověřena členka výboru komise Mgr. Veronika Hrbáčková, která vedla také diskuzi
k jednotlivým příspěvkům.
Přednesené příspěvky pokrývaly širokou škálu témat, mezi které patřila: záchrana a prezentace lidového kulturního
dědictví v oblasti Litomyšlska uskutečňovanou Spolkem archaických nadšenců,
digitalizace kraslic prostřednictvím e-katalogu na webových Slováckého muzea
v Uherském Hradišti, Identita a osobité
způsoby uchovávání kulturního dědictví
na příkladu města Kunovice, udělování titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje
Vysočina, Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Pardubického kraje, způsoby uložení sbírkových předmětů
dle povahy materiálu v depozitářích muzea, unikátní zvyk dívčí obchůzky konané
pravidelně na Smrtnou neděli v Josefově,
nové expozice Františka Bartoše v Muzeu
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, aktivity
Horáckého muzea v Novém Městě na
Moravě v souvislosti se sklářskou historií okolních obcí a s lyžařským sportem,
spontánní oslavy 1. máje v recesistickém
duchu prvomájových oslav před rokem
1989, zkušenost s digitalizací sbírek
Múzea ľudovej umeleckej výroby ve Stupavě, vydání publikace Lidové podmalby
na skle ze sbírek Regionálního muzea
v Náchodě, vánoční výstava o Hansi

Dále byla diskutována problematika muzejní statistiky. V současné době se měří
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Christianu Andersenovi a Vánocích
v Dánsku ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, adventní festival betlémů v Muzeu
Jindřichohradecka či „barokní“ masopust
v Ostravě. Den zakončila večerní prohlídka barokního piaristického kostela
a společenský večer v muzeu.
Druhý den semináře byl věnován exkurzím do okolí Litomyšle. Etnografové
navštívili Regionální muzeum vesnice

v Dolním Újezdě, nově vznikající skanzen
v Trstěnici a obec Čistá u Litomyšle se
soukromým domem manželů Syrových.
Závěrem se sluší poděkovat statutárním zástupcům paměťových organizací,
kteří umožňují svým kurátorům realizovat odborné cesty na pracovní semináře
EK AMG, které jsou velmi důležité a přínosné pro další práci v muzejnictví. Tato
setkání jsou jedinečnou příležitostí kon-

frontace vlastní práce s aktivitami a činnostmi jiných institucí. Velký dík patří
také hostitelské instituci, Regionálnímu
muzeu v Litomyšli, řediteli Mgr. René Klimešovi a týmu pracovníků muzea.

ke generaci ředitelů, jež se po roce 1989
odkudsi vynořila, jakoby čekala už dlouho
na příležitost, kterou jí odcházející režim
odpíral, uchopila ji za pačesy a dlouhou
řadu let držela a výrazně tak ovlivnila kulturní život v konečně svobodném státě.
Jan Munk patří k tomu nejlepšímu, co
z této generace vzešlo. Když se stal ředitelem Památníku Terezín, stanul v čele
instituce nejen zanedbané (pokud jde
o stav budov, kvalitu pracovníků a nabídku pro návštěvníky), ale navíc instituce,
jíž byla vnucena tvář instituce „režimní“.
Bylo jasné, že revitalizace památníku
bude během na dlouhou trať. Jak se ale
ukázalo, Jan Munk se svými lidmi dokázal
nasadit na té trati obdivuhodné tempo,
a tak se každým rokem přibližoval k cíli –
smýt z památníku patinu, kterou nabyl za
minulého režimu, zajistit vpravdě pietní
zacházení s tímto mimořádným místem,
využít jeho vzdělávací a výchovný potenciál, připravit zajímavé expozice, zařadit
památník do sítě obdobných institucí ve
světě, rozvíjet mezinárodní spolupráci.
Návštěvníci mohli postupně zhlédnout
expozice v Muzeu ghetta (1991), v Malé
pevnosti (1994) a v někdejších Magdeburských kasárnách (1997) a také dvě
zahraniční expozice, v Osvětimi a v Ravensbrücku (2002). Lehce se to píše, ale
za každým z těch slov byl obrovský kus
práce. Když se zdálo, že už nic špatného
nemůže památník potkat, přišly ničivé povodně v roce 2002 a fotografie zaplaveného Terezína obletěly svět. Na evropské

poměry to byla doslova apokalypsa. Na
jiných fotografiích, které možná nebyly
tak slavné, jsou zaměstnanci Památníku
Terezín – a mezi nimi jejich ředitel – jak
s nasazením vlastního zdraví zachraňují, co se dá. Zdálo se, že léta práce jsou
zmařena... Pro památník nastal „život po
životě“. Ano, přišly peníze ze státního
rozpočtu, přišly peníze od různých dárců,
ale odpracovat a organizovat to všechno museli lidé. Zásluhu na tom, že se
vše podařilo, měl opět pan doktor Munk.
Památník z této apokalypsy vyšel ještě
zajímavější pro návštěvníky, přibyly další
drobné expozice (Kolumbárium, bývalé krematorium na Židovském hřbitově,
Modlitebna z období ghetta).
Poděkovat panu doktorovi Munkovi
za tu obdivuhodnou, takřka třicetiletou,
úspěšnou práci je samozřejmostí. Rád
bych mu však poděkoval ještě za něco,
co samozřejmostí není. Kdykoliv jsem se
s ním potkal – lhostejno, jestli to bylo po
úspěšném dokončení nějakého díla nebo
pár dní po tragických povodních – byl stále optimisticky naladěný, stále usměvavý,
stále s noblesním chováním. Nejen proto
doufám, že se ještě potkávat budeme,
také proto, že je potěšením vést s panem
doktorem řeči i o úplně jiných věcech, než
jsou věci muzejnické. S přáním dobrého
zdraví a úspěchů ve všech možných aktivitách tedy ještě jednou – i za čtenáře
Věstníku AMG – díky, pane doktore!

Příspěvek byl redakčně zkrácen. Plnou
verzi naleznete na stránkách Etnografické komise AMG na webu http://cz-museums.cz.

PERSONÁLIE

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín

Díky, pane
doktore!

Se jménem PhDr. Jana Munka, CSc., je
spojena celá řada aktivit. Posuďte sami:
Chtěl být hercem, stal se sociologem,
pracuje už léta ve Federaci židovských
obcí a v Pražské židovské obci, je členem
statutárního orgánu Nadačního fondu
Musica iudaica a posledních 27 let stál
v čele Památníku Terezín. V těch „terezínských“ letech jsem měl tu čest s panem
doktorem spolupracovat, pravidelně se
s ním vídat, často si psát a telefonovat.
A sledovat jeho práci, někdy ji dokonce
posuzovat a hodnotit. Proto mohu bez
zaváhání říct, že práce, kterou Jan Munk
odváděl, byla obrovská – a dobrá. A „dobrá“ rozhodně neznamená průměrná, ale
„fakt dobrá“. Jan Munk nebyl jen úspěšným ředitelem jedné instituce, ale patřil
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PUBLIKACE

Osobnosti
Olomouckého
kraje

Dne 19. října 2016 byla v sále Václava III.
Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO)
slavnostně pokřtěna výpravná encyklopedie Osobnosti Olomouckého kraje. Knižní
podobu tak dostala stálá muzejní expozice „Galerie osobností Olomouckého kraje“, otevřená v dubnu 2013, která získala
Cenu Olomouckého kraje za výjimečný
počin v oblasti ochrany a popularizace
kulturních hodnot. Na rozdíl od expozice,
která do dnešního dne čítá 39 panelů
věnovaných osobnostem z řad panovníků,
představitelů církve, vědců, umělců, vojáků či sportovců, však kniha na 416 stranách čtenářům nabízí medailony téměř
700 osobností, mezi nimi i medailony
politiků a podnikatelů. Velkolepý průřez
životy jednotlivých osobností nás vede
dobou od sv. Cyrila a Metoděje a sahá
až do současnosti, tedy do roku 2016.
Významně finančně podpořil vznik
této jedinečné knihy Olomoucký kraj, finanční podporu získalo muzeum také od
statutárního města Olomouce. Předsedou
redakční rady a spolueditorem publikace
byl Břetislav Holásek, ředitel VMO.
Pro samotný výběr osobností bylo
stanoveno několik zásadních kritérií:
výběr musí být omezen jen na ty osobnosti, které již nejsou mezi námi; osobnosti musí svým významem přesáhnout
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minimálně rámec Olomouckého kraje;
zvláštní kapitolu tvoří významní lidé, kteří
se v kraji zdrželi jen krátce, popřípadě
se zde pouze narodili, ale patří mezi
„světově proslulé osobnosti“, a proto je
nelze opomenout. Snažili jsme se, aby
jednotlivá hesla byla psána populární
formou a aby byla doplněna množstvím
obrazové dokumentace. Tu jsme čerpali
z bohatého fotoarchivu muzea, množství
snímků vzniklo přímo pro potřeby knihy,
řadu unikátních fotografií nám poskytla
další muzea z celé ČR, množství firem
i jednotlivců. Celkem kniha obsahuje přes
1000 fotografií a podílelo se na ní bezmála sto autorů.
Na závěr si dovolme vyslovit přání,
aby se tato kniha stala inspirací a poučením pro všechny bez rozdílu věku a dosaženého vzdělání, probudila ve čtenářích
hrdost na místo, které si vybrali k žití,
a aby jim dobře sloužila – nejen jako zdroj
informací, ale i jako pramen poznání a pochopení výjimečných lidských osudů, jež
jsou s naším krajem provázány.
RENÁTA FIFKOVÁ,
BŘETISLAV HOLÁSEK
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI

Vydavatelské
počiny Muzea
Vysočiny Třebíč

pracovištěm Etnologického ústavu AV
ČR, v. v. i., mezi lety 2011–2015 a jejími
editorkami byly Marta Toncrová a Silva
Smutná. Tři díly celkem obsahují 934
písní zaznamenaných 77 sběrateli, které
jim při zápisu předzpívalo 248 zpěváků ze
121 lokalit. Audio nosič obsahuje výběr
68 písní z uvedené knižní sbírky, délka
zvukového záznamu je 73 minut. Snahou
sestavovatele bylo ukázat různorodost
tvarů, šíři písňových druhů i rozmanitou
uměleckou úroveň či technickou náročnost písní.
Publikace Poklady světa kamenů
představuje prostřednictvím více než
dvou set fotografií nerostné bohatství
regionu v geologické literatuře tradičně
nazývaného západní Morava, který je odedávna v centru pozornosti profesionálních
geologů i amatérských sběratelů nerostů.
Autorem publikace je Lukáš Křesina, kurátor geologických podsbírek ve třebíčském muzeu. Kniha je brožovaná a má
132 stran. Přestože je určena především
široké laické veřejnosti – návštěvníkům
muzea, učitelům přírodopisu, studentům
či sběratelům nerostů, mohla by oslovit i profesionální geology a mineralogy,
protože takto rozsáhlý a ucelený soubor
fotografií západomoravských minerálů
dosud nebyl knižně publikován. Obě publikace je možno objednat na e-mailové
adrese: info@muzeumtr.cz.
EVA TOMÁŠOVÁ, LUKÁŠ KŘESINA
MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

V závěru roku 2016 obohatilo Muzeum
Vysočiny Třebíč svou nabídku publikací o dvě nové položky: CD Lidové písně
z Podhorácka a obrazovou knihu Poklady
světa kamenů: Minerály západní Moravy
ve sbírce Muzea Vysočiny Třebíč.
Ve snaze ulehčit přístup k lidovým
písním pro běžného zájemce, který není
zběhlý v notaci, se uskutečnilo vydání
výše uvedeného CD. Projekt realizovaný
s finanční podporou MK ČR navazuje
na vydání mimořádné trojdílné publikace
zahrnující sběrné podoblasti Podhorácka,
která vyšla ve spolupráci s brněnským
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Muzeum města Brna

Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafika

16. 9. – 19. 11. 2017

Benešov
Muzeum Podblanicka
Umělecký šperk

Technické muzeum v Brně
13. 10. – 11. 11. 2017

Beroun
Muzeum Českého krasu
Za bílým zlatem aneb Bavlna a její využití v domácnostech
našich předků
20. 10. 2017 – 1. 4. 2018

Blansko
Muzeum Blanenska
Merkur

6. 10. 2017 – 19. 1. 2018

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Dvě století Rukopisů zelenohorského
a královédvorského
1. 9. 2017 – 27. 1. 2018
Lucie Havlová I.: Na plátně i v prostoru 21. 9. – 18. 11. 2017
Alois Moravec: Obrazy, grafika,
exlibris
30. 11. 2017 – 24. 2. 2018

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Výstava maleb a kreseb manželů Šimoníkových

říjen 2017

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka

Synagoga
24. 8. – 31. 10. 2017

Židovský obecní dům
Zmizelý židovský svět
na starých pohlednicích

31. 8. – 31. 10. 2017

Brno
Moravská galerie v Brně
Pražákův palác
Clemens von Wedemeyer:
Nebeská havěť
Cena Jindřicha Chalupeckého:
Finále 2017

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Kouzlo Vánoc
aneb Vánoční čarování

30. 11. 2017 – 30. 1. 2018

Bučovice
Muzeum Bučovice
Zbraně pro boj, sport i lov
4. 4. – 29. 12. 2017
Za posledním puchýřem aneb Tři století turistiky
v českých zemích
23. 9. – 19. 11. 2017
Sladké Vánoce
30. 11. – 29. 12. 2017

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Kdepak ty ptáčku hnízdo máš?
Sladké Vánoce

3. 10. – 31. 10. 2017
4. 12. 2017 – 14. 1. 2018

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
7. 10. – 12. 11. 2017

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Jan Komárek: Plastiky (ze sbírek VMG) 4. 3. – 31. 12. 2017
Zlatá kniha českých pohádek
9. 9. – 22. 11. 2017
Jiří Beneš: Baroko, jak ho neznáme
16. 9. – 19. 11. 2017
Roky na kartě
27. 9. – 12. 11. 2017
Klára Horáčková: Artifitial Nature
20. 10. – 31. 12. 2017
Klub přátel muzea – 50 let historie 29. 11. – 30. 12. 2017

Česká Třebová
Městské muzeum
Až do nebes: Z historie letectví
ve východních Čechách
Vánoční výstava betlémů

21. 9. 2017 – 14. 1. 2018
22. 9. 2017 – 14. 1. 2018

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Karel Absolon – manažer
a strůjce velkých vizí
od 22. 2. 2017
Chvála sběratelství: 200 let služby
moravské kultuře a vědě
10. 9. 2017 – 30. 6. 2018
200 let MZM / Archeologický ústav 11. 10. – 5. 11. 2017
Analfabeta Negramotná a další
hrdinové z knih
25. 10. 2017 – 1. 7. 2018
200 let MZM / Entomologické
oddělení
12. 12. – 31. 12. 2017

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Jindřich Štreit: Venuše

Smalt a emaily
2. 10. 2017 – 1. 6. 2018
Káva Lamplota – prvotřídní kvalita
5. 10. – 31. 12. 2017
Umění emailu, technika smaltu
31. 10. 2017 – 3. 6. 2018

Obrazy Petra Ettlera

Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl
na Boskovicích
7. 9. – 19. 11. 2017
Barbaři v pohybu: Malá Haná
v době římské
7. 12. 2017 – 17. 4. 2018
Jaroslav Guth: Tajemné kameny

Stavba jako Brno: Od hradby k paneláku 1. 6. – 31. 12. 2017
Jeden kmen
24. 9. – 31. 12. 2017

28. 4. – 15. 11. 2017

Muzeum Brněnska
Vila Löw-Beer v Brně
Architekti brněnského vilového kvarteta: Jurkovič / Mies
/ Neumann / Wiesner
6. 10. – 31. 12. 2017

KALENDÁRIUM VÝSTAV

Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou

22. 9. – 12. 11. 2017
4. 12. 2017 – 7. 1. 2018

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
České šlechtické rodové ražby
16.–17. století
Jedny karty nestačí
Letem včelím světem
Vánoční výstava

7. 2. – 31. 12. 2017
15. 9. 2017 – 14. 1. 2018
11. 10. 2017 – 21. 1. 2018
1. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Český Dub
Podještědské muzeum
Českodubský betlém 2017

25. 12. – 26. 12. 2017

Český Těšín
Muzeum Těšínska
Petr Bezruč

13. 9. 2017 – 25. 2. 2018

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Ivan a Stanislav Alschrovi: Obrazy

15. 10. – 12. 11. 2017

Dobrovice
Dobrovická muzea
Historie tenisu v Dobrovici
Mýty a fakta komunismu
Vesmír

22. 6. – 30. 12. 2017
26. 8. – 30. 12. 2017
20. 9. – 30. 11. 2017
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KALENDÁRIUM VÝSTAV

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Ze života loutek
1. 12. 2017 – leden 2018
Rukopis královédvorský inspirující
17. 9. – 12. 11. 2017

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Wiedermannův park: Zelená paměť
Františkových Lázní
Františkovy Lázně ve Velké válce

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd
22. 9. – 13. 11. 2017

Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Orbis pictus play

8. 9. – 7. 11. 2017

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Hollaristé minulosti a přítomnosti
24. 3. – 26. 11. 2017
Anna Vojtěchová
20. 10. – 26. 11. 2017
Nizozemská barokní malba
14. 12. 2017 – 4. 2. 2018

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Móda a odívání na Havlíčkobrodsku
16. 9. – 26. 11. 2017
Jaroslav Matouš
15. 12. 2017 – 3. 2. 2018

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Josef Dvořák a Anna Dvořáková
Vánoce v muzeu

16. 9. – 5. 11. 2017
13. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Statek z Mokré Lhoty
Jsme tu pro vás

14. 4. – 31. 10. 2017

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Tereza z Davle: Neue Mädchen 23. 10. 2017 – 11. 2. 2018

Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Les pramenů – příběhy lesů
10. 5. – 31. 12. 2017
Rostislav Stach: Fotolovy
3. 7. – 31. 12. 2017
Příroda v ilustracích Pavla Procházky
1. 8. – 31. 10. 2017
Veronika Souralová: Kouzlo
hmyzí říše
9. 9. 2017 – 31. 5. 2018

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Nazca. Odhalená tajemství dávnověku 27. 9. – 19. 11. 2017
Život aristokratických dětí
2. 12. 2017 – 4. 2. 2018

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Výrazové panenky z USA

20. 10. 2017 – 4. 2. 2018
10. 11. 2017 – 18. 2. 2018

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Václav Čubr: Na cestách
krajinou – Šumava

Velká vizita! V Hradci Králové
za první republiky
Královéhradecké regulační plány

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

Hustopeče
Městské muzeum a galerie v Hustopečích
Výstava členů výtvarné skupiny
Hustopeče – Alfons
Výstava fotografií členů
Fotoklubu Hustopeče

29. 10. – 19. 11. 2017
26. 11. – 31. 12. 2017

Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Cirkus pictus: Svět cirkusu
v českém umění 1800–1950
5. 10. – 31. 12. 2017
Josef Bolf: Disintegration
7. 9. – 3. 12. 2017
Automat na výstavu: Československý pavilon
na Expo 67
11. 5. – 5. 11. 2017
Non plus ultra

6. 10. – 31. 12. 2017

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Prádlo z dob našich babiček
Vánoce v muzeu

23. 9. – 11. 11. 2017
25. 11. 2017 – 5. 1. 2018

Chrast u Chrudimi
Městské muzeum Chrast
V náruči památkové péče
Dům Božího přebývání

28. 9. – 31. 10. 2017
28. 9. – 31. 10. 2017

Chrudim
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Výstavní síň Divadla K. Pippicha
XV. Trienále českého ex libris 2017

7. 10. – 5. 11. 2017

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Malý pán: Velká cesta jedné loutky

4. 3. 2017 – 7. 1. 2018

Regionální muzeum v Chrudimi
Země a člověk
Rybářství a rybníkářství
nejen na Chrudimsku
Ryba v lidové kultuře
Antarktida a ozonová díra

8. 9. – 12. 11. 2017
8. 9. – 12. 11. 2017
8. 9. – 12. 11. 2017
10. 9. – 12. 11. 2017

Není dítka bez medvídka

21. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Druhá strana mince: Medaile, bižuterie a sklo
z válečných let
30. 11. 2017 – 1. 4. 2018
Design Desna 1847–2017
7. 12. 2017 – 1. 4. 2018

3. 9. – 2. 11. 2017

Hrabyně
Památník II. světové války
Painted by Air / Namalováno vzduchem 14. 4. – 30. 11. 2017
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Ivančice
Muzeum v Ivančicích

Sál Evropa
Sestry Boromejky

13. 10. 2017 – 28. 1. 2018
27. 10. 2017 – 28. 1. 2018

Muzeum Cheb

23. 9. – 12. 11. 2017
1. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Soubor lidových staveb Vysočina
Betlém
Střípky z historie
Betlém vánoční

Hradec Králové
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Jiří Kornatovský: Style
declarative
Květy touhy a zla

23. 9. – 31. 12. 2017
23. 9. – 31. 12. 2017

Antonín Kroča a rodina

Věrni zůstaneme: Bojová cesta československé jednotky
v SSSR
14. 4. – 30. 11. 2017

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Šancmajstři a šancknechti aneb
Jak se budovaly pevnosti
17. 10. 2017 – 30. 3. 2018

Reformace v českých zemích

14. 10. – 15. 11. 2017

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Opráski
Ve znamení tří deklarací…
Vánoční ozdoby

28. 9. – 12. 11. 2017
13. 10. – 19. 11. 2017
1. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Miroslav Machotka: Po vrstvách
Jan Steklík – Annegret Heinl:
Grafické partitury

Skvrny, postavy a znaky v kresbách a obrazech
Vladimíra Nováka
22. 9. – 5. 11. 2017

Muzeum Karlovy Vary
Vlastimil Květenský: Já jsem se
nevymyslel

14. 9. – 12. 11. 2017

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
6. 9. – 18. 11. 2017
6. 12. 2017 – 31. 1. 2018

Muzeum Vysočiny Jihlava
Podívejte, baroko!
Putování za předky
Slabikáře z celého světa
Bláznivé tramvaje

Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Interaktivní galerie Becherova vila

8. 9. – 19. 11. 2017
26. 9. – 26. 11. 2017
27. 9. – 19. 11. 2017
31. 10. – 10. 12. 2017

Milica Gedeónová
1. 9. – 26. 11. 2017
Kouzelný svět Vojtěcha Kubašty
8. 9. – 19. 11. 2017
Putování za Betlémskou hvězdou 1. 12. 2017 – 7. 1. 2018
Proměny kladenského venkova
1. 12. 2017 – 11. 2. 2018

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Josef Navrátil

21. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Lubomír Typlt
Crewní obraz: Současný český
street art
Reprenez vos méches
IGLOO 7

Okouzleni řádem

25. 1. 2017 – 8. 4. 2018

3. 9. – 19. 11. 2017
17. 9. – 19. 11. 2017
7. 10. – 31. 12. 2017

Jindřichův Hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Jiří Škoch: Fotografie
& Bohuslav Reynek: Cliché
21. 4. – 30. 12. 2017
Afrika – zvířata, památky a lidé
12. 8. – 31. 10. 2017
Karel Otto Hrubý: Všestranný fotograf
v těžké době
2. 9. – 30. 12. 2017
Josef Böhm: 60 ohlédnutí
17. 9. – 30. 12. 2017
Tvorba Aleny Matějka a Larse Widenfalka
ve fotografii
7. 10. – 30. 11. 2017

Muzeum Jindřichohradecka
Náměstí v proměnách času
Momentky z války

29. 4. – 31. 10. 2017
19. 5. – 30. 12. 2017

Výstavní sál „V jezuitském semináři“
Nebeklíče od Landfrasů: Knižní
bestseller 19. století

3. 8. – 31. 10. 2017

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Afrika hravá
Betlémy – Bürger

31. 3. – 30. 12. 2017
2. 12. – 30. 12. 2017

Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Království včel
Genetika v zemědělství
Zámecká svatební hostina
Zahrady a parky
hraběcího rodu Chotků

22. 7. – 31. 10. 2017

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
23. 11. 2017 – 14. 1. 2018
23. 11. 2017 – 14. 1. 2018
23. 11. 2017 – 4. 3. 2018

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Na stáří nezáleží
Lovecké zbraně
Městem a krajinou

KALENDÁRIUM VÝSTAV

Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově

Fenomén talíř

18. 10. 2017 – 12. 1. 2018

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Karoline Hjorth a Riitta Ikonen
Umění 19. století
na východním Slovensku
Michal Mašík: Na lovu
v divoké přírodě Evropy

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

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Josef Lada jak ho neznáte

28. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Dvořákovo muzeum pravěku
Mezi kmeny a státem: Kouřimsko a Kolínsko
v raném středověku
10. 9. 2016 – 7. 1. 2019
Slavné stavby Jindřicha Freiwalda
28. 6. – 31. 12. 2017

Červinkovský dům
Josef Sudek – Janusz Moniatowicz:
Kouzlo a paměť místa
28. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Veigertovský dům
Dávná touha cestovatelská
9. 11. 2017 – 30. 4. 2018

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Eduard Ingriš: Na cestě světem

Zdeněk Babinec: Malířské improvizace 27. 10. – 17. 12. 2017

Kořenec
Muzeum Kořenec
Retrovýstava

1. 4. – 31. 10. 2017
1. 5. – 31. 10. 2017
1. 6. – 31. 10. 2017
20. 7. – 31. 10. 2017

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

22. 9. – 26. 11. 2017

Muzeum fojtství

24. 6. – 31. 10. 2017

Králíky
Městské muzeum Králíky
Pavel David

7. 9. – 31. 10. 2017

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

1. 4. – 31. 10. 2017
1. 6. – 31. 10. 2017
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Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Tomáš Vocelka
Rocker club + Kofola music club
Adventní věnce

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
7. 10. – 5. 11. 2017
10. 10. – 22. 11. 2017
28. 11. – 10. 12. 2017

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska

Regionální muzeum v Litomyšli

V muzeu straší aneb Nebojte se
trochu bát

21. 9. 2017 – 4. 3. 2018

Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek
Irina Ugrinova – Margarita Djakovič
– Maria Zlatanova
7. 9. – 30. 11. 2017
Co nového v muzeu
17. 10. – 30. 11. 2017
Vánoce na Hrádku
8. 12. 2017 – 8. 1. 2018

Kamenný dům
Sklo a světlo

1. 4. – 30. 11. 2017

Galerie Středočeského kraje GASK
Bohu k slávě, městu ku prospěchu
26. 3. – 31. 12. 2017
Fenomén ateliéru Papír a kniha 1. 10. 2017 – 21. 1. 2018
Jakub Švéda: Technovirus
1. 10. 2017 – 21. 1. 2018
Jakub Myslín: Stará spektiva
22. 10. 2017 – 18. 3. 2018
Josefína Bakošová: Imago
22. 10. 2017 – 18. 3. 2018
Barbora Bálková
22. 10. 2017 – 18. 3. 2018
Jan Tichý: Emoce krajiny
22. 10. 2017 – 18. 3. 2018

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Pohádkové Vánoce
Pověst, strašidla a tajemná
místa Lanškrouna

2. 9. – 12. 11. 2017

10. 9. 2017 – 31. 1. 2018

Lešná
Muzeum regionu Valašsko – Zámek a park v Lešné
Jiří Novák: Fotografie

31. 8. – 31. 12. 2017

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Malíř Rudolf Faltus
Měšťanské Vánoce

29. 9. – 10. 11. 2017
27. 11. – 20. 12. 2017

Muzeum řemesel Nový Dvůr Letohrad
Výstava betlémů

listopad–prosinec 2017

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky
Porrajmos

1. 9. – 31. 12. 2017

Liberec
Oblastní galerie Liberec
Rudolf Jakubek: Grafické dílo

22. 9. – 31. 12. 2017

Severočeské muzeum v Liberci
Mapy Jizerských hor
Kolo 1817–2017
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Historické fotografie Portmonea

12. 9. – 31. 10. 2017

Litovel
Muzeum Litovel
Společenský život hmyzu
Barbie

1. 9. – 5. 11. 2017
12. 11. 2017 – 5. 2. 2018

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Jarmila Haldová: Dřevořezby českých panovníků
a jejich manželek
8. 10. – 26. 11. 2017
Betlémy 2017
2. 12. 2017 – 6. 1. 2018

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
24. 5. – 12. 11. 2017

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Lajka a psí kosmonauti
Adolf Born aneb Jak vzniká
poštovní známka
Starý lounský betlém
Živočichové Českého středohoří

3. 10. – 26. 11. 2017
10. 10. – 26. 11. 2017
5. 12. 2017 – 21. 1. 2018
7. 12. 2017 – 28. 1. 2018

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Markův svět zpět
12. 10. – 5. 11. 2017
Svět kartónu
13. 10. – 5. 11. 2017
Jak se žije v terénních třídách?
24. 10. – 19. 11. 2017
Podzim očima muzejního zoologa
31. 10. – 26. 11. 2017
Příroda ve Svaté zemi
31. 10. – 26. 11. 2017
Sníh, stromek, dárky a kapři… Vánoce jsou
jak se patří
21. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Vánoce v kavárně
28. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově
Škrdlovické sklo
Pálavské vinobraní 1947–2017

16. 5. – 27. 11. 2017
8. 9. – 26. 11. 2017

Jana Ondrušová-Wünschová: Obrazy, grafiky
a ilustrace
15. 9. – 27. 11. 2017

Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska

30. 5. – 30. 11. 2017

Výstavní síň In Memoriam
Ležáky: Odkrytá minulost

Portmoneum – Museum Josefa Váchala

Synagoga
7. 9. – 5. 11. 2017
28. 9. – 31. 12. 2017

Lidice
Památník Lidice
Lidická galerie
45. Mezinárodní dětská výtvarná
výstava Lidice 2017

Od adventu po Tři krále
26. 11. 2017 – leden 2018
Pivovarnictví v Pardubickém kraji 16. 9. 2017 – 7. 1. 2018
Litomyšlské motocyklové
závody 1947–1977
18. 9. 2017 – 7. 1. 2018
Architektka Zdeňka Vydrová
29. 9. – 12. 11. 2017
Příroda Litomyšlska – skály, lomy 10. 10. 2017 – 8. 1. 2018

Pojďte, děti, budeme si hrát!
25. 11. 2017 – leden 2018

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
T. G. M.: Mýty a skutečnost

Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika
v díle bratří Čapků
11. 11. 2017 – leden/únor 2018
Vánoční výzdoba domu U Rytířů 2. 12. 2017 – leden 2018
Výtvarná Litomyšl '17
16. 9. – 5. 11. 2017

1. 10. – 30. 12. 2017

Betlémy
Obrázky z Mladé Boleslavi:
Podolec
Kamil Lhoták: Obrazy – kresby
– grafika

2. 12. 2017 – únor 2018
28. 11. 2017 – únor 2018
16. 9. – 26. 11. 2017

Letadla a balony

16. 9. – 26. 11. 2017

Kultura města Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Necháme to plout s vodou

Jozef Jankovič: Plynutí času
11. 9. – 12. 11. 2017

18. 9. 2017 – 31. 1. 2018

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
Adventní výstava
Retro výstava

prosinec 2017 – leden 2018
7. 9. – 31. 10. 2017

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
20 let patchworku v Mohelnici

6. 10. – 26. 11. 2017

Most
Galerie výtvarného umění v Mostě
Ivan Bukovský: Androgynní
povaha bytí

23. 9. 2017 – 20. 1. 2018

Oblastní muzeum v Mostě
Codex gigas
Terakotová armáda

Ruské malířství 19. a počátku 20. století 1. 4. – 12. 11. 2017
Krásné a bezstarostné žití… I depozitáře mají
svoje 13. komnaty
16. 9. – 12. 11. 2017
Alžběta Prouzová: Vjemy, rysy, obrysy 21. 9. – 12. 11. 2017

Napajedla
Muzeum Napajedla

Julius Pelikán (1887–1969)
150 let Slovanského
gymnázia Olomouc

15. 9. – 2. 11. 2017
13. 10. – 31. 12. 2017

Opava
Slezské zemské muzeum
Přírodou s Ludvíkem Kuncem
Valentin Držkovic: Kresby
z pařížské ZOO
Petr Bezruč – bard prvý,
co promluvil

16. 6. – 26. 11. 2017
1. 9. 2017 – 18. 2. 2018
13. 9. 2017 – 18. 2. 2018

Památník Petra Bezruče
6. 9. – 3. 11. 2017

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska – Dům dětí a mládeže
Zkamenělý život

26. 9. 2017 – 28. 1. 2018

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Tradice v proudu modernity
18. 1. – 31. 12. 2017
Vlastislav Hofman (1884–1964):
Pocta invenci
27. 9. 2017 – 7. 1. 2018
Ragby: Hra síly odvahy a bojovnosti

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

1. 5. – 31. 10. 2017

Miloš Švarc: Obrazy

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Rakovnicko – krajina lovců a sběračů aneb Zaniklý svět
aurignacienu 40–35 000 př. n. l.
19. 10. – 26. 11. 2017

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Vánoce v muzeu

28. 8. – 15. 11. 2017

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
1. 11. 2017 – 18. 2. 2018

Dům U Jonáše
Bylo, nebylo...
Květy a jiné světy

listopad 2017 – prosinec 2018
15. 9. – 26. 11. 2017

26. 9. – 3. 12. 2017

Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)

ETA: Umění (a) spotřebiče
1. 9. – 31. 10. 2017

Nové Město na Moravě
Horácké muzeum

20. 9. 2017 – 7. 1. 2018
20. 9. 2017 – 7. 1. 2018

Východočeské muzeum v Pardubicích
Tomáš Kubelka: Čarokraj
12. 5. 2017 – 6. 5. 2018
Obrazy Jana Exnara
2. 6. 2017 – 29. 4. 2018
Hry a klamy: Poznejte svět vědy a techniky
zábavným způsobem
15. 9. – 26. 11. 2017
Poklady zbrojnic ve správě NPÚ
1. 11. 2017 – 4. 3. 2018

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
11. 12. – 17. 12. 2017

Nový Bydžov
Městské muzeum Nový Bydžov
27. 9. – 4. 11. 2017

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Tajemství hlíny
11. 9. 2017 – 21. 1. 2018
Jan Zemánek: Skulptury a objekty 27. 9. 2017 – 4. 1. 2018

Nový Knín
Muzeum zlata Nový Knín
Vánoční výstava
Výstava betlémů

19. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Ostravské muzeum

Umělci o hudbě: Pocta R. Firkušnému 26. 10. – 26. 11. 2017
Vánoční betlémy
30. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Václav Kudera – Křapík

Olomoucká
synagoga (1897–1939)

Petr Bezruč v hudbě a umění
19. 9. – 31. 10. 2017
7. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě

Lyžování na Novoměstsku
Horácko 9:9

12. 10. 2017 – 11. 3. 2018

Arcidiecézní muzeum Olomouc

ŠKODA Muzeum
30 let: Fenomén Favorit

Olomouc
Muzeum umění Olomouc

KALENDÁRIUM VÝSTAV

Letecké muzeum Metoděje Vlacha

20. 11. – 3. 12. 2017
20. 11. – 10. 12. 2017

Velká válka – rok 1917
1. 5. 2017 – 13. 5. 2018
Zamlklí průvodci našich cest: Posvátná krajina
barokního Pelhřimova
20. 9. 2017 – 14. 1. 2018

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Experiment VŘSR
Petr Skala: Alchymie světla
Řežabinec: Malý „národní park“
Písecka
Vánoční historie
Jindra Viková: Obrazy, objekty
& Pavel Baňka: Fotografie

3. 10. – 26. 11. 2017
8. 10. – 31. 10. 2017
28. 11. – 31. 12. 2017
1. 12. – 31. 12. 2017
6. 10. – 5. 11. 2017
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Planá nad Lužnicí
Galerie Fara

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Ateliérová sousedství

Vladimír Šavel: Malba, kresba

1. 9. – 30. 10. 2017

Muzeum Fara

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

Poznáváme a chráníme přírodu
22. 9. – 16. 11. 2017
O posvícení všechno to voní
19. 10. – 16. 11. 2017
Co přináší česká zima
30. 11. 2017 – 12. 1. 2018

Muzeum hlavního města Prahy

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Poklady v českých keramických
obkladech

19. 3. – 26. 11. 2017

Plzeň
Pivovarské muzeum v Plzni

Vladimír Boudník
28. 6. – 19. 11. 2017
Směle ber hračku Směr
2. 10. – 31. 12. 2017
První světová válka v životě Pražanů 25. 10. – 29. 12. 2017

Dům U Zlatého prstenu
Od nitě ke košili: Středověké textilnictví
a barvířství v Praze
17. 5. 2017 – 25. 2. 2018

Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Vila Tugendhat 1928–2013

12. 10. 2017 – 28. 1. 2018

Muzeum Policie ČR

Plzeňské hospody
aneb Z pivovaru za štamgasty
Nejkrásnější vánoční perníčky

4. 5. – 31. 12. 2017
21. 12. – 31. 12. 2017

Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy
Tenkrát v Evropě: Čeští umělci v totalitních
režimech 1938–1953
22. 9. 2017 – 21. 1. 2018

Výstavní síň „13“
„V oplatce jsi všecek tajně“: Podoby (eucharistického) Krista
ve vizuální kultuře
20. 10. 2017 – 4. 2. 2018

Západočeské muzeum v Plzni
Bob Dylan: On the Road
15. 9. – 12. 11. 2017
Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek
v letech 1918–1968
6. 10. 2017 – 28. 1. 2018

Zlaté české ručičky
aneb Zakázaná tvořivost
Četníci z Luhačovic
Svět ochranné služby
Když se pravda měnila v krev

24. 1. – 22. 12. 2017
7. 4. – 31. 10. 2017
18. 4. – 22. 12. 2017
3. 11. – 15. 12. 2017

Národní galerie v Praze
Klášter sv. Anežky České
Očím skryté: Podkresba na deskových obrazech
14.–16. století ze sbírek NG
24. 2. – 26. 11. 2017
Očím na odiv: Výzdobné techniky v malířství
a sochařství 14.–16. století
1. 12. 2017 – 31. 5. 2018

Schwarzenberský palác

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla
Václava Hollara
12. 9. – 31. 12. 2017

Lidová zbožnost na Plzeňsku

Veletržní palác

9. 6. – 5. 11. 2017

Muzeum loutek Plzeň
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky

28. 4. – 31. 12. 2017

Národopisné muzeum Plzeňska
Cestou necestou aneb Známé i neznámé památky
Plzeňského kraje
11. 10. 2017 – 25. 2. 2018
Vincenz Janke: Umění podmalby 27. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
– Centrum Bohuslava Martinů

Prace u Brna
Památník Mohyla míru
Pozdrav z bojiště zasílati ráčíme 10. 10. 2017 – 18. 3. 2018

10. 10. 2017 – 10. 9. 2018

Dům U Kamenného zvonu
The Reunion of Poetry
and Philosophy

Národní muzeum
České muzeum hudby
Hudba a pohádka
Ondřej Horník (1864–1917)
Karel Bendl – 120 let od úmrtí
Antonín Dvořák a zbožnost

5. 5. 2017 – 2. 4. 2018

Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
Proměny Siamu
Svět ve vitríně

9. 6. – 15. 11. 2017
1. 10. – 30. 11. 2017

1. 12. 2017 – 1. 4. 2018

Sport za Velké války
19. 5. 2017 – 28. 2. 2018
Otto Matoušek: Anabase
bezejmenných brášků
15. 6. – 30. 10. 2017
Zborov – 100. výročí bitvy
21. 7. – 31. 12. 2017
Návrat volyňských Čechů do staré vlasti: 70 let
od reemigrace
22. 8. 2017 – 31. 1. 2018
Pavel Tigrid
25. 10. 2017 – 31. 3. 2018

Národopisné muzeum – Musaion

Městská knihovna

Svatba

Nové akvizice Galerie
hlavního města Prahy

Nová budova
25. 10. 2017 – 17. 9. 2018

Chvalský zámek
Šťastný Krtek
aneb Krtek slaví 60. narozeniny

26. 5. 2017 – 28. 2. 2018
2. 10. – 15. 11. 2017
2. 10. – 15. 11. 2017

Národní památník na Vítkově

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Dům fotografie
Pavel Baňka: Blízkost

Aj Wej-wej: Zákon cesty
17. 3. 2017 – 7. 1. 2018
Magdalena Jetelová: Dotek doby
17. 3. – 19. 11. 2017
Mytologické mesaliance Maxe Pirnera
5. 9. – 3. 12. 2017

Muzeum Antonína Dvořáka

70. Východočeský umělecký salon
9. 9. – 5. 11. 2017
Teď pojedeme přes Švýcary
a zítra v Paříži
23. 9. – 5. 11. 2017
Bílá jako sníh, černá jako káva
25. 11. 2017 – 7. 1. 2018
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9. 9. 2017 – 9. 1. 2018

Museum Montanelli

9. 9. – 3. 12. 2017

16. 6. 2017 – 7. 1. 2018

Světlo a život
28. 7. 2017 – 31. 12. 2018
Fenomén Masaryk
15. 9. 2017 – 31. 1. 2018
Hilsneriáda: Masaryk jako disident
uvnitř davu
3. 10. – 30. 11. 2017

Hurá do školy s Marií Terezií!
20. 2. – 31. 12. 2017
Komenský? Toho už jsme někde viděli! 20. 4. – 31. 10. 2017
Jsem Jehuda Bacon: Holocaust a poválečná doba očima
izraelského malíře českého původu
22. 9. – 3. 12. 2017

Národní technické muzeum

Příbramské betlémy

10. 5. 2017 – 4. 3. 2018
1. 9. – 31. 12. 2017
6. 9. – 31. 12. 2017

Národní zemědělské muzeum Praha
Šrobárova sbírka
23. 8. 2017 – 30. 6. 2018
Z fotoarchivu NZM III. / Lidé a technika 1. 9. – 30. 11. 2017
Dělat les
19. 9. 2017 – 31. 1. 2018
Papírový svět
10. 10. – 31. 12. 2017
Krása stáří
10. 10. – 30. 11. 2017
Z fotoarchivu NZM IV. / Lidé a les
1. 12. – 31. 12. 2017

Poštovní muzeum
11. 10. 2017 – 25. 2. 2018

Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna

Prachatice
Prachatické muzeum
Zmatené peníze

13. 9. – 30. 12. 2017

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Pod kůží Marsya
Secese

Příbramit a bytízit
3. 7. 2016 – 29. 12. 2017
Princezna a drak
3. 1. – 3. 11. 2017
Minerály z lomu Těškov u Rokycan
1. 2. – 29. 12. 2017

15. 9. – 19. 11. 2017
30. 11. 2017 – 4. 2. 2018

Velehrad nás volá!
Diktatura versus naděje

Zlomte vaz

Místa zbožnosti na Radnicku
Josef Kořenský

Cyrilometodějský Velehrad
Dobrodružství abecedy II.
Josef Kainar 1917–1971
Říkadla a Zlatovláska
Móda v dobovém tisku

Ve stínu Impéria: Germáni
a doba římská
Ivana Fialová: Lampy, svícny a…

7. 10. – 10. 12. 2017
4. 10. – 10. 11. 2017
7. 9. – 19. 11. 2017
23. 11. 2017 – 4. 2. 2018

Nová síň pod Vysokou bránou

Luboš Benák: Podmořský svět

8. 8. – 31. 10. 2017

Předklášteří
Podhorácké muzeum

Zbyněk Havlín & Jan Kovářík

26. 10. – 10. 12. 2017

Výstavní síň na radnici

Cestovatelé do světa a svět k nám 21. 5. 2017 – 7. 1. 2018
První světová válka – rok 1917 24. 10. 2017 – 14. 1. 2018

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Poklady z hůry
aneb Jak se žilo na Hané
14. 4. – 12. 11. 2017
Středověké až raně novověké zbraně
na Přerovsku
15. 9. 2017 – 25. 2. 2018
Schváleno! Razítka, pečetě, typáře,
městské znaky
31. 10. 2017 – 4. 3. 2018
Vánoce na zámku
26. 11. 2017 – 7. 1. 2018

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

Přeštice
Dům historie Přešticka

Tomáš Petříček
Amfora: 52. členská výstava

19. 10. – 26. 11. 2017
30. 11. 2017 – 6. 1. 2018

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Půlstoletí s Rokytkou
Rokycany a jejich Mistr Jan

22. 9. – 5. 11. 2017
27. 10. 2017 – 22. 2. 2018

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Miloš Michálek: Záznamy
22. 9. – 19. 11. 2017
Hana Purkrábková – Karel Pauzer:
Bytosti
22. 9. – 26. 11. 2017
Vdovy S – Zdeněk Sýkora – Otakar Slavík
– Zbyněk Sekal
7. 12. 2017 – 11. 2. 2018
Jan Činčera: Ayersova skála
7. 12. 2017 – 14. 1. 2018

Podřipské muzeum
18. 10. 2017 – 7. 1. 2018
20. 10. – 19. 11. 2017
29. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Vyrobeno v Tatře,
ale tatrovka to není!

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

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník

Vlastimil Rada
Josef Meduna: Ohlédnutí

Škola v proměnách času
Mikroregion ve fotografii
Život s krajkou

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

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

Rabasova galerie Rakovník

Protivín
Památník města Protivína

30. 9. – 30. 12. 2017

Radnice
Muzeum Josefa Hyláka

Autíčka manželů Tiefenbachových

31. 8. – 12. 11. 2017

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

Přibyslav
Kulturní zařízení města Přibyslav

Muzeum Prostějovska v Prostějově

Mykokosmos – tajemný svět hub

8. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Hornické muzeum Příbram

Svatohorské poutní muzeum

Člověk v náhradách
aneb Technika slouží medicíně
Klamárium
Plachetnice Niké a její osudy

200 let poštovní schránky

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram

KALENDÁRIUM VÝSTAV

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského

8. 11. 2017 – 2. 6. 2018

Sakrální památky Podřipska
Město Bauhausu v říši zahrad

12. 9. 2017 – 2. 1. 2018
23. 9. – 20. 11. 2017

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
24. letní keramická plastika
10. 6. – 1. 11. 2017
Zámecké imaginárium: Hravý svět Divadla bratří Formanů
a jejich přátel
14. 9. 2017 – 11. 2. 2018
Betlémy, tentokrát ze Slezska
30. 11. 2017 – 28. 2. 2018
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Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích

Světlo – prostor – čas

listopad – prosinec 2017

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
1. 6. – 31. 10. 2017

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Galerie Octopus

Galerie Pranýř
Osiřelé památky

8. 10. – 31. 10. 2017

Říčany
Muzeum Říčany
Jak semena putují

13. 9. – 26. 11. 2017

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Obrazy Miroslavy Novákové
Regionální betlémy

7. 10. – 26. 11. 2017
8. 12. 2017 – 5. 1. 2018

Skuteč
Městské muzeum Skuteč

Hrátky se zvířátky

21. 9. – 3. 12. 2017

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Stará táborská radnice
100 let od Zborova
27. 5. – 11. 11. 2017
Bohuslav Lamač (1921–2001) 24. 11. 2017 – 24. 2. 2018

Zapomenutá místa pohraničí: 50 let vývoje krajiny
očima archeologie
2. 10. – 31. 10. 2017

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Bibliofilie: Knihy láskou tvořené
Svět kostiček

22. 9. – 26. 11. 2017
5. 12. 2017 – 18. 3. 2018

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Přírůstky do sbírek Památníku Terezín
z let 2010–2016
13. 7. – 31. 10. 2017
Patrik Hábl: Introspekce
11. 8. – 31. 10. 2017

Muzeum ghetta
Hnědá kartonová složka: Pocta
Felixi Blochovi

120 let lokálky Polička-Skuteč

20. 9. – 19. 11. 2017

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Čestmír Suška: Skulptury ve městě

31. 5. – 31. 10. 2017

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Ikony – okna do nebe

prosinec 2017

Sokolov
Muzeum Sokolov

14. 9. – 31. 10. 2017

Trutnov
Galerie města Trutnova
Ateliér prof. Michala Gabriela & Ateliér doc. Jaroslava
Koleska
prosinec 2017 – leden 2018
Krajina domova
6. 12. 2017 – leden 2018
Paměť krajiny
říjen – listopad 2017
Práce s papírem a na papíře
26. 10. – 25. 11. 2017

Výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
prosinec 2017 – leden 2018
listopad 2017 – 28. 1. 2018

Staré Město
Památník Velké Moravy
Makedonie: Putování (nejen) po stopách
Sedmipočetníků
9. 10. 2017 – 1. 4. 2018

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
První skleníková expozice
v Arboretu Nový Dvůr
Zvířata a jejich děti

1. 4. 2017 – 1. 4. 2018
24. 5. – 26. 11. 2017

Strakonické retro: Od umění ke sportu 27. 9. – 31. 10. 2017
Vánoce v proměnách času
22. 11. – 26. 12. 2017

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Nejnovější archeologické nálezy
ze Strážnice

Miroslav Roubínek: Adršpach
Miloslav Lhotský: Grafiky

listopad 2017 – leden 2018
říjen – listopad 2017

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Spolek podkrkonošských
výtvarníků
21. 9. – 5. 11. 2017
Sněžka na starých pohlednicích 12. 10. 2017 – 14. 1. 2018
Vánoční výstava
23. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Galerie Tympanon

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
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23. 9. – 19. 11. 2017

Muzejíčko (Galerie Šumperska)

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově

CLAN: Stanislav Diviš, David Hanvald, Aldin Popaja,
Karel Štědrý, Tereza Divišová
8. 10. – 31. 10. 2017
Malovaný porcelán ze sbírek Muzea Wsi Opolskiej
w Opolu
7. 12. – 31. 12. 2017

Betlémy
Jak se rodí Večerníčky

13. 10. 2017 – 28. 1. 2018

Lubomír Bartoš

Případ Světlana: Proměny obrazu
třetího odboje
27. 9. 2017 – 15. 4. 2018
Karel Chovanec
5. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Tajemství barev

Atlas ptáků neobyčejných

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Daniel Geremus: Olejomalby

22. 9. – 5. 11. 2017

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

23. 9. – 6. 11. 2017

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
8. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Příběhy vyprávěné světlem
Řecko na úsvitě dějin

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

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami

Makarská 57
21. 9. – 19. 11. 2017
Výtvarný salón: Výstava prací účastníků výtvarného
kroužku pro dospělé
6. 10. – 5. 11. 2017
Největší české drahokamy
24. 10. – 3. 12. 2017

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Výstava Slovácka 1937
Vládci noci

16. 11. 2017 – 7. 1. 2018
7. 12. 2017 – 11. 3. 2018

Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Kresby z vězení
Skautská lilie za ostnatým drátem
Ani gram uranu okupantům

3. 1. – 29. 12. 2017
3. 1. – 29. 12. 2017
3. 1. – 29. 12. 2017
3. 1. – 29. 12. 2017

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Hlína & sádra
Poctivé c. k. časy ve Volyni

11. 10. 2017 – 31. 3. 2018
19. 10. – 10. 12. 2017

Galerie Slováckého muzea

Galerie Na shledanou

Mateusz Dworski: Sochy a kresby 26. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Jiří Karel Heřman (1892–1969):
Ateliér plný pohody
27. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Jiří Příhoda: Prebyzantinum
7. 5. – 31. 12. 2017
Jakub Hošek: Armed with a brick 15. 10. 2017 – 31. 3. 2018

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Řemeslo jak vyšité

22. 9. 2017 – 28. 1. 2018

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

29. 9. – 19. 11. 2017
13. 10. – 19. 11. 2017
1. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Středověké Ústí
Zdeněk Košek: Život v 360°
Historie neobyčejné tužky
Svědkové lidskosti
Zrcadlení Německa

7. 4. – 31. 12. 2017
8. 9. – 26. 11. 2017
13. 9. – 16. 11. 2017
18. 10. – 19. 11. 2017
19. 10. – 30. 11. 2017

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Pocta dárcům
Co umí rozhýbat Kamil Andres
Zvěř lesů, vod a strání

22. 9. – 12. 11. 2017
22. 9. – 12. 11. 2017
22. 9. – 12. 11. 2017

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Žijí s námi
Krajináři Valašska
Vánoce

17. 8. – 19. 11. 2017
26. 10. 2017 – 14. 1. 2018
26. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Utajený svět našich zahrad, luk a polí
1. 4. – 31. 10. 2017
Advent v muzeu
26. 11. – 20. 12. 2017

Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina
Jsme tu pro vás
Vánoce na Veselém kopci

14. 4. – 31. 10. 2017
2. 12. – 10. 12. 2017

Noční život v Krkonoších

9. 10. 2017 – 29. 1. 2018

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Barevný svět
29. 10. 2017 – leden 2018
Ludmila a Břetislav Vaškovi: Jaré
aj ozimé…
1. 10. – 26. 11. 2017
Adventní věnce
3. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Vysoká u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka
Galerie Václava Kounice
Antonín Dvořák a jeho žáci

21. 4. – 31. 12. 2017

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Zaniklý svět na fotografiích
Enrique Stanko Vráze

4. 10. – 24. 11. 2017

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Egypt: Dar Nilu
Šťastný život v secesi

prosinec 2017 – leden 2018
2. 11. 2017 – 2. 1. 2018

Vyšší Brod
Poštovní muzeum Vyšší Brod
Holubí pošta & Oldřich Kulhánek

26. 5. – 31. 10. 2017

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Divoká krása Jeseníků
14. 9. – 18. 11. 2017
Šumperská Sanatorka: Nadějí, posláním, láskou…
pro tisíce duší
18. 10. – 12. 11. 2017

Jiří Kolář: Aristokrat umění
– legenda světové koláže

20. 9. – 26. 11. 2017

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Lego – svět kostiček

Milica Gedeónová
10. 9. 2017 – 25. 2. 2018
Vánoce: Výstava výtvarných prácí
dětí ze ZŠ a MŠ z Kladna a okolí 3. 12. 2017 – 2. 2. 2018

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
15. 10. – 19. 11. 2017
26. 11. – 29. 12. 2017

Infocentrum Vodňany
Pošta ve Vodňanech

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Čtyři historické domy

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau

Půl století vodňanské galerie
Klub vodňanských výtvarníků
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Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově

6. 10. – 31. 12. 2017

12. 10. 2017 – 2. 1. 2018

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Panenky v dějinách módy
U nich i u nás / Drent und Herent

8. 12. 2017 – 2018
22. 9. – 1. 12. 2017

Dům umění
1916: Stoletá vzpomínka
na třetí rok Velké války
Anděl páně I a II
Vánoce 2017

4. 8. – 5. 11. 2017
20. 10. – 31. 12. 2017
1. 12. – 31. 12. 2017
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Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Ladovské Vánoce

3. 12. – 17. 12. 2017

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Žatecké sedmičky

7. 9. – 5. 11. 2017

Stará papírna
Tajuplná noc

5. 10. – 4. 11. 2017

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

Vrbasovo muzeum Ždánice
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Přihlaste svůj projekt do Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis 2017!
Šestnáctý ročník soutěže probíhá od 1. ledna 2017 do 28. února 2018 včetně.
Na http://www.gloriamusaealis.cz naleznete základní podmínky pro přihlášení se
do soutěže i další informace. Nabízíme Vám pomoc při vytipování vhodných
soutěžních projektů a konzultaci při zpracování přihlášky.
Kontaktní osobou pro Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je:
Monika Benčová – tajemnice soutěže
tel.: +420 224 210 039, e-mail: gloria@cz-museums.cz

III. ročník soutěže Muzeum roku 2017
Od XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se můžete účastnit také
soutěže Muzeum roku, která probíhá na http://www.do-muzea.cz.
Soutěž o nejpopulárnější muzeum vychází z hodnocení registrovaných
uživatelů tohoto portálu.
Kontaktní osobou pro portál do-muzea.cz je:
Pavla Mikešová – Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Národního muzea
tel: +420 224 497 177, e-mail: do-muzea@nm.cz
Slavnostní vyhlášení výsledků XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
i III. ročníku soutěže Muzeum roku proběhne dne 17. května 2018
ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Příběh ztracení a touha znovunalézání, Madona z Osíka jako prvořadá umělecká památka.
Starobylý kultovní předmět a svědek současnosti. Návrh a dodávka osvětlení.

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

