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ÚVODEM

Vzdělávání nebo hra? 

Významnou úlohou muzea je vzdělávat své návštěvní-
ky a probouzet v nich zájem o témata prezentovaná 

v muzejním prostředí. V současné době má klasické mu-
zeum konkurenci v podobě her, virtuální reality nebo 
naučně-zábavních parků (např. Science Center). Pakliže 
chce muzeum zůstat atraktivní, je třeba nabídnout formy 
vzdělávání přitažlivé pro tzv. generaci Z, též zvanou mil- 
lenials. Samozřejmě, že návštěvníky muzeí jsou i starší 
generace, ovšem zkušenosti ze zahraničí ukazují, že vzdě-
lávací metody pro generaci Z překvapivě dobře působí i na 
seniory, které baví herní způsob, ne jen klasické přednášky. 

Každé muzeum by mělo usilovat o to stát se v rámci 
svého regionu uznávanou institucí v oblasti neformálního 
vzdělávání, která osloví široké spektrum cílových skupin. 
Umět zprostředkovat srozumitelnou a zážitkovou formou 
všem návštěvníkům témata obsažená v muzejních expozi-
cích a výstavách. Otázkou je, zda jsou muzea připravena 
pro vzdělávání ve stylu 21. století? 

Ve většině muzeí jsou dnes připravovány výukové 
programy, které jsou navázány na Rámcový vzděláva-
cí program. Tyto programy podporují lepší pochopení 
a upevnění probíraných témat ve škole, které jsou dětem 
předávány bohužel většinou frontálně. Děti a studenti 
pak mnohdy ztrácejí či těžko hledají potřebné souvislos-
ti. V tomto směru se otevírá cesta pro muzejní pedagogy, 
kteří mohou k výuce využít jak stálých expozic a výstav, tak 
mají k dispozici sbírkové předměty uložené v depozitářích. 
V tomto ohledu nemají muzea většího konkurenta. Vzdě-
lávací programy tak podporují kritické myšlení, rozvoj 
komunikačních schopností, schopnost práce s informace-
mi a v neposlední řadě schopnost kladení otázek. Stojíme 
tedy mezi formálním a neformálním vzděláváním, kdy je 
hranice mezi nimi stírána.

Muzeím již nestačí vytvořit expozici, tím přilákají 
veřejnost většinou jen k jedné návštěvě. To, co motivu-
je návštěvníky, aby se do muzea vraceli, jsou vzdělávací 
či naučně-zábavné programy. Muzea tak musí nabízet 
nejen možnosti interaktivního učení, ale i smysluplného 
trávení volného času. Jedním z jejich hlavních cílů by měl 
být spokojený návštěvník. Toho nedocílí jedinec, ale dob-
ře fungující tým složený z muzejních pedagogů, lektorů 
a samozřejmě též odborných pracovníků. Kvalitně a pro-
fesionálně provedená práce má přímý vliv na návštěvnost 
muzejní instituce. Záleží na všech, kteří se podílejí na 
chodu muzea, aby připravili příjemné a přátelské prostře-
dí, do kterého se návštěvník bude rád opakovaně vracet.

JITKA PEŠKOVÁ
KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ 

A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU AMG Nové expozice
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Budoucnost v rukách dětí
DENISA BREJCHOVÁ
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI

TÉMA / MUZEA A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člo-
věk viděl před sebou jasnou cestu života, 
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na 
minulost, znal přítomnost a předvídal 
budoucnost“. 

Jan Amos Komenský

Role muzeí ve společnosti je jedi-
nečná. Lidé shromažďují a ucho-

vávají nejrůznější předměty od pra-
dávna. V současné době existuje asi 
40 tisíc muzeí, v nichž jsou uloženy 
miliony sbírkových předmětů. Mu-
zeum je definováno jako nezisková, 
veřejnosti otevřená instituce, která 
získává, uchovává, zkoumá, zprostřed-
kuje a vystavuje hmotné i nehmotné 
dědictví člověka a jeho prostředí za 
účelem studia, výchovy a potěšení. 
Smyslem existence tedy nejsou jen 
samotné sbírky, ale také získávání po-
znatků o vnějším světě, uspokojování 
potřeby hledat a nacházet odpovědi 
na základní otázky o smyslu lidského 
života a přispívat ke vzdělávání veřej-
nosti, především dětí. Kulturní insti-
tuce musejí být schopné fungovat jako 
alternativní místo vzdělávání a záro-
veň v nás budovat vztah k historickým 
hodnotám. Nepostradatelnou součástí 
moderního muzea se stávají interak-
tivní expozice založené na tzv. „hands 
on“ principu (dotýkat se je dovoleno), 

zároveň je však třeba v návštěvnících 
ukotvit respekt k originálním sbírko-
vým předmětům, které činí paměťové 
instituce jedinečnými. Přesto, nebo 
právě proto, je muzeum, galerie či 
památkový objekt tím nejvhodněj-
ším místem pro mimoškolní vzdělá-
vání. Záleží (i) na nás, zda současné 
děti budou jednou tvořit společnost 
s hlubokým vztahem k historii, umě-
ní či kultuře. Zejména v současnosti, 
kdy jsme v centru velkých změn, je 
budování vztahu k vlastní minulosti 

a přítomné jedinečnosti základním 
kamenem pro udržitelnou budoucnost 
národa.

Podmínky pro naplňování této 
ideje jsou však pochopitelně velmi 
různé, dané historickým vývojem.

Evropa se po druhé světové válce 
rozdělila. I kulturní instituce se po 
roce 1945 vyvíjely odlišně. Zatímco 
muzea v západní části Evropy budo-
vala svůj vztah s návštěvníky a hledala 
nejvhodnější formy prezentace svých 
sbírek, česká muzea musela nezřídka 

Workshop na konferenci Hands On!
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Budoucnost muzeí a galerií?
IVONA BARTOŠOVÁ 
GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V KUTNÉ HOŘE

TÉMA / MUZEA A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

plnit úkoly v oblasti kulturně vzdě-
lávací, často propagandistické. Nová 
éra českého muzejnictví začala v 90. 
letech 20. století. Mnohé rozdíly mezi 
„východem“ a „západem“ se setřely, 
jistá specifika však stále zůstávají. Je-
den z největších dluhů v činnosti čes-
kých muzeí zůstává v oblasti muzejní 
pedagogiky a neformálního vzdělá-
vání. Pro zdravý a koncepční vývoj 
oboru muzejní pedagogiky je nutná 
nejen užší a systematická spolupráce 
s MŠMT a MK ČR, ale také spojení 
s mezinárodní platformou. Je třeba 
začít vnímat problematiku neformál-
ního vzdělávání v  širším kontextu, 
nezužovat zájem pouze na muzejně 
pedagogické aktivity, ale začít skuteč-
nou mezioborovou spolupráci (muzea, 
galerie, vědecká centra, univerzity 
apod.) nejen na národní, ale také na 
nadnárodní úrovni. V letošním roce se 
českým i slovenským muzejním peda-
gogům naskytla příležitost zúčastnit 
se důležité mezinárodní akce. V říjnu 
2017 se v České republice uskutečni-
la konference na téma „Budoucnost 
v rukách dětí – Neformální vzdělávání 
jako nástroj sociální změny“, která 
se konala pod hlavičkou organiza-
ce Hands On! Ta vznikla před více 
než dvaceti lety z iniciativy ředitelů 
evropských muzeí jako neformální 
síť institucí propagující ve světě dět-
ská muzea. Sídlo asociace je od roku 
2015 v rakouském Grazu. Členy jsou 
významné i menší organizace z 20 
zemí světa. Společným cílem těchto 
„hands on” institucí je snaha prezen-
tovat mladým návštěvníkům muzea 
a galerie jako atraktivní a přátelská 
místa stimulující zvědavost a kreativi-
tu, a kde se mohou zároveň zábavnou 
a nenásilnou formou vzdělávat. Za 
stejně důležitá považuje tato organi-
zace dětská muzea s vlastní sbírkovou 
činností, ale i ty bez vlastní sbírky. 
Asociace sleduje stávající i nové trendy 
v mimoškolním vzdělávání a poskytu-
je informace o fondech a projektech 
EU. Jako ocenění inovativních a in-
spirativních přístupů k řešení expozic 

uděluje HOI! každoročně cenu Chil-
dren in Museum Award. Nejdůležitěj-
ším počinem jsou pak odborné mezi-
národní konference konající se každé 
dva roky. 

V  roce 2017 se k hostitelským 
zemím přidala také Česká republika 
– rodiště zakladatele evropské peda-
gogiky, autora vrcholného díla didak-
tiky Orbis Sensualium Pictus a otce 
myšlenky škola hrou, která je doslova 
základem „hands on“ přístupu – Jana 
Amose Komenského. Tato specifika 
byla reflektována v obsahu přednášek 
„putovní“ konference, jež se ve dnech 
10.–14. října 2017 postupně odehrála 
v Plzni, v Písku a v Praze. Každé ze 
tří měst mělo vlastní klíčové téma: 
v Plzni to byly děti vs. digitální techno-
logie, v Písku děti vs. kulturní dědictví 
a v Praze děti vs. politická a společen-
ská témata. Některé přednášky byly 
inspirativní, jiné vzbuzovaly polemiky, 
vždy se však dotýkaly témat, která jsou 
vlastní všem pracovníkům muzeí či 
jiných kulturních institucích. K za-
čleňování menšin do společnosti skr-
ze kulturní organizace mluvili Andy 
Ackerman, ředitel Children’s  mu-
seum na Manhattanu, Elisabeth 

Menasse, ředitelka Dětského muzea 
ve Vídni ZOOM (obě instituce vy-
tvořily expozice pro děti o muslimské 
kultuře). Českou republiku zastupoval 
např. Jiří Fajt, generální ředitel Ná-
rodní galerie v Praze, či MUDr. Mar-
tin Stránský, jehož přednáška o vlivu 
digitálních médií na vývoj dětského 
mozku vyvolala emoce. K roli muzeí 
z hlediska globální ekonomiky hovořil 
Charles Seaford, ředitel An Economy 
that Works a konsultant World Futu-
re Council ve Velké Británii. Závěreč-
ná přednáška Andrease Heineckeho, 
sociálního podnikatele a tvůrce pro-
jektu „Dialog in the Dark“ (výstavy 
věnované slepým a slabozrakým), se 
týkala konfliktu mezi ochranou spo-
lečenských hodnot a bojem o vlastní 
přežití, které je dnes vlastní většině 
muzeí. 

Konference jistě nedala odpovědi 
na všechny otázky. Byla však význam-
nou příležitostí k setkání, zamyšlení, 
navázání nových profesních kontaktů 
i k inspirativním rozhovorům. V rám-
ci nich pak zjistíte, že se kolegové 
z opačné strany zeměkoule potýkají 
se stejnými problémy a že má vaše 
práce smysl. 

Hands On!, asociace zabývající se 
prezentací kulturních institucí 

jako míst neformálního vzdělávání, 
se zaměřením na dětské návštěvníky, 
pořádala svou 11. mezinárodní konfe-
renci. Ta se uskutečnila ve dnech 11.–
14. října 2017, vůbec poprvé v České 
republice. Hostila ji tři místa – Plzeň, 
Písek a Praha. Instituce zaměřené na 
neformální vzdělávání dětí představily 
své projekty a podrobily je odborné 
diskuzi napříč kontinenty. Na kon-

ferenci bylo zastoupeno přes dvacet 
zemí z celého světa. Své příspěvky 
představili i přední teoretici z oblasti 
psychologie a pedagogiky.

Jednotlivé příspěvky často pouka-
zovaly na nutnost propojovat program 
sbírkotvorných i  nesbírkotvorných 
kulturních institucí s místní komuni-
tou, jejími potřebami, a nejen pasivně, 
ale i aktivně, ji do něj zapojovat. Ve-
řejnost se tak s galerií či muzeem lépe 
ztotožňuje a přijímá je za své. Více než 
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kdy jindy je kladen důraz na nutnost 
budovat si vlastní institucionální iden-
titu. Ta se prostřednictvím obrácení se 
k potřebám a životu místní komunity 
„nenásilně“ spoluutváří. Propojování 
lidí různých kultur, hendikepů, gene-
rací, vyznání, profesí atd., tj. otevírání 
se všem lidem bez rozdílu, se ukazuje 
jako klíčové pro obhájení existence 
těchto institucí ve 21. století. Muzeum 
či galerie tímto přístupem odstraňuje 
předsudky lidí nejen vůči sobě navzá-
jem, ale i vůči organizaci jako místům, 
která jsou stále většinovou společností 
vnímána jako nedostupná, „nadřaze-
ná“ či „snobská“.

Velký význam v budoucnosti mu-
zeí a galerií hrají také moderní tech-
nologie. Anderson Heinecke (soci-
ální podnikatel, tvůrce celosvětově 
úspěšného projektu Dialogue in the 
Dark a  jiných) ve svém příspěvku 
uvedl, že komunikace instituce s je-
jím (budoucím) návštěvníkem musí 
nutně probíhat přes média, jež jsou 
člověku dnešní doby nejbližší a která 
ho provázejí jeho každodenním živo-
tem. Jako klíčový prostředek takové 
komunikace spatřuje mobilní telefon 
(umožňující spojení i přes sociální 
sítě a další média), který dnes vlastní 
téměř každý, kdo umí číst. Důležitá 
je tedy aktivní komunikace s  lidmi, 

cílená na všechny generační úrovně, 
otevírající možnost vzájemného dia-
logu. Vize budoucnosti je pak samot-
ný vstup návštěvníka do instituce, jež 
přirovnává k obchodu firmy Apple. 
Zde je připraveno zhruba 15 flexibil-
ních prodavačů, kteří jsou okamžitě 
připraveni stát se vašimi „průvodci“ 
světem mobilních technologií. Hei-
necke tím kritizuje současný systém 
muzeí a galerií, v nichž jsou hlavním 
zprostředkovatelem informací pořád 
hlavně pokladny. Proč něco podob-
ného jako u firmy Aplple zatím není 
reálně přenositelné i  do prostředí 
právě muzejních institucí, je zřejmé. 
Pokud se do budoucna nezmění jejich 
společenské vnímání, nezmění se ani 
jejich financování. S tím souvisí i výše 
vstupného, které Heinecke navrhuje 
zrušit nebo zavést tzv. výstupné (ná-
vštěvník by se až po návštěvě instituce 
sám rozhodl, kolik zaplatí). I to může 
být bariéra stojící na cestě muzeí a ga-
lerií k  jejich zpřístupnění se všem, 
bez rozdílu.

Zaměření se na komunitu, komu-
nikaci a otevřenost směrem ke svým 
návštěvníkům, to jsou a budou stěžejní 
témata, jež se ukazují jako klíčová, 
a která budou ještě častokrát diskuto-
vaná na cestě muzeí a galerií směrem 
k jejich lepší budoucnosti.

Rozhovory s lektory 
a účastníky konference 
Hands On!
Účastníků 11. mezinárodní konference 
Hands On! International Association 
of Children in Museums, která se usku-
tečnila na téma „Budoucnost v rukách 
dětí. Neformální vzdělávání jako nástroj 
sociální změny“ ve dnech 11.–14. říj-
na 2017 v Plzni, v Písku a v Praze, se 

za organizátory ptala Denisa Brejchová 
ze Západočeského muzea v Plzni. Plné 
znění rozhovorů se všemi dotázanými je 
zveřejněno na webových stránkách AMG 
v sekci Dění v oboru / Muzeujní aktuality 
/ Zprávy z konferencí na adrese http://
www.cz-museums.cz.

1. Jaká je Vaše první dětská vzpomín-
ka související s muzeem? 

2. Kdy a proč nastal ve Vašem životě 
okamžik, kdy jste se rozhodla vě-
novat práci v muzeu?

3. Na co by se, podle Vás, měl přede-
vším zaměřit muzejní pedagog ve 
své odborné přípravě?

4. Jaký inspirační zdroj byste dopo-
ručila kolegům – knihu, tip na ná-
vštěvu, studii apod.?

5. Co by muzejní pedagog rozhodně 
neměl dělat?

6. Originál nebo kopie? Jaký je Váš 
postoj k využívání kopií v expozi-
cích?

SHIREEN SABANEGH, DĚTSKÉ
MUZEUM V AMMÁNU, JORDÁNSKO 
Zástupkyně ředitele pro vzdělávací pro-
gramy. Bakalářský titul získala v oboru vý-
tvarné umění na Univerzitě aplikovaných 
věd v Ammánu. Po pětileté kariéře v ob-
lasti designu a marketingu a s narozením 
svého prvního dítěte se rozhodla, že je čas 
na změnu, a zaměřila se na oblast vzdě-
lávání na Amman Baccalaureate School. 
V posledním ročníku na univerzitě dostala 
nabídku podílet se na obsahu vzděláva-
cích programů v Dětském muzeu. A tady 
prý objevila svoji pravou „vášeň“. Od roku 
2008 působí jako vedoucí oddělení mu-
zejní pedagogiky a řídí všechny výstavní 
projekty. Dětské muzeum v Ammánu bylo 
nominováno na cenu Children in Museu-
ms Award 2017.

1. Muzeum Madame Tussauds v Lon-
dýně. Byla jsem fascinována tou na-
prosto reálnou podobou figur. Ne-
mohla jsem uvěřit, že jsou jen z vosku, 
čekala jsem, že se každou chvíli po-
hnou.
2. V Dětském muzeu v Ammánu jsem 
pracovala nejprve na částečný úvazek. 
Mou pracovní náplní bylo podílet se 
na tvorbě interaktivních edukačních 
programů. Ta práce pro mne byla úpl-
ně nová, ale od první chvíle, kdy jsem 
začala pracovat na svém konceptu, 
jsem věděla, že tohle je to, co chci 
opravdu dělat.
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3. Na zážitky návštěvníků. Na to, jak 
interpretovat obsah způsobem, který 
je v souladu s jejich očekáváním. 
4. Navštivte co nejvíce muzeí, bez 
ohledu na téma. A všude, kam přijde-
te, si všímejte detailů. Vnímejte všech-
ny aspekty chodu muzea. A „konzu-
mujte“ umění ve všech formách.
5. Příliš mnoho vysvětlovat.
6. Kopie nejsou problém, pokud mají 
zajímavý kontext. Originály jsou vždy 
mnohem zajímavější, ale někdy je dů-
ležitější příběh než předmět. 

REBECCA OBERG, NÁRODNÍ DĚTSKÉ 
MUZEUM EUREKA!, HALIFAX, VELKÁ 
BRITÁNIE
Je velkou propagátorkou učení skrze hru. 
Hrám dětí v předškolním věku se věnuje 
jak ve Velké Británii, tak v Itálii a Hon-
gkongu. Je spoluautorkou projektu „Eu-
reka! Play for Today report“. Její pracovní 
náplní je tvorba edukačních programů 
a zavádění aktivit podporujících učení 
prostřednictvím hry. Aktivně vyhledává 
a rozvíjí partnerství, která přispívají k po-
chopení významu hry tak, jak je prezen-
tován v muzeu Eureka! Několik let úzce 
spolupracovala s místními univerzitami 
a podílela se na řadě interdisciplinárních 
a výzkumných aktivit.

1. Moje první vzpomínka na návště-
vu muzea je školní výlet. Byla jsem 
fascinována kostrou obrovské velryby 
visící u stropu.
2. Po několika letech práce v cizině 
jsem se rozhodla, že je čas vrátit se 
domů do Anglie. Našla jsem inzerát 
Eureky! Připadal mi přímo ideální. 
Pozice zahrnovala jak dohled nad dět-
ským koutkem, což byl můj předmět 
zájmu, tak vymýšlení programů pro 
nejmenší, což pro mne byla nová vý-
zva. Je to už 12 let. Takže myslím, že 
jsem si vybrala dobře.
3. Muzeum Eureka! není jako vaše 
„normální“ muzeum. Co máme, ale 
společného je důraz na to, aby eduká-
tor jednak znal dobře expozici, jednak 
aby dokázal návštěvníky laskavě, pro-
fesionálně a hravě vtáhnout do děje.

4. Myslím, že navštívit jakékoliv mu-
zeum jako tým je opravdu užitečná 
a inspirující zkušenost. Většina muzeí 
si udělá čas a zprostředkuje vám se-
tkání s kolegy. Dostanete tak příleži-
tost sdílet vaše zkušenosti, ale i výzvy, 
před kterými stojíte. Většinou zjistíte, 
že ostatní řeší podobné problémy (že 
nejste sami).
5. Myslet si, že ví všechno.
6. My v našem muzeu tohle řešit ne-
musíme, takže nejsem ten správný 
člověk, který by se k tomu měl vyjad-
řovat. Ale můj názor je, že originály 
jsou důležité. Můžete ukazovat kopie, 
pokud mají pro výstavu přidanou hod-
notou a originál není k dispozici, nebo 
pokud chcete, aby si ho návštěvníci 
mohli vzít do ruky. V takovém přípa-
dě by ale měl být, pokud je to možné, 
vystaven i originál. V každém případě 
by mělo být návštěvníkům vždy jasné, 
že jsou to kopie.

EVA BIRKAS, MUZEUM VÝTVARNÝCH 
UMĚNÍ V BUDAPEŠTI, MAĎARSKO 
Muzejní pedagožka působící v  oddě-
lení klasických starožitností a učitelka 

dramatické výchovy. Studuje v doktor-
ském programu na Fakultě pedagogiky 
a psychologie Univerzity Eötvös Loránd 
v Budapešti a v současné době píše di-
sertační práci na téma živé interpretace.

1. Když jsem se svými rodiči navštívila 
Maďarské národní muzeum. Straš-
ně se mi líbily pracovní listy. Byly ve 
všech expozicích a já jsem si je mohla 
vzít a vyplňovat je.
2. Když se mě těsně před ukončením 
studií zeptal jeden z mých nejoblíbe-
nějších profesorů, jestli bych nechtěla 
pracovat v „jeho“ oddělení v Muzeu 
výtvarných umění v Budapešti.
3. Na komunikaci a kreativitu.
4. Návštěva programu „Past Pleasu-
res Ltd.“ v Anglii (např. v Hampton 
Court).
5. Nutit dětem dlouhé přednášky mís-
to toho, aby jim pomohl objevovat věci 
samostatně.
6. Používání kopií je v pořádku, pokud 
jsou správně interpretovány a umožní 
návštěvníkům dozvědět se o přísluš-
ném tématu více, např. díky tomu, že 
se repliky mohou dotknout. 

Vzdělávání v paměťových 
institucích dostalo pro 
letošní školní rok zelenou
KATEŘINA TOMEŠKOVÁ
NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA 
J. A. KOMENSKÉHO V PRAZE

Na počátku 21. století už asi není 
pochyb o  tom, že se význam 

vzdělanosti a vzdělávání pro společ-
nost stále zvyšuje. Zkušenosti z praxe 
ukazují, že popularita neformálního 
vzdělávání v posledních letech narůs-
tá geometrickou řadou, protože umí 
uspokojit celou řadu potřeb a zájmů 

dětí a mládeže. Většina současných 
edukátorů působících v našich pamě-
ťových institucích je si navíc dobře 
vědoma příležitostí plynoucích z bo-
hatého edukačního potenciálu, kte-
rým disponují naše muzejní expozi-
ce a výstavy. Právě v jejich prostředí 
dnes už zcela běžně probíhá formální, 
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neformální i  informální vzdělávání 
mladé generace. Je známo, že už sa-
motná návštěva muzea nebo památní-
ku může u zvídavých dětí, ale i dospě-
lých jedinců podpořit vnitřní motivaci 
k celoživotnímu učení. Téma uznávání 
neformálního vzdělávání je stále aktu-
álnější nejen u nás, ale i v okolních stá-
tech Evropské unie. V této souvislosti 
vyhlásilo MŠMT na období od 1. září 
2017 do 31. srpna 2018 pokusné ově-
řování „Vzdělávací programy paměťo-
vých institucí do škol“. Jeho primár-
ním cílem je ověřit rozsah využívání 
zážitkové pedagogiky a oživené histo-
rie v rámci nabízených vzdělávacích 
programů muzeí a památníků školami 
a posoudit jejich dopad na zkvalitnění 
výuky ve společenskovědních předmě-
tech. Jde o dosud nevídanou spoluprá-
ci v historii českého vzdělávání, která 
se teprve nedávno začala rozvíjet mezi 
MŠMT a MK ČR.

Projekt vychází jak z doporučení 
mezinárodních organizací (OECD, 
UNESCO apod.), tak z již relativně 
dobře zavedené edukační praxe našich 
muzeí, které prostřednictvím zážit-
kové pedagogiky a oživené historie 
přibližují mladé generaci návštěvní-
ků nejrůznější historická období a té-
mata. Zkušenosti z praxe vypovídají 
o tom, že právě neotřelé výukové me-
tody, které vybízí účastníky k interak-
ci, se u žáků i učitelů těší stále větší 
oblibě. V případě, že pokusné ověřová-
ní prokáže pozitivní výsledky – ovlivní 
kvalitu vzdělávání žáků „k lepšímu“, 

budou praxí ověřené formy muzejní 
edukace zapracovány do kurikulár-
ních dokumentů. Rámcové vzdělávací 
programy byly do dnešních dní pouze 
upravovány a doplňovány. S ohledem 
na to, že byl v posledních letech ob-
sah kurikula nejednou kritizován jak 
experty, tak samotnými učiteli, na-
stává nyní změna, kdy má postupně 
projít revizemi určitá oblast ve všech 
stupních vzdělávání. S ohledem na 
to bychom v rámci pokusného ověřo-
vání rádi dokázali, že vzdělávání rea-
lizované na půdě našich paměťových 
institucí lze právem považovat za ku-
rikulárně uznávaný proces předávání, 
zachování a kultivování historického 
vědomí současné mladé generace Če-
chů. Věříme, že většina českých mu-
zejních expozic a výstav má dnešním 
dětem a mládeži co nabídnout! 

Kvalita vzdělávacího procesu je 
obecně v České republice tématem, 
které je pociťováno za závažné pře-
devším ve školní praxi, ale jeho řeše-
ní má své opodstatnění také v oblasti 
mimoškolního vzdělávání. K monito-
rování vzdělávání na základních ško-
lách dochází pravidelně, ať už se jedná 
o pozorování výuky ze strany ČŠI, ředi-
telů škol nebo kolegů z řad samotných 
učitelů v rámci předmětových komisí. 
Bohužel, tématu soustavného sledo-
vání kvality edukace v českých mu-
zeích do dnešních dní nebyla věnována 
takřka žádná pozornost. Právě proto 
může být za jednu z prvních vlaštovek 
v tomto směru považováno například 

zde prezentované pokusné ověřová-
ní, jehož koordinátoři mají za úkol 
sesbírat profesní názory učitelů ze 72 
základních škol (vybraných ze všech 
14 krajů ČR), kteří se budou po dvě 
školní pololetí se svými žáky účastnit 
edukačních programů realizovaných 
na 40 kulturních objektech. Koordi-
nátoři projektu mají zvláštní zájem 
na zajištění objektivního pohledu na 
muzejně-edukační procesy probíhají-
cí během letošního školního roku na 
půdě deseti spolupracujících muzeí 
a památníků (Památník Terezín, Ná-
rodní pedagogické muzeum a knihov-
na J. A. Komenského, Slezské zemské 
muzeum, Moravské zemské muzeum, 
Technické muzeum v Brně, Husitské 
muzeum v Táboře, Památník Lidice, 
Národní muzeum, Muzeum romské 
kultury a Národní technické muze-
um). Uvedená muzea jsou pokusným 
vzorkem, který poslouží k hodnocení 
kvality české muzejní edukace z nej-
různějších hledisek Širokou muzejní 
i pedagogickou obec chceme přivést 
k hlubší úvaze o tom, že tento náročný 
projekt může být jedním z vhodných 
spouštěčů užitečných změn „k lepší-
mu“, které dají vzniknout celé řadě 
tradičních i moderních podob vzdě-
lávání žáků základních škol.

Věříme, že pozitivní výsledek po-
kusného ověřování bude mít v koneč-
ném důsledku šanci přispět k dalšímu 
rozvoji vzdělávání žáků v neformál-
ním prostředí našich paměťových in-
stitucí, ale stane se také oporou pro 
žádoucí ukotvení společensky i kul-
turně prospěšného vztahu mezi čes-
kými školami a muzei v systematické 
rovině.

Zájemci se mohou seznámit s dal-
šími informacemi o projektu, jehož 
koordinátorem je Národní pedago-
gické muzeum a knihovna J. A. Ko-
menského, na http://www.npmk.cz/
pro-skoly/pokusne-overovani nebo 
http://www.msmt.cz/. Koordinátory 
za NPMK jsou Mgr. Kateřina Tomeš-
ková, Ph.D., a ředitelka muzea PhDr. 
Markéta Pánková.

Beseda s pamětnicí holokaustu v Památníku Terezín 
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Tradice příměstských táborů se 
v Regionálním muzeu v Chrudi-

mi (dále RMCR) začala psát v roce 
2007. 

Muzejní tábor je náročný pro 
svou přípravu i nasazení pracovní-
ků. Je však třeba dodat, že se jedná 
o ojedinělou akci, při které celý týden 
pracujete s jedním kolektivem, což je 
u muzejních edukačních pracovníků 
vzácnost. 

Při plánování tábora je nejtěž-
ší vybrat téma. Musí být dostatečně 
atraktivní, a zároveň poskytovat ši-
roké možnosti na naplnění jednotli-
vých dnů, tak aby bylo možné do něj 
zařadit mnoho činností. Témata tábo-
rů v RMCR vztahujeme k výstavám, 
událostem významným pro daný rok 
nebo k městu Chrudimi. V roce 2011 
se uskutečnil tábor „Kouzelné klíče“, 
při kterém děti hledaly klíče od pěti 
chrudimských městských bran. V roce 
2012 jsme vzhledem ke konání let-
ních olympijských her v Londýně na 
toto téma zaměřily i tábor. Další roky 
potom byly zaměřeny na největší vý-
stavní projekty RMCR –„Vzhůru ke 
hvězdám“ (2013), „Nad hladinou, pod 
hladinou“ (2014), „Hurá do pravěku“ 
(2016), „Za vodou a rybami“ (2017). 

Velice se nám osvědčilo rozčlenění 
dne na dvě poloviny. Dopoledne jsou 
děti ze školy zvyklé pracovat a nevadí 
jim zapojit se do složitějších činností, 
ať charakteru pohybového či intelek-
tuálního. Odpoledne jsou určena pro 
lehčí práci., např. v podobě výtvarné 
dílny. Je třeba nepodceňovat přípra-
vu jednotlivých dnů. Vždy je lepší mít 
připraveno více úkolů a některé vy-
pustit, než tápat a nevědět, co dělat. 
Improvizovat se dá jen do určité míry.

Věc, která je potřebná, ale zabírá 
stále víc času i u příměstských tábo-
rů, je administrativa. Rodiče žádáme 

Hurá na tábor!
MARKÉTA SODOMKOVÁ
REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMI
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o vyplnění závazných přihlášek, ve 
kterých jsou uvedeny základní úda-
je o dítěti a kontaktech. Důležité je 
upozornění na možnost použití foto-
grafických materiálů pro potřeby mu-
zea (internet, facebook, propagace) 
a na zpracování osobních údajů pro 
administrativní účely. Při prvním dni 
vyžadujeme záznam o předání dítěte, 
kde jsou zopakovány základní údaje, 
kontakty, kdo bude dítě vyzvedávat 
nebo zda bude odcházet samo, jeho 
zdravotní omezení a další informace, 
které by pořadatelé tábora měli o dí-
těti vědět. Zároveň zde rodiče potvrdí 
bezinfekčnost dítěte. Děti jsou po ce-
lou dobu trvání tábora pojištěny. Asi 
10 dní před zahájením tábora posílá-
me e-mailem doplňující informace se 
všemi důležitými časy a instrukcemi 
pro zákonné zástupce. Součástí e-mai-
lu jsou i dokumenty, které mají zákon-
ní zástupci vyplnit a předat muzeu.

Čistě z praktických důvodů jsme 
na táborech ustálili počet dětí na 17. 
Spolu s třemi lektory se vejdeme do 
menšího autobusu, čímž snížíme ná-
klady na výlety. Věk u dětí je jeden 
z rozhodujících faktorů pro úspěch 
tábora. V RMCR se jej účastní děti 
ve věku 8–12 let. Hlavní podmínkou 

je, aby děti uměly číst a psát. Některé 
části programu jsou totiž v podobě 
luštěnek, křížovek nebo stopovaček. 
Zároveň je důležité, aby nebyl mezi 
dětmi velký věkový rozdíl z důvodu 
stejné mentální vyspělosti.

 Dalším tématem k diskuzi jsou 
táborové výlety. Zajímavý tematicky 
zaměřený výlet může tábor obohatit. 
Děti se těší, že poznají nové místo a ze 
zážitků můžete čerpat v programu dal-
šího dne. Pro lektora je výlet složitější 
na přípravu. Vybrat místo výletu, zajis-
tit program, koordinaci dopravy, při 
použití hromadné dopravy v předstihu 
zajistit jízdenky, časová koordinace 
výletu, nezapomenout na kontakty 
na rodiče, pokud by došlo ke zpoždě-
ní. Před i během celého tábora nelze 
podcenit práci se zákonnými zástupci. 
Rodiče jsou těmi, kdo svěří své dítě do 
rukou lektorů, proto je nezbytné od 
samého počátku budovat oboustran-
nou důvěru. Vedoucí tábora by měl 
být přítomen při příchodu i odchodu 
dětí, dítě předávat osobně, být vstřícný 
vůči dotazům. Někdy je třeba rozptýlit 
prvotní nedůvěru a ostych účastníků. 

Příprava příměstského tábora i tá-
bor samotný je časově, fyzicky i psy-
chicky náročný. Přesto se dají zažít 
okamžiky, na které mohou děti a lek-
toři dlouho vzpomínat. Přeji všem, 
kteří se do pořádání táborů pustí, jen 
příjemné zážitky a prima partu dětí, 
se kterou bude radost pracovat, a sa-
mozřejmě také spokojené rodiče.
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Neformální vzdělávání 
v Památníku Lidice
LUCIE CHVAPILOVÁ
PAMÁTNÍK LIDICE, N. K. P.

TÉMA / MUZEA A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Posláním Památníku Lidice je péče 
o trvalé uchování vzpomínky na 

vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích 
občanů, kteří se dne 10. června 1942 
stali obětí nacistického násilí. Tento 
cíl naplňujeme různými prostředky, 
zejména vzděláváním mladé generace, 
pedagogů, ale i širší veřejnosti. Za-
měřujeme se na edukační programy 
pro školní skupiny (pro žáky 2. stupně 
ZŠ a studenty SŠ, ale naše nabídka se 
rozšířila i o programy pro děti 1. stup-
ně ZŠ a mateřských škol). V aktivi-
tách pro nejmenší využíváme výstavní 
prostory Lidické galerie, kdy se žáci 
poprvé setkávají s tímto místem, ob-
jevují, co je galerie, co v ní můžeme 
nalézt, seznamují se s pravidly chová-
ní a pojmy jako jsou umělec, umělec-
ké dílo, ateliér, sochy atd. Pro starší 
žáky 1. stupně ZŠ pořádáme vzdělá-
vací program „Co mi sochy vyprávě-
ly“, který propojuje výtvarné umění 
s historií obce Lidice.

Programy pro 2. stupeň ZŠ a stu-
denty SŠ jsou zaměřeny na interpretaci 

historických událostí, přičemž využí-
váme dobové materiály, fotografie, vi-
deozáznamy. Edukační programy pro 
starší žáky a studenty vedeme formou 
dialogů a otázek. Zároveň pro tuto 
věkovou skupinu nabízíme program 
zaměřený více na výtvarné umění, kdy 
se žáci tvořivými přístupy seznámí s li-
dickou tragédií, historií Lidické sbír-
ky moderního umění a konkrétními 
uměleckými díly vystavenými v gale-
rii. Žáci se učí vyjadřovat své názory, 
postoje a spolupracovat na zadaném 
úkolu. Součástí vzdělávacích progra-
mů je vždy prohlídka pietního území 
s výkladem lektora. 

V posledních letech se nabídka 
Památníku Lidice rozšířila, a tak stou-
pá i návštěvnost a zájem školních sku-
pin. Naproti tomu však zůstal stejný 
počet zaměstnanců edukačního oddě-
lení, které čítá dva stálé zaměstnance. 
Vzhledem k rozšíření nabídky a ná-
růstu zájmu škol jsme nuceni řešit 
nedostatek lektorů příležitostnými ex-
terními spolupracovníky. Pokládáme 

však za velmi důležité tuto situaci do 
budoucna řešit.

Častěji také nastává problém 
vzhledem k omezené kapacitě pro-
stor. Edukační oddělení disponuje 
v podstatě jen počítačovou učebnou 
určenou pro historický program, 
kde pracujeme s dobovými materiály 
a sbírkovými předměty. Ostatní pro-
gramy se odehrávají v Lidické galerii 
většinou přímo ve výstavních prosto-
rách. 

Vždy vycházíme vstříc požadav-
kům skupiny, která u nás může ab-
solvovat vzdělávací programy v jed-
nom nebo dvou dnech. Vícedenní 
akce u nás sice nejsou zcela běžné, ale 
i tak se snažíme požadavkům vyhovět. 
Programy jsou navrženy tak, aby na 
sebe navazovaly. Jejich součástí bývá 
i zhlédnutí filmu, prohlídka všech vý-
stavních prostor, případně i beseda 
s pamětníkem.

Kromě nabídky stálých vzděláva-
cích programů tvoříme také programy 
k aktuálním výstavám, jejichž součástí 
bývají interaktivní edukační koutky 
pro veřejnost.

Mladou generaci přivádíme na 
památná místa také prostřednictvím 
různých projektů a soutěží.

Památník Lidice pořádá meziná-
rodní vědomostní soutěž pro mládež 
„Lidice pro 21. století určenou dětem 
ve věku od 10 do 19 let. Soutěž probí-
há na internetu, kdy žáci odpovídají 
na otázky vědomostních testů a ode-
vzdávají literární práci napsanou na 
zadané téma. V roce 2017 se konal již 
12. ročník soutěže.

Další akcí je Mezinárodní dětská 
výtvarná výstava Lidice, která vznikla 
za účelem uctění památky dětských 
obětí z Lidic, ale i dalších dětí, kte-
ré zahynuly ve válečných konfliktech. 
V roce 2017 se konal již 45. ročník 
této soutěže, kam posílají svá umě-
lecká díla děti z celého světa. Hlavní 
téma každého ročníku je doporučo-
váno Českou komisí pro UNESCO 
a záleží na dětech, jakou techniku při 
zpracování svých prací zvolí.Program „Lidice v obrazech“ 
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Do muzea za malými 
archeology
JANA ŠÍLOVÁ – BLANKA BRANDOVÁ
ARCHEOKLUB PŘI MĚSTSKÉM MUZEU V KADANI – OBLASTNÍ 
MUZEUM V MOSTĚ

TÉMA / MUZEA A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Za velmi důležité pokládáme 
vzdělávání pedagogů, pro něž pořá-
dáme akreditované semináře. Památ-
ník Lidice dále pořádá Studentskou 
konferenci, kde žáci prezentují jimi 
zpracované historické události a pří-
běhy obyčejných lidí. Pro veřejnost 
nabízíme také například fotografický 

a  komiksový workshop, sochařské 
a výtvarné dílny pro děti a rodiče atd.

V NKP Ležáky pořádáme při pří-
ležitosti Dne válečných veteránů ce-
lostátní recitační přehlídku „Ležácké 
veršování“ pro děti a mládež za účas-
ti odborné poroty složené z českých 
umělců.

Stále více fanoušků si získávají pří-
městské tábory s archeologickou 

tématikou. Počátek toho našeho sahá 
do roku 2012. Tehdy archeologové 
z Městského muzea v Kadani začali 
přemýšlet o aktivitě, jež by vytvořila 
trvalou skupinu příznivců, kteří by 
s muzeem úzce spolupracovali.

Uvědomovali si, že pouhá jedno-
rázová setkání s veřejností či návštěvy 
archeologa ve třídách nestačí. Vznikl 
nápad otevřít archeologický kroužek 
pro širokou veřejnost – děti i dospělé. 
„V prvním roce se skutečně povedlo při-
lákat spolu s dětskými členy i několik 
dospělých,“ uvedla Jana Šílová, jed-
na ze zakladatelek ARCHEOklubu 
Kadaň. Spolu s Michaelou Balášovou 
z kadaňského archivu a Jiřím Šlajsnou 
z Oblastního muzea v Mostě prožili 
sezónu, ve které představili členům 
klubu všechny aspekty práce archeo-
loga: terénní výzkumy, práci s nálezy 
různých materiálů – keramiky, štípa-
né industrie, kostěných nástrojů, ale 
i pravěké malby, či dokumentaci ná-
lezů, bez které by byl získaný materiál 
jen hromadou haraburdí. Členové AR-
CHEOklubu si na vlastní kůži veškeré 
archeologické činnosti také vyzkoušeli. 

Na jaře 2014 pak padlo zásadní 
rozhodnutí – práce ARCHEOklubu 
se rozšíří i na období letních prázdnin. 
Vznikl projekt příměstského tábora 
„Putování s Pračlovíčkem“. Městské 
muzeum v Kadani tak vyšlo vstříc ro-
dinám s dětmi, které podobnou bada-
telskou aktivitu hledaly. 

Náplň tábora vycházela z před-
chozích zkušeností ARCHEOklubu. 

Vedoucí vybrali nejzajímavější aktivity 
a činnosti a doplnili je dvěma výlety. 
Svůj týden začali malí archeologové 
v paleolitu, pokračovali přes neolit, 
aby skončili mezi Římany a Kelty. Ve 
všech obdobích poznávali život lidí 
i technologie dané doby.

Vyzkoušeli si, kolik práce dá na-
drtit zrní, abyste si mohli upéci chléb. 
Vyrobili si luk a zkusili vlastníma ru-
kama opracovat kámen na hroty do 
jeho šípů. Aby zažili atmosféru boje 
mezi římským vojskem a keltskými 
bojovníky, vyrobili si štíty a pláště a vy-
zbrojeni papírovými koulemi svedli 
bitvu o čtyři věže svých měst. Konec 
tábora pak patřil honu na mamuta. 
Stezkou podél řeky Ohře pronásle-
dovaly tři skupinky lovců srstnatého 
obra, aby ulovením mohutného zvíře-
te dokázaly svou obratnost, chytrost 
a odvahu.

Příměstský tábor měl velký 
úspěch. Městské muzeum v Kadani 
proto v následujícím roce uspořáda-
lo nejen „Putování s Pračlovíčkem“, 
ale i další. Tábory si získaly skvělé 
renomé a bylo jen otázkou času, kdy 
se rozšíří i do jiných míst. A protože 
jeden z vedoucích ARCHEOklubu 
pracuje v Oblastním muzeu v Mostě, 
možnost začít s tábory právě tam se 
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přímo nabízela. Ředitel muzea Michal 
Soukup nápad na příměstský tábor 
s archeologickou tematikou přivítal 
a „Pračlovíček“ se tak mohl rozjet 
do Mostu. Zdejší děti se díky tomu 
o prázdninách v roce 2017 zařadily 
mezi malé archeology a prožily týden 
plný archeologických dobrodružství. 

Zájem o tábor byl obrovský. I pro-
to jsme původně zamýšlenou věkovou 
kategori 5 až 8 let doplnili o starší 
sourozence, které téma tábora rov-
něž zaujalo. Dva přichystané turnusy 
byly obsazeny ve velmi krátké době. 
Program tábora byl daný – odrážel 
zkušenosti z Kadaně a pro mostec-
ké podmínky se ho podařilo skvěle 
adaptovat. Ve finále došlo pouze ke 
změnám ve výletech a byly též přidány 
některé výtvarné techniky.

Pro podobné akce disponuje Ob-
lastní muzeum v Mostě mimořádně 
vhodnými prostory – velký výstavní 
sál v zadním traktu muzea byl ideál-
ním zázemím. Navíc se díky otevře-
ní velkých vrat podařilo sál propojit 
s atriem muzea a vznikl tak zajímavý 
prostor, z nějž minulost dýchala do-
slova z každého koutu. Sál byl vyzdo-
ben obrázky k jednotlivým tématům 
táborového programu a zbylá místa 
v něm děti záhy spontánně vyplnily 
vlastními výtvory.

První turnus vedla Jana Šílová 
z ARCHEOklubu spolu s historikem 
z mosteckého muzea Jiřím Šlajsnou. 
Druhý byl již kompletně v režii mos-
teckého muzea. 

Badatelský tábor měl velmi pozi-
tivní ohlas u dětí i jejich rodičů a větši-
na táborníků se sešla v muzeu na konci 
října při Mezinárodním dnu archeolo-
gie. Úspěch příměstského tábora vedl 
Oblastní muzeum v Mostě k rozhod-
nutí, že spolupráce s ARCHEOklu-
bem Kadaň bude pokračovat. V roce 
2018 se tak můžeme těšit nejen na 
„Putování s Pračlovíčkem“, ale i na 
„Výlety do minulosti“ a „Středověké 
město“, což jsou další mimořádně 
úspěšné programy, které se možná 
do Mostu také brzy postěhují.

Ve škole před 100 lety
MARKÉTA FORMANOVÁ – TOMÁŠ PFEJFER
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI – MUZEUM LOUTEK

To za mých mladých let jsme do 
školy chodili v dřevácích. S námi 

se nikdo nemazal! Ty si nemůžeš vy-
brat mezi penálem s Batmanem, nebo 
Supermanem, ale my jsme ještě měli 
penály dřevěné. Gumovací pero? To 
já udělala kaňku a hned jsem to schy-
tala! Podobnými větami šperkují své 
lamentace nejen mnozí prarodiče, ale 
aktualizovanější formu si pro hodno-
cení současného vybavení školních 
tříd a aktovek najdou i mnozí rodiče. 
Co si ale dnešní děti mají předsta-
vit? Nejenže ve škole už houba dáv-
no nemá s houbou nic společného, 
dřevěné tabule ustupují interaktivním 
a žákovské knížky jsou virtuální, ale 
odstup od prvorepublikové školy bude 
brzy více než stoletý a reálnou před-
stavu bude mít již málokdo. 

Cílem zážitkového výukového 
programu „Ve škole před 100 lety“ je 
zprostředkovat školní vyučování za 
první republiky dnešním dětem, které 
znají aspekty školních tříd předcho-
zích desetiletí maximálně z vyprávění 
a jejich představy tak mohou být, či 
jsou, velmi mlhavé. Během roku 2016 

se nám podařilo shromáždit víceméně 
kompletní vybavení třídy obecné ško-
ly z období před 2. světovou válkou, 
jež bylo na základě dochovaných fo-
tografií nainstalováno do autenticky 
vyhlížejícího prostoru. Díky ochotě 
kolegů z Muzea Komenského v Pře-
rově jsme měli možnost projít velké 
množství dobových výukových materi-
álů a postupně z nich vybrat ty, které 
by nejlépe ilustrovaly dobu a zároveň 
dovedly hravou formou upoutat po-
zornost a přiblížit specifika vyučování 
první čtvrtiny minulého století. Třída 
byla umístěna do objektu bývalé konír-
ny Národopisného muzea Plzeňska, 
který je nejen vhodný svým rozměrem, 
ale sám o sobě navozuje pocit naprosté 
izolovanosti od okolního světa. Pro-
gram je určen pro žáky prvního stup-
ně ZŠ, protože v této věkové skupině 
je názornost a vlastní zážitek nejú-
činnější výukovou „zbraní“. Žáci se 
v úvodní části programu vzdají všech 
moderních vymožeností – telefonů, 
per, hodinek a podobných předmětů 
přesahujících časový rámec první re-
publiky uschovají si je, aby se mohli 
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Historická ľudová škola 
profesora Jozefa Mistríka
KATARÍNA LUCINKIEWICZOVÁ
HISTORICKÁ ĽUDOVÁ ŠKOLA PROFESORA JOZEFA MISTRÍKA

pomyslně propadnout o století zpět 
a prožít vyučovací hodinu v obecné 
škole. Metodicky je hodina postavena 
jako průřez čtyřmi hlavními předmě-
ty – čtením, psaním, počty a prvou-
kou. Při volbě témat, která byla do 
sešitů vybrána z dobových materiálů, 
jsme dali přednost těm, která výrazně 
ilustrovala odstup sta let (např. „ku-
pecký krám“, „lidové pranostiky“ či 
„v naší třídě“). Ve všech případech 
umožňuje zvolený materiál žákům 
opakovat známé skutečnosti nezná-
mou cestou. Během výuky si tak vy-
zkouší nejen techniku psaní křídou 
na tabulky, ale i perem a inkoustem 
do sešitu. Ke všem tématům je lektor 
vybaven dobovými pomůckami a celý 
program je rozdělen do dvou věkových 
kategorií. Každé dítě má k dispozici 
své vlastní vybavení včetně dřevěného 
penálu, pera, křídy i tabulky. Mimo 
obsahové náplně hodiny lektor v roli 
vyučujícího klade důraz na kázeň ve 
třídě a dodržování předem určených 
pravidel podle běžného prvorepubli-
kového modelu. Pro zájemce je při-
praven k vyzkoušení i hrách na kle-
čení či rákoska, ale skutečné tělesné 
tresty samozřejmě nevyužíváme. Na 
závěr žáci slavnostně obdrží vysvěd-
čení, která vypisuje v průběhu hodiny 
jejich vyučující. Programem již prošlo 
téměř tři tisíce dětí a zatím jsme měli 
samé jedničky! Sešity i vysvědčení si 
absolventi odnášejí a mohou je ještě 
využít ve škole či doma. 

Za několik měsíců fungování 
máme pouze nadšené ohlasy a stává 
se, že po návštěvě jedné třídy se nám 
přihlásí celý první stupeň dané školy. 
Rezervace jsme bohužel museli z ka-
pacitních důvodů uzavřít již v září, 
i když škola je otevřena do konce listo-
padu. Skupiny, na které se nedostalo, 
budou mít možnost navštívit v roce 
2018 třídu v jiné lokalitě – historic-
kém statku Luftnerka v areálu ZOO 
Plzeň. 

Program je příkladem úspěšné 
spolupráce tří muzeí – Muzea loutek 
(Západočeské muzeum v Plzni), Mu-

zea Komenského v Přerově a Národo-
pisného muzea Plzeňska (Západočes-
ké muzeum v Plzni). Všem kolegům 
bych chtěla poděkovat a ocenit jejich 

Špania Dolina je malá banícka 
obec, ktorá sa nachádza 11 km 

severne od mesta Banská Bystrica, 
v pohorí Nízkych Tatier, v nadmorskej 
výške 728 m. n. m.

Obec (1263) je v archívnych zá-
znamoch pomenovaná aj ako Monta-
na, Grueb, Herrengrund, Vallis Do-
minorum, alebo Bana. Je známa už 
z minulosti, obrovským náleziskom 
medenej rudy. V čase najväčšieho roz-
kvetu sa meď exportovala do celého 
sveta. Nad Špaňou Dolinou sa týčia 
dve dominanty – kostol Premenenia 
Pána (1254) a Halda šachty Maximili-
án (1567). V súčasnosti je toto územie 
chránenou pamiatkovou rezerváciou. 
Priamo v obci sa nachádza niekoľko 
zaujímavých expozícii z histórie ba-
níctva – Naše múzeum medi (2006), 
Banícky orloj (2004), expozícia špa-
ňodolinskej čipky (penzión Klopač-

přístup k mnohdy nestandardním po-
žadavkům. Z finančního hlediska se 
projekt mohl uskutečnit díky finanční 
podpoře Statutárního města Plzeň.

ka, 1998), Denná – Cisárska štôlňa, 
Banícke chodníky a mnoho ďalšieho.

Historická ľudová škola profesora 
Jozefa Mistríka sídli priamo na ná-
mestí, v starobylej budove Lavondória 
(1650). Založená bola v roku 2015, 
ale intenzívne sa v nej začalo „učiť“ 
až v školskom roku 2016/2017. Škola 
je otvorená počas celého kalendárne-
ho roku a je určená všetkým (od 5 do 
100 rokov), ktorí majú záujem dozve-
dieť sa viac o histórii baníckej obce, 
ale i o tom, ako sa na školách učilo 
v minulosti.

Škola voniaca kúzlom minulosti, 
je obkolesená čarovným špaňodolin-
ským lesom a funguje celoročne ako 
jednodňová zážitková škola – živé mu-
zeum. Pri jej návšteve je potrebné sa 
vopred objednať cez web, mail alebo 
telefonicky. Více informaci na http://
www.historickaskola.sk.
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Jaké kroky chystáte k naplnění Vaší 
vize v oblasti rozvoje kultury?

Obecně vycházíme ze schváleného 
vládního dokumentu Státní kultur-
ní politika na léta 2015–2020 a plá-
nu jeho implementace. V současné 
době se zpracovává krajský dokument 
Kulturní strategie Plzeňského kraje, 
který bude kromě analýzy stávajícího 
stavu především obsahovat strategic-
ké cíle v rozvoji kultury. Dokument 
bude schválen v průběhu roku 2018 
a následně vydán jako brožura. 

V oblasti kultury spolupracuje Pl-
zeňský kraj úzce též s městem Plzeň 
a zapsaným ústavem Plzeň 2015. Po-
dílí se také aktivně na přípravě nové 
kulturní strategie města Plzně na ob-
dobí 2020–2030.

Jak se dotknou muzeí a galerií ve Va-
šem regionu?

V letošním roce končí platnost Kon-
cepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji 
na léta 2012–2017. S potěšením mohu 
konstatovat, že se podařilo realizovat 
všechny vytčené cíle koncepce včetně 
jednoho z nejnáročnějších, a to zří-
zení Digitalizačního centra v areá-
lu naší studijní a vědecké knihovny, 

Mgr. Martin Baxa
náměstek hejtmana Plzeňského kraje

Mgr. Daniela Seifertová
náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje 

které bude schopno pokrýt nároky 
všech našich kulturních organizací. 
Především je nutná záchrana histo-
rických negativů a fotografií, u nichž 
dochází k rychlé degradaci a možné 
nenahraditelné ztrátě informací.

Co se týče již zmíněné krajské 
kulturní strategie, dokument bude 
mj. obsahovat marketingovou kon-
cepci všech našich 12 zřizovaných or-
ganizací (2 galerií, 7 muzeí, Studijní 
a vědecké knihovny Plzeňského kra-
je, Stálé divadelní scény v Klatovech 
a Hvězdáren v Rokycanech a v Plzni). 

Zároveň zde mohu uvést jeden 
z našich z hlavních cílů, který bude vý-
znamným i z celonárodního hlediska. 
Tím je výstavba nové budovy Západo-
české galerie v Plzni, která nyní sídlí 
ve čtyřech budovách. Sbírka galerie 
je považována za jednu ze zásadních 

uměleckých kolekcí České republiky 
a je uložena řada mimořádně cenných 
děl, přičemž mnohá z nich patří k vý-
znamným pracím z hlediska vývoje ce-
lého českého umění. Počítáme s tím, 
že nová galerie, resp. muzeum umění 
se díky nové budově stane klíčovou 
součástí naší nabídky pro zahraniční 
kulturní turismus, jelikož jazyk vý-
tvarného umění nezávisí na znalosti 
národního jazyka.

Chtěl bych také upozornit, že po-
stupně budujeme v tzv. Semmlerově 
rezidenci na Klatovské ulici v Plzni, 
kde je zachován unikátní interiér pod-
le návrhu Adolfa Loose, Badatelské 
centrum pro výzkum architektury 
19. a 20. století.

Nezaměřujeme se ale jen na 
umění, což dokazuje výstavba Cent-
ra paleodiverzity v Rokycanech, které 
zpřístupní unikátní sbírky Západo-
českého muzea v Plzni v oblasti pa-
leontologie, které svým významem 
přesahují hranice České republiky.

Jaké kroky chystáte k naplnění Vaší 
vize v oblasti rozvoje kultury? 

Mám za sebou téměř rok ve funk-
ci náměstkyně hejtmanky Karlovar-
ského kraje pro oblast kultury a pa-
mátkové péče a troufám si říct, že se 
nám za tu dobu podařilo uskutečnit 
celou řadu pozitivních věcí. Ačkoliv 
patří náš region mezi nejmenší české 
kraje, co do počtu přírodních a kultur-
ních krás se řadí k těm nejbohatším. 
Naší snahou je proto maximální pod-
pora zachování tohoto jedinečného 
bohatství a zejména pak jeho propa-
gace, aby i lidé ze vzdálenějších míst 
věděli, že rozhodně stojí za navštívení.

Karlovarský kraj je zřizovate-
lem osmi příspěvkových organizací 
v oblasti kultury, ve kterých jsou sou-
středěny výjimečné umělecké sbírky 
a předměty, jež vypovídají o historii 
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regionu a životě jeho obyvatel. Jed-
ná se o tři muzea – Muzeum Karlovy 
Vary, Muzeum Sokolov a Muzeum 
Cheb, tři galerie – Galerie výtvarného 
umění v Chebu, Galerie umění Karlo-
vy Vary a Galerii 4 – galerii fotografie, 
a o Krajskou knihovnu Karlovy Vary 
a Císařské lázně. 

Postupně se snažíme nejen mo-
dernizovat objekty, v nichž instituce 
sídlí, ale zkvalitňovat i služby, které 
nabízejí veřejnosti. Například letos se 
nám podařilo úspěšně dokončit roz-
sáhlou rekonstrukci Muzea Karlovy 
Vary. Každý, kdo sem zavítá, bude jistě 
mile překvapen. Organizace, jež slaví 
v tomto roce 150 let od svého založení, 
se totiž může pochlubit zcela novou 
stálou expozicí. S využitím moderních 
audiovizuálních prvků doslova útočí 
na divákovy smysly. Věřím tedy, že si 
sem cestu najdou turisté, ale i místní 
obyvatelé. 

Naše příspěvkové organizace se 
věnují pestré činnosti pro veřejnost, 
ať už se jedná o přednáškové cykly 
nebo galerijní večery, kterými je pro-
slulá chebská Galerie 4 – galerie fo-
tografie. Do budoucna bychom se rádi 
také více věnovali akviziční činnosti. 
V současné době většina institucí hra-
dí tuto činnost pouze z úspor v provo-
zu. Výjimku tvoří Galerie výtvarného 
umění v Chebu, která si každoročně 
žádá o finanční prostředky na nákup 
akvizic z investičního fondu.

Karlovarský kraj se snaží přispívat 
k rozvoji kultury také prostřednictvím 
vyhlašovaných dotačních titulů zamě-
řených na podporu nejrůznějších spo-
lečenských akcí, vydávání publikací, 
ale také na obnovu památek. Na to, 
jak jsme malý region, se na našem úze-
mí nachází velké množství chátrajících 
budov, kterým se nedostává potřebné 
péče. Kromě toho, že se pravidelně 
setkáváme s vlastníky historických ob-
jektů, uvolnili jsme v letošním roce 
na opravy celkem 10 milionů korun, 
což je o 2,65 milionu korun více než 
vloni. Vzhledem k tomu, že v této ob-
lasti stále cítím velký dluh z minulosti, 

budu usilovat o to, aby se do návrhu 
krajského rozpočtu na rok 2018 pro-
mítlo ještě další navýšení financí.

Velkou radost mám také z dotač-
ního programu „Děti, mládež a kul-
tura“, jenž nemá v ostatních krajích 
obdoby a na který jsme v roce 2017 vy-
členili z krajského rozpočtu 2,5 milio-
nu korun. Díky němu se desítky tisíc 
předškolních a školních dětí z našeho 
regionu dostanou do divadel, na kon-
certy či výstavy. Pro řadu z nich je to 
první podobné setkání s kulturou a já 
bych si moc přála, aby si k ní vytvořily 
pevný vztah. V této souvislosti se nám 
osvědčilo zařazení našich příspěvko-
vých organizací do tohoto programu, 
především příspěvek na dopravu je 
pro mnoho škol velkou pomocí. Mys-
líme však i na starší generace. Dovo-
lím si připomenout, že Karlovarský 
kraj začal od září 2017 nabízet Senior 
Pasy, které umožňují lidem nad 55 let 
čerpat slevy na vybrané služby nebo 
zboží, včetně kulturních institucí.

Jak se dotknou muzeí a galerií ve Va-
šem regionu?

V rámci rozvoje kulturní infrastruktu-
ry máme naplánovány další projekty, 
momentálně připravujeme výstavbu 
depozitního skladu Krajské knihov-
ny Karlovy Vary. Instituce se již od 
počátku své existence potýká s ne-
dostatkem skladovacích prostor pro 
knihovní fond. Nová budova by měla 
sloužit nejen jako sklad, ale také jako 
datové úložiště, serverovna či bada-
telna. Na financování stavby chceme 
využít dotaci z IROP. 

Chystáme rovněž revitalizaci 
sklepů sokolovského zámku, kde síd-
lí Muzeum Sokolov. Plánovány jsou 
zde nové výstavní prostory, do kterých 
bychom chtěli umístit především So-
kolovský poklad. V  současné době 
také rozjíždíme projekt revitalizace 
chebského statku v Milíkově, který 
je pobočkou Muzea Cheb. Na tento 
projekt se nám podařilo získat dotaci 
z IROP ve výši 19,5 milionů korun. 

Naším velkým závazkem je také 
začít s dlouhodobě odkládanou ob-
novou Císařských lázní v Karlových 
Varech. Od roku 2008, kdy se Kar-
lovarský kraj stal vlastníkem této ná-
rodní kulturní památky, se nepodařilo 
sehnat potřebné finanční prostředky 
na její rekonstrukci. Kompletní ob-
nova objektu by měla přijít zhruba 
na 500 milionů korun. Kraj na opra-
vu vyčlenil 200 milionů korun, 100 
miliony korun by měl přispět stát 
a dalšími 100 miliony město Karlovy 
Vary. V současné době vedeme jednání 
o účelném využití památky, zvažuje 
se i možnost vybudování zázemí pro 
symfonický orchestr. Stavební práce 
chceme zahájit v roce 2018.

V  příštím roce bychom rovněž 
rádi zorganizovali seminář pro měst-
ská muzea a galerie, který by se měl 
věnovat nejen současným problémům 
v oboru, ale především se bude jednat 
o metodickou pomoc těmto menším 
organizacím. Věřím tedy, že se nám 
podaří zrealizovat všechny započaté 
projekty a aktivity, protože kultura 
je pro život v našem regionu důležitá 
a bezesporu si zaslouží naší velkou 
podporu.

Schodiště Císařských lázní
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170 let českého 
družstevnictví
PAVEL ČERNÝ
MUZEUM DRUŽSTEVNICTVÍ

V letošním roce si připomínáme 
v Muzeu družstevnictví 170. vý-

ročí vzniku prvního družstva na úze-
mí dnešní České republiky. Dějiny 
českého družstevnictví jsou velmi 
zajímavé a tvoří nedílnou a osobitou 
kapitolu politického, hospodářského 
a sociálního vývoje i kulturního dění 
českého národa. Česká družstva v ob-
dobí uplynulých 170 let zažila období 
úspěšného rozvoje, ale musela překo-
nat také mnoho překážek a projít řa-
dou razantních změn, zvratů i téměř 
likvidačních snah.

Vznik družstevnictví u nás, po-
dobně jako v sousedních zemích, úzce 
souvisel s rozvojem kapitalistických 
výrobních vztahů a vývojem tržního 
hospodářství. Na obranu proti zvyšují-
címu se ekonomickému tlaku a ve sna-
ze zlepšit svoji těžkou situaci se nejvíce 
postižené společenské vrstvy – tedy 
dělníci ve městech a rolníci na venkově 
– pokoušely sdružovat do svépomoc-
ných organizací. Tradice českého druž-
stevnictví se odvíjí od roku 1847, kdy 
byl v Praze založen Pražský potravní 
a spořitelní spolek, který provozoval 
smíšenou obchodní a úvěrní činnost. 
Činnost tohoto družstva dokládá, že 
i u nás se družstevní forma podniká-
ní z počátku orientovala zejména na 
oblast spotřeby a vzájemné finanční 
výpomoci. Postupem doby začala být 
ale družstevní forma podnikání využí-
vána i dalšími společenskými vrstvami.

Významným mezníkem v historii 
českého družstevnictví bylo vytvoření 
prvního družstevního zákona v roce 
1873, jehož autorem byl JUDr. Anto-
nín Randa. V českých zemích a poz-
dějším Československu platil zákon 
(s úpravami) až do roku 1954, v Ra-
kousku (s doplněními) platí dosud.

Důležitým počinem postupně se 
rozrůstajících družstevních odvětví 
byl vznik družstevních ústředí, která 
si zakládala družstva k ochraně spo-
lečných zájmů a pro svou vzájemnou 
koordinaci (v roce 1896 byla založe-
na Jednota českých hospodářských 
družstev v Království českém v Praze 
a stala se vůbec největším družstevním 
svazem v tehdejším Rakousko-Uher-
sku). Ústředí dělnických družstev bylo 
založeno v roce 1908 z iniciativy soci-
álně-demokratické strany pod názvem 
Ústřední svaz českoslovanských kon-
sumních, výrobních a hospodářských 
družstev v Praze.

Vznik samostatného Českosloven-
ska otevřel pro družstevnictví novou 
vývojovou etapu. Zejména období prv-
ních poválečných let bývá označováno 
jako zlatá doba českého družstevnic-
tví. Byla to krátká doba, kdy rozvoj 
družstev byl přirozený, bez mocen-
ských a politických zásahů, které se 
začaly postupně projevovat v násle-
dujícím období.

Nejsilnější typ představovala spo-
třební družstva s členskou základnou 
převážně ve městech, s rozsáhlou sítí 
prodejen, vlastních skladů a výroben. 
Na venkově vytvořila zemědělská 
družstva různorodého zaměření per-
fektně fungující systém. Zemědělská 
družstva se dělila na úvěrní – nazýva-
né kampeličky a raiffeisenky – a ne-
úvěrní, což byla družstva obchodního 
zaměření nákupní, prodejní, hospo-
dářská, dále různorodá zpracovatel-
ská, provozní a výrobní. Vrcholným 
orgánem zemědělského družstevnictví 
byl od roku 1921 Centrokooperativ.

Všeobecně byla v tomto období 
družstva svépomocnými, zájmovými or-
ganizacemi s demokratickou správou, 

uplatňujícími tradiční družstevní 
principy – dobrovolnost, demokracii, 
svépomoc, spolupráci a vzájemnou so-
lidaritu.

Do úspěšného rozvoje družstev 
u nás zasáhla velice destruktivně nej-
prve druhá světová válka a okupace 
Československa, později politický vý-
voj po únoru 1948, který znamenal 
zneužití družstevnictví pro státní úče-
ly a likvidaci původních hodnot. Sna-
ha o změnu byla v 60. letech 20. sto-
letí, leč sovětská okupace znamenala 
návrat totalitní deformace.

Proces demokratizace po listopa-
du 1989 zasáhl plně i do družstevnic-
tví. Bylo nutné zajistit, aby se české 
družstevnictví znovu vrátilo k mezi-
národním družstevním standardům, 
k  plnému uplatňování tradičních, 
osvědčených principů a respektování 
družstevních hodnot. Pro družstev-
nictví to v praxi znamenalo ubránit se 
politickým tlakům, usilujícím o jeho 
celkovou likvidaci. Velkou pomoc 
v tomto politickém boji poskytl Me-
zinárodní družstevní svaz. 

V současné době, na počátku 3. ti-
síciletí, jsou družstva důkazem funkč-
nosti principů vytyčených ve 40. letech 
19. století zakladateli družstevnictví 
a  univerzálnosti družstevní formy 
podnikání.
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Karel Černohorský 
a Edmund Wilhelm Braun ve 
Slezském zemském muzeu
PAVEL ŠOPÁK 
SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Rok 2017 je ve SZM ve znamení 
dvou výstav připomínajících klí-

čové osobnosti muzea v jeho novodobé 
historii: historiků umění, památká-
řů a muzejníků Edmunda Wilhelma 
Brauna (1870–1957) a Karla Čer-
nohorského (1896–1982). Nejde jen 
o formální připomínku dvou ředitelů 
zemské muzejní instituce, kteří se ve 
funkci vinou vnějších okolností dva-
krát vystřídali (Braun muzeum ří-
dil v  letech 1895–1936, 1938–1939 
a 1943–1945; Černohorský v letech 
1936–1938 a 1945–1948), jako pře-
devším připomenutí dvou výjimečných 
osobností kultury Slezska a českých 
zemí první poloviny 20. století. Jakko-
liv byli v mnohém odlišní, jedno jim je 
společné: do rakouského, resp. české-
ho Slezska se dostali vlivem vnějších 
činitelů. Braun – rodák z Epfenba-
chu u Freiburgu im Breisgau, absol-
vent dějin umění, klasické filologie 

a archeologie na univerzitách v Hei-
delbergu, Lipsku a Freiburgu – přibyl 
do Opavy z Germánského národní-
ho muzea v Norimberku, v němž rok 
zastával místo eléva; Černohorský se 
k muzejní práci dostal dokonce až 
s velkým časovým zpožděním, když 
coby pětařicetiletý muž – absolvent 
gymnázia v rodném Přerově – začal 
dálkově studovat dějiny umění v Praze 
a Brně. Tuto na svou dobu exkluzivní 
možnost odborného vzdělání a půso-
bení v muzejní instituci se statutem 
zemského zařízení (od 1921) by nezís-
kal, nebýt jeho legionářské anabáze. 
Z těchto životních údajů pak vyplývají 
zásadní odlišnosti obou osobností. Co 
je však spojovalo? Především důraz 
na propojení muzejní práce s prací 
vědeckou, jež by cíleně přesahovala 
region. Černohorský se našel v téma-
tu moravské lidové keramiky – tak-
to pojmenoval i monografii vydanou 

v Praze v roce 1941; Braun nalezl pole 
působnosti v uměleckém řemesle doby 
renesance a baroka a posléze v barok-
ním sochařství českých zemí, přičemž 
na tato témata publikoval několik de-
sítek textů v odborných časopisech, 
vydávaných v Rakousku, Německu 
i meziválečném Československu.

Jak výstava „Pocta Karlu Černo-
horskému“, 21. září 2016 – 26. úno-
ra 2017), tak i výstava „Putujeme po 
Slezsku s  Edmundem Wilhelmem 
Braunem“, 10. října 2017 – 4. listo-
padu 2018) přinesla materiál širšího 
akčního radia, přesahující osobu a její 
dílo: u Karla Černohorského šlo o za-
chycení spektra spolkové činnosti, na 
níž se aktivně podílel; u Brauna o te-
ritoriální šíři zájmů, které poznal ze 
studijních cest. U obou se v úběžníku 
zájmů ocitalo české Slezsko v jeho kul-
turní rozmanitosti a pestrosti. His-
torika umění je obtížné prezentovat 
výstavou, neboť produktem jeho in-
telektuální činnosti jsou texty. Výsta-
vu věnovanou Karlu Černohorskému 
proto doplnila série obrazů s tím, že 
krajina Antonína Mánesa připomně-
la Černohorského účast na záchraně 
uměleckých památek po roce 1945, 
obraz Antonína Chittussiho sbírky 
Muzea Matice opavské, jehož spoje-
ní se Zemským muzeem mělo rozšířit 
spektrum zemské muzejní instituce 

Z výstavy „Pocta Karlu Černohorskému“ v hlavní výstavní budově SZM
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200 LET ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ

120 let teplického muzea
PAVLÍNA BOUŠKOVÁ – VIKTOR KELLER
REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH, P. O.

Na konci 19. století bylo město 
Teplice proslulé nejen lázeňskou 

tradicí, ale i bohatým kulturním živo-
tem. Řadilo se k největším městům 
rakousko-uherské monarchie a bylo 
významným průmyslovým centrem. 
Přesto zde chyběla kulturní instituce, 
v té době již obvyklá ve všech větších 
městech – muzeum. Od roku 1873 zde 
existovalo pouze soukromé muzeum 
chomutovského rodáka Antona Hein-
richa Fassla. 

Kulturní a společenské poměry ve 
městě ovlivňovali především předsta-
vitelé německých zámožných rodin – 
průmyslníci a příslušníci inteligence 

která o Vánocích vyzvala obyvatelstvo 
k přispění do muzejních sbírek, jež 
měly být prozatímně uloženy v budově 
gymnázia.

Roku 1897 získala Muzejní spo-
lečnost subvence a mohla tak odkou-
pit Fasslovy sbírky. V domě ve Školní 
ulici č. 17 si pronajala celé patro a dne 
2. prosince 1897 slavnostně otevřela 
muzeum pro veřejnost. Zde muzeum 
sídlilo do roku 1905, poté se přestě-
hovalo do Živnostenského domu ve 
stejné ulici (dnes budova okresního 
archivu). 

Většina členů teplické Muzejní 
společnosti pocházela z vyšších spo-
lečenských kruhů a jejím předsedou 
byl zvolen kníže Carlos Clary Aldrin-
gen. Muzejní program byl formulo-
ván v přímé souvislosti s rozvojem in-
dustrializace na Teplicku a stanovil 
muzeu tři hlavní úkoly: provádět vlas-
tivědnou dokumentaci, prostřednic-
tvím sbírek napomáhat zdokonalení 
úrovně keramické a sklářské produk-
ce, zajišťovat archeologické památky 
každodenně odkrývané při těžbě uhlí 
a dalších zemních pracích. Tato orien-
tace po desetiletí ovlivňovala činnost 
muzea, které bylo počítáno mezi nej-
větší a nejlepší mimopražská muzea. 
V roce 1939 byla Muzejní společnost 
připojena k říšskému muzejnímu sva-
zu a její činnost pozastavena.

V roce 1945 přešly sbírky do sprá-
vy místního národního výboru, který 
rozhodl, že původní prostory jsou ne-
vyhovující, a v roce 1947 dal muzeu 
do užívání budovu teplického zámku. 
Kromě starých muzejních sbírek zde 
byly shromažďovány i konfiskáty ze ši-
rokého okolí. Část z nich byla Národ-
ní kulturní komisí určena k převozu 
především do pražských institucí, což 
vyvolávalo negativní reakce veřejnosti 
i místních úřadů. Mnoho předmětů 
se během těchto přesunů „ztratilo“.

Zámek se stal sídlem muzea již 
natrvalo. V září 1947 zde byla otevře-
na první poválečná výstava „Teplice 
v minulosti“, jejíž základ tvořily gra-
fické listy. Ještě ve 40. letech 20. století 

především o příklady českého umění 
a etnografie, a díla ostravských malí-
řů a sochařů meziválečné éry Černo-
horského podíl na uměleckém dění 
v tomto městě. Na Braunově výstavě 
jsou k vidění předměty, vázané na lo-
kality spojené se soukromými sbírka-
mi, jak je měl možnost osobně poznat 
a obohatit jimi muzejní sbírky, dále to 

jsou připomínky Braunových kontak-
tů s výjimečnými uměleckými osob-
nostmi a především fotografie, neboť 
ty dokumentují prostředí, jež po roce 
1945 doznalo dramatické proměny. 

Budiž dodáno, že obě výstavy byly 
koncipovány jako příspěvek Slezského 
zemského muzea k projektu 200 let 
muzejnictví. 

– lékaři, učitelé a vyšší úředníci. Prů-
myslníci prezentovali své úspěchy na 
průmyslových a  živnostenských vý-
stavách, které se konaly i v Teplicích 
(poprvé v roce 1875). Při druhé vý-
stavě v roce 1884 byly představeny 
i předměty sběratelské hodnoty a byla 
prvně formulována myšlenka založe-
ní muzea v Teplicích. Podnět k tomu 
vzešel od majitele teplické továrny na 
hasičské stříkačky, čerpadla a stroje 
Reginalda Czermacka, který byl sám 
vášnivým sběratelem starožitností. 

Dne 3. listopadu 1894 se v cla-
ryovském zámku konalo zakládající 
shromáždění Muzejní společnosti, 

Výstava „Putujeme po Slezsku“ využívá průběžného koridoru nad výstavními sály, kde 
je instalována stálá expozice Encyklopedie Slezska
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200 LET ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ

došlo k profilování sbírkových okruhů, 
z nichž později vznikla samostatná 
oddělení – historické, archeologic-
ké a přírodovědné, dále pak muzejní 
knihovna a konzervátorské dílny. Toto 
rozdělení sice prošlo mnoha modifika-
cemi, v hrubých obrysech však zůstalo 
zachováno po celé poválečné období 
a trvá doposud. 

Po únoru 1948 byla muzejní práce 
plně podřízena vládnoucímu výkladu 
marxistické ideologie. Roku 1951 zís-
kala instituce status krajského muzea 
pro tehdejší Ústecký kraj. 

V 50. letech 20. století byly v zá-
meckých prostorách vybudovány první 
stálé expozice a začal vycházet muzejní 
věstník, který byl transformován v pra-
videlně vycházející sborník. Ten, spo-
lečně s vlastní monografickou řadou, 
umožňuje dodnes nejen muzejním pra-
covníkům zveřejňovat výsledky jejich 
bádání. Pobočkou teplického muzea 
se stalo městské muzeum v Krupce, 
kde byla v 80. letech otevřena cínařská 
expozice. Stálé expozice na teplickém 
zámku také procházely proměnami. 
Archeologický výzkum na zámeckém 
nádvoří odkryl základy románské kláš-
terní baziliky a muzeum se tak sym-
bolicky stalo strážcem samotných po-
čátků města Teplice. Objekt zámku 

se dočkal významnější rekonstrukce 
až koncem 60. a v 70. letech.

V 60. letech 20. století zajistily vý-
stavy moderních výtvarníků Jana Kob-
lasy a Mikuláše Medka muzeu značný 
věhlas a programy jako „Střílení ku 
ptáku“ či literární pořady v zámecké 
černé kuchyni byly hojně navštěvo-
vány a recenzovány v tisku. Teplické 
muzeum tak v těchto letech prožívalo 
„zlatou éru“. Ta byla ukončena sovět-

skou okupací v roce 1968 a následnou 
normalizací. Těžištěm muzejní práce 
se staly zejména dějiny dělnického 
hnutí. Pozitivem tohoto období bylo 
převzetí zámku v Bílině, který byl po 
řadu let sídlem archeologického od-
dělení. V téže době přejalo teplické 
muzeum i sbírky menších městských 
muzeí v Bílině a v Duchcově. 

V roce 1992 se zřizovatelem teplic-
kého muzea stalo Ministerstvo kultury 
ČR a od roku 2002 je příspěvkovou 
organizací Ústeckého kraje. Roku 
1988 byl ředitelem teplického muzea 
jmenován Dušan Špička, který v této 
funkci setrval 22 let. V roce 2008 mu 
byla udělena cena Ministerstva kultu-
ry České republiky za osobní přínos 
k rozvoji české kultury. V témže roce 
byla díky podpoře Ústeckého kraje 
otevřena moderní expozice „Po sto-
pách zaniklého kláštera v Teplicích“ 
v nově rekonstruovaném východním 
křídle zámku. V současné době se stará 
muzeum o více než milion sbírkových 
předmětů rozčleněných do 37 podsbí-
rek, o něž pečuje 5 odborných odděle-
ní. Od roku 2004 jsou archeologické 
oddělení a konzervátorské pracoviště 
umístěny v nové muzejní budově po-
stavené v Sobědruhách u Teplic.

Budova ve Školní ulici, kde teplické muzeum sídlilo do roku 1905 

Dnešním sídlem muzea je teplický zámek 
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ROZHOVOR

Voda je základním stavebním 
kamenem života
Rozhovor se specialistou na 3D technologie Janem Buriánkem 
ze společnosti AV MEDIA, a. s.
LIBUŠE PITELKOVÁ
AV MEDIA, A. S.

Každý z nás ji zná a bere jako každodenní samozřejmost. Ale 
víme, jak s vodou správně zacházet? Známe všechny její podo-
by? Jakou funkci má voda v rámci krajiny? Víte, že každoročně 
odchází obrovské množství úrodné půdy spolu s říční vodou za 
naše hranice a že je tak v současnosti více než polovina ornice 
v České republice ohrožena vodní erozí?

Na tyto i další otázky naleznete odpovědi v nové expozici 
Voda v krajině, kterou otevřelo Národní zemědělské muzeum na 
konci července 2017. V interaktivní expozici poznáte vodu jako 
pomocníka, vodu, která dává život, ale i vodu jako nespoutaný 
živel. Zjistíte, jak ze špinavé vody udělat opět čistou, jak z ní 
vyrobit elektřinu. Naučíte se, jak se voda dostane až k lidem 
a jak s ní správně hospodařit. Můžete navštívit i nově otevře-
nou Objevovnu. Ta nemá charakter typické expozice, ale blíží 
se spíše studovně – badatelně. Její funkcí je nabídnout všem 
zvídavým návštěvníkům možnost objevovat nové poznatky 
a informace k tematickým expozicím a zemědělským oborům 
zastoupeným v NZM. Objevovna je také místem, kde budou 
probíhat výukové či lektorské programy a přednášky pro školní 
a zájmové skupiny. 

Na jaké interaktivní prvky se můžeme těšit?
Dominantou prostoru expozice je 3D mapa České 

republiky, která se oživuje audiovizuálními prostředky 
videomappingu. Rádi přijímáme výzvy, a proto ani tento 
úkol nebyl snadný. Pro dosažení požadovaného efektu 
bylo třeba použít dvou laserových projektorů o vysokém 
rozlišení, které jsou doslova ukryty ve stropě, speciální 
odbavovací systém a dotykový displej. Na výrobě modelu 
České republiky pracoval tým profesionálů. Výsledný mo-
del byl vytvořen pomocí 3D frézy a odpovídá skutečným 
geografickým proporcím ČR. Reliéf byl pro účely prezen-
tace nerovností o něco zvýšen, což nám ztížilo práci na 
kalibraci obsahu. 

Expozici doplňují interaktivní hry zprostředkované 
návštěvníkům přes dotykové obrazovky. Ve hře „Voda 
v domě“ si návštěvníci vyzkouší hospodařit s přiděleným 
množstvím vody pro domácnost a ve „Vltavské kaskádě“ 
se pokusí zabránit povodni v Praze podle reálné situace 
z roku 2013. Na simulačním modelu vltavské kaskády se 
podílel přední odborník na tuto problematiku z ČVUT 

FSV Praha, doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur. Interaktivní 
prezentace „Splavnost“ ukazuje, jaké jsou překážky při 
plavbě po Vltavě z Českých Budějovic do Prahy a zpět a od-
díl „Půda“, jak volba orby a plodin ovlivňuje erozi půdy.

Zvídavější návštěvníci se mohou začíst do interaktivní 
encyklopedie, ve které jsou zpracovaná témata související 
s vodou a jejím využitím. Systém MonkeyBook nepotře-
buje listy papíru. Návštěvník virtuálně listuje rozevřenou 
knihou, o jejíž obraz se stará projektor ukrytý v noze pří-
stroje. Exponát interaktivní knihy je nejen edukativní, 
ale i zábavný. Více než 100 hesel encyklopedie doplňují 
animace a velké množství obrazového materiálu.

Jak lze všechny interaktivní prvky ovládat?
Expozice je řízena pomocí centrálního systému, kte-

rý provozovateli umožňuje ovládat celou expozici jedním 
tlačítkem na dotykové obrazovce, a to včetně všech audio-
vizuálních prvků a obsahů. Využívá operační systém pro 
muzea – V-PASS, díky němuž lze nejen spravovat obsah, 
ale i sledovat provoz expozice a popularitu jednotlivých 
interaktivních AV exponátů.

Naším cílem je realizovat expozice, které více zapojují 
návštěvníky, jsou interaktivní, dokáží je nadchnout pro 
danou tématiku, jsou hravé i zábavné, ale zároveň nauč-
né. Snažíme se přinášet nová inovativní řešení, oživující 
expozici a jejich prostřednictvím navodit správnou atmo-
sféru. Řešení jsou zároveň užitečná pro provozovatele, ať 
již z hlediska správy obsahu nebo expozice. Právě takové 
řešení jsme navrhli i pro novou expozici v NZM a věříme, 
že přiláká mnoho návštěvníků.

3D mapa ČR umožňuje zobrazit 5 různých témat
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OTÁZKY PRO NOVÉ ŘEDITELE 

Mgr. Martina Lehmannová 
Památník Lidice, národní kulturní památka

Od 1. dubna letošního roku se stala ře-
ditelkou Památníku Lidice Mgr. Martina 
Lehmannová, která je zároveň současnou 
předsedkyní Českého výboru ICOM. Za 
sebou má dlouhodobou praxi v muzejní 
práci. Podílela se na řadě významných 
projektů, jako byly například obnova vily 
architekta Dušana Jurkoviče v Brně, pří-
prava expozice v rodném domě Josefa 
Hoffmanna a autorství stálé expozice na 
zámku ve Ctěnicích nazvané „Řemesla 
v pořádku“. Jedním z jejích nejvýznam-
nějších projektů v poslední době byla 
spolupráce na výstavě Jaroslava Horej-
ce „Mistr českého art deca“. Již z toho 
je zřejmé, že má řadu zkušeností, které 
jistě zúročí i ve vedení Památníku v Li-
dicích, jak ostatně sama uvedla ve svých 
odpovědích na položené otázky. 

Jaká profesní dráha předcházela 
Vašemu nástupu do současné 
funkce?

Bylo to 15 let v pozici kurátora v Mo-
ravské galerii v Brně, Muzeu hlavního 
města Prahy a Uměleckoprůmyslovém 
museu v Praze a paralelně deset let 
členství v ICOMu. Vždy mě zajímaly 

kontexty, formální a stylové, prostoro-
vé, historické, lidské, mentální, pro-
cesní... Práce v uvedených institucích 
v kombinaci se zapojením do meziná-
rodního diskurzu umožňovala tento 
zájem naplňovat.

Bylo něco, co Vás po nástupu 
do funkce mile či nepříjemně 
překvapilo?

Milé bylo poznání skvělého týmu 
pracovitých lidí. Ale nebylo to pře-
kvapení, spíš uspokojení z naplnění 
předpokladu.

Co považujete za nejzajímavější 
předmět či exponáty ve Vašem 
muzeu?

Nejzajímavější je proces přetváření 
příběhu Lidic a Ležáků do sbírek. Vět-
šina muzeí svůj příběh hledá a kon-
struuje ze sbírek. Památníky to mají 
obráceně. Příběh je základem budo-
vání hmotného fundamentu instituce.

Čeho si přejete svým působením 
ve vedení muzea dosáhnout?

Vyhledávat či vytvářet nové výzvy, re-
agovat na ně a zapojit do tohoto pro-
cesu veřejnost.

Máte nějaké muzejní vzory?
Mnoho. Jsem ráda, že jsem moh-
la poznat a stále poznávám spoustu 
jedinečných a velice inspirativních 
osobností.

Jak vnímáte česká muzea na 
základě své zkušenosti předsed-
kyně Českého výboru ICOM ve 
srovnání se zahraničními?

ICOM je jedinečná síť, která pomá-
há tříbit myšlenky, nalézat odpovědi 
na otázky a klást si nové. Mně osob-
ně ICOM pomohl změnit pohled na 
české muzejnictví, objevit jeho úžasné 
tradice, přínosy a významy pro svět. 
České muzejní instituce pečují o je-
dinečné příklady kulturního dědictví, 
které podceňujeme. Možná proto, že 
často podceňujeme sami sebe. To je 
nutné změnit a ICOM tomu může 
hodně pomoci.

Tým pracovníků Památníku Lidice, n. k. p.
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ZPRÁVY

Doporučení 
UNESCO týkající 
se zachování 
a zpřístupnění 
dokumentárního 
dědictví
MICHAL BENEŠ
ČESKÁ KOMISE PRO UNESCO

Jestliže Ústava UNESCO, tj. jeho za-
kládací smlouva, stanovila jako jeden 
ze základních úkolů této mezivládní or-
ganizace péči o kulturní dědictví, bylo 
v plné logice věci, že předmětem zájmu 
UNESCO byl i segment dokumentárního 
dědictví, což se mj. odrazilo vůbec v první 
mezinárodní úmluvě týkající se ochrany 
kulturního dědictví, kterou UNESCO do-
jednalo, tj. v Úmluvě o ochraně kulturního 
dědictví za ozbrojeného konfliktu z roku 
1954 (Haagská úmluva), která výslovně 
zmiňuje mj. ochranu tří typů paměťových 
institucí, v jejichž kompetenci je doku-
mentární dědictví, tj. archivy, knihovny 
a sbírkové instituce. Na ochranu doku-
mentárního dědictví, resp. jeho někte-
rých okruhů, pamatovala i další úmluva 
UNESCO, a sice Úmluva o opatřeních 
k zákazu a zabránění nedovoleného vý-
vozu, dovozu a převodu vlastnictví kul-
turních statků z roku 1970. Pokud jde 
o dokumentární dědictví, je ale na druhé 
straně pravda, že žádný mezivládní pro-
gram, natož úmluva nebo jiný dokument 
mezinárodního práva, na půdě UNESCO 
nevznikl až do roku 1993, kdy byl etablo-
ván program „Paměť světa“. 

Jeho vznik byl v prvé řadě podmí-
něn tím, že si mezinárodní společenství 
začalo uvědomovat alarmující stav doku-
mentárního dědictví a povážlivost stavu 
jeho dostupnosti v různých částech svě-
ta: důležité soubory a sbírky dokumentů 
trpěly drancováním a tříštěním původně 
ucelených kolekcí, nelegálním obchodem, 
cíleným ničením, nevhodným umístěním 
a nedostatečným financováním. Mnohé 
dokumenty zmizely navždy, jiné se ocitly 

v katastrofálním stavu. Program „Paměť 
světa“ dostal do vínku tři základní cíle:
 ■ všude ve světě přispívat k uvědomění 

si existence a významu dokumentár-
ního dědictví;

 ■ usnadňovat konzervaci dokumentár-
ního dědictví pomocí nevhodnějších 
moderních technik;

 ■ pomáhat v zajištění všeobecného 
přístupu k dokumentárnímu dědictví.

UNESCO byla v realizaci programu při-
souzena úloha koordinátora a katalyzá-
toru, který by měl především působit na 
vlády, organizace a mezinárodní nadace 
ve prospěch péče o dokumentární dědic-
tví. Pro veřejnost je nejznámější součástí 
programu „Registr Paměť světa“, který 
vznikl v roce 1995, a do nějž jsou výbě-
rově každé dva roky zapisovány světově 
významné dokumenty. Aktuální stav re-
gistru je na http://en.unesco.org/pro-
gramme/mow/register.

Program „Paměť světa“ vyvolal po-
zornost zainteresovaných institucí i zá-
jem řady vlád. Během času se však ukáza-
lo, že je ho jednak třeba rozšířit a upřesnit 
tak, aby vyhovoval všem státům světa, 
jejichž péče o dokumentární dědictví je na 
různé úrovni vyspělosti, jednak dát mu sil-
nější právní postavení. Proto v roce 2013 
rozhodla Generální konference UNESCO 
na základě předchozích jednání exper-
tů, že by měl být vypracován speciální 
instrument, který by se týkal zachování 
a zpřístupnění dokumentárního dědictví, 
a zároveň stabilizoval program „Paměť 
světa“.

Tím byla spuštěna mezivládní jedná-
ní o obsahu a právní povaze tohoto instru-
mentu. Česká republika prostřednictvím 
Ministerstva kultury od samého počát-
ku vznik tohoto nástroje podporovala 

a byla zapojena i do jeho přípravy. Při 
České komisi pro UNESCO byla v roce 
2014 vytvořena pracovní skupina slo-
žená ze zainteresovaných paměťových 
institucí, zástupců MK ČR, MV ČR a ve-
řejnoprávních médií. 

V  roce 2015 bylo přijato Dopo-
ručení UNESCO týkající se zachování 
a zpřístupnění dokumentárního dědictví 
včetně toho, které je v digitální podobě. 
Doporučení je určeno členským státům 
UNESCO, což ovšem znamená, že je 
průsečíkem možného a přijatelného pro 
všechny, a je tedy nutně kompromisem. 

Po přijetí Doporučení se jím shora 
uvedená pracovní skupina zabývala na 
svých jednáních ve dnech 3. prosince 
2016, 21. února 2017 a  17. května 
2017 s cílem analyzovat podmínky pro 
jeho implementaci v ČR. K implementaci 
některých bodů pak učinila návrhy, ur-
čené věcně příslušným orgánům veřejné 
správy a zainteresovaným paměťovým 
institucím spravujícím významné doku-
menty a jejich soubory. Výsledek práce 
této skupiny expertů byl poté souhlasně 
projednán v Sekci pro kulturu České ko-
mise pro UNESCO. Schválené návrhy 
jsou zaznamenané přímo do textu Dopo-
ručení, které je k dispozici k prostudování 
na webových stránkách AMG na adrese 
http://www.cz-museums.cz.

Závěrem nutno podotknout, že zá-
stupci sbírkových institucí, kteří mají 
zájem o angažmá v pracovní skupině, do 
jejíž kompetence náleží mj. i schvalování 
podkladů na podání národních návrhů na 
zápis do světového Registru Paměť světa, 
jsou na jejích zasedáních vítáni. Zároveň 
si dovolujeme informovat, že v rámci této 
skupiny působí podskupina pro kartogra-
fické dědictví a plánuje se také vznik další 
podskupiny pro zvukové dokumenty.

Memory of 
the World
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Modrý štít jako 
sjednocená 
organizace 
JANA SOUČKOVÁ
ČESKÝ KOMITÉT MODRÉHO ŠTÍTU

Valné shromáždění Modrého štítu svola-
né po třech letech ve dnech 12.–16. září 
2017 do Vídně, mělo zcela zásadní úkoly 
a význam. Cílem bylo dokončit restruktu-
ralizaci organizace tak, jak byla připravo-
vána valným shromážděním v roce 2014 
v Římě a mimořádnou schůzí v Miláně 
v roce 2016, potvrdit v mezičase zakot-
vené nové stanovy dle holandského práva, 
zvolit regulérní výbor, projednat nově for-
mulovanou misi organizace a návrh nové 
společné domovské stránky.

Příprav a zajištění setkání se ujal 
Rakouský národní komitét. Zúčastnili se 
zástupci 19 národních komitétů opráv-
něných k hlasování, 6 zástupců komitétů 
v přípravě, řada pozorovatelů. Na valném 
shromážděni byli přítomni členové pře-
chodného výboru, všichni kandidáti do 

voleného výboru a tři zástupci dosavad-
ního Mezinárodního komitétu. 

V minulých třech letech se podařilo 
úspěšně podstoupit podstatnou změnu – 
ukončit dvoukolejnost, v níž vedle sebe 
existoval Mezinárodní komitét Modré-
ho štítu a Asociace národních komitétů 
Modrého štítu. Dlouho diskutovaná fúze 
se konečně promítla do zjednodušeného 
společného názvu (the Blue Shield), no-
vých stanov a do návrhu poslání celého 
seskupení. 

Dalším bodem programu byla zpráva 
o činnosti přechodného výboru a zprávy 
o činnosti národních komitétů v uplynu-
lých třech letech. Samostatným předmě-
tem jednání byla nová domovská stránka 
Modrého štítu. Návrh byl vytvořen tak, 
aby národní komitéty mohly snadno vstu-
povat do společné osnovy a  jednotné 
úpravy s vlastním přínosem.

Ve volbě nového výboru byl pre-
zidentem zvolen dosavadní předseda 
Asociace národních komitétů Karl von 
Habsburg-Lothringen, další 4 pozice 
v celkem devítičlenném výboru pak ex 
offo drží tzv. zakládající členské organi-

zace ICA, ICOM, ICOMOS, IFLA. Čle-
ny výboru byli dále zvoleni Peter Stone 
(profesor Katedry UNESCO pro ochranu 
kulturního dědictví univerzity v Newcas-
tle) jako tajemník, Bae Kidong (ředitel 
korejského Národního muzea v Soulu), 
Manana Tevzadze (předsedkyně gru-
zínského národního komitétu), Nancy 
Wilkie (zakládající členka a předsedkyně 
národního komitétu USA).

Po volbách následovaly dvě schůze 
s tématy školení v ochraně kulturního 
dědictví v  ozbrojeném konfliktu nebo 
přírodní katastrofě, představen byl kurs 
první pomoci ICCROM, též iniciativa pro 
záchranu kulturních statků od Smith-
sonian. Kolečko první pomoci Českého 
komitétu se svou formou velmi líbilo, byl 
však postrádán anglický překlad. Schů-
ze pokračovala prezentací vojenských 
operací ve prospěch kulturního dědictví. 
Ukázalo se, že od posledního shromáž-
dění v Římě spolupráce s NATO skutečně 
významně pokročila.

Závěrečné schůze byly věnovány 
ochraně kulturního dědictví na Blízkém 
východě a v Africe. 

Zástupci tzv. zakládajících organi-
zací promluvili o své působnosti a mož-
nostech pomoci při omezování rizik. 
Generální shromáždění uzavřela spo-
lečná schůze Modrého štítu a Roerichovy 
společnosti s tématem „Od Roerichova 
paktu ku Haagské konvenci: Perspektivy 
mezinárodní kooperace.“ Obě organizace 
uspořádaly rovněž společné zasedání 
ve slavnostním sále vídeňské radnice, 
kde k tématu vystoupila Irina Bokova, 
generální ředitelka UNESCO (v listopa-
du 2017 skončilo její funkční období). 
Karl von Habsburg-Lothringen předal 
dvě ocenění za mimořádnou péči o irácké 
kulturní dědictví Corině Wegener a za 
odvahu při záchraně místních památek 
Kebovi Sangaré, veliteli malijské armády 
v Timbuktu.

Jednání bylo dělné, splnilo stano-
vené cíle a konsolidovalo organizaci pro 
další činnost.

Účast mi usnadnil příslib podpory 
Českého výboru ICOM, jemuž bych na 
tomto místě ráda poděkovala. 
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Zleva prezident Modrého štítu Karl von Habsburg-Lothringen, předsedkyně rakous-
kého komitétu Ursula Stenzel, bývalá generální ředitelka UNESCO Irina Bokova a ná-
městek vídeňského primátora Johann Gudenus 
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Jak objevovat 
muzeum
aneb Zkuste to i u vás 
nápaditým videospotem

MICHAL JANIŠ
MINISTERSTVO KULTURY

Ta muzea, která již dávno pochopila, že 
internet je pro ně důležitý veřejný pro-
stor, věnují pozornost online prezentaci 
v co nejširší míře. Jedním z nejvyhledá-
vanějších a nejsdělnějších prvků pro po-
tencionálního návštěvníka muzea (ale 
třeba i notorického nenávštěvníka) je 
bezesporu video. Ovšem video vtipné, 
co vedle úsměvu vyvolá i pocit osobního 
seznámení s předkládaným obrazem. Více 
než jen pro zajímavost se zde hodí uvést 
informaci z jiného – komerčního světa. 
Sdružení pro internetový rozvoj publikuje 
přehled neustále se zvětšujícího objemu 
internetové inzerce a způsobů, jak oslovit 
zákazníka. Sdružení upozorňuje mj. na 
výkon videoreklamy. 

Oblíbenost videí ovšem vyvažuje slo-
žitost a nákladnost výroby, která může 
právě muzea od tohoto způsobu prezen-
tace odrazovat. Že to však ani pro menší 
muzea není věc nedosažitelná, dokazuje 
počin Městského muzea Česká Třebová. 
Naleznete jej na http://mmct.cz/. 

Jak takový propagační „minifilme-
ček“ o muzeu vznikal, poodhalila ředitel-
ka muzea Mgr. Jana Voleská: „Na konci 
roku 2015 jsme se rozhodli nechat si na-
točit krátký spot, který by lákal návštěv-
níky do muzea. V té době jsme muzeum 
propagovali jiným – starším spotem, jež 
byl poněkud konzervativní. Představovali 
jsme si, že nový spot by měl být svěží, 
mladistvý, vtipný. S myšlenkou mladých 
tvůrců přišla kolegyně, jejíž dcera měla 
mezi svými přáteli studenty, kteří měli 
za sebou několik projektů obdobného 
charakteru – ty se nám právě pro jistou 
naivitu a nepostradatelný vtip líbily.“ 

Profesionálně se tvářící spot vytvořilo 
několik studentů. Paní ředitelka pokraču-
je: „Když mi autoři předložili první verzi 
scénáře, byla jsem na rozpacích. Nebyla 

jsem přesvědčena, že malý kluk – hlav-
ní hrdina spotu – přesvědčí spolužáky 
o tom, že volný čas strávený v muzeu 
je zábavnější, než návštěva nákupního 
centra, aquaparku apod. Bála jsem se, 
že to vyzní nepřesvědčivě a trapně. Další 
moje obava byla z toho, že divák nabyde 
dojmu, že mu v muzeu půjčíme Velorex 
a že vlastně slibujeme něco, co není prav-
da. Tvůrci mě přesvědčili, že zvolí takové 
výrazové prostředky, aby celkové vyznění 
bylo vtipné a uvěřitelné a divák pochopil, 
že se jedná o nadsázku. Jsem ráda, že 
jsem se přesvědčit nechala.“ 

Nesporným tahounem spotu je he-
recká kreace klukovského průvodce, na 
němž lze tušit zdatnou průpravu z dra-
matického kroužku. Kdo ví, zda na nás 
jednou nebude shlížet i z pláten kin. Ve 
spotu našla uplatnění i muzejní pedagož-
ka Mgr. Radka Urbánková, coby učitelka 
žáků místní základní školy. Nemalou zá-
sluhu na realizaci spotu měla také Hana 
Harapat, jež má v muzeu na starosti sbír-
ku textilu, a která se nadšeně ujala úkolu 
obléci hlavního hrdinu. 

Jak to celé probíhalo? „Natáčelo 
se několik dní v okolí českotřebovských 

ZPRÁVY

památek i přímo v muzeu. Jak už bylo 
zmíněno, část byla natočena na základ-
ní škole. Pávě práce s dětmi byla asi 
nejobtížnější. Natáčení děti bavilo, ale 
s postupujícím časem (asi 5 hodin) na 
nich byla znát únava. Celému natáčení 
přálo počasí. Tvůrci vzpomínají, jak ležíc 
v trávě ve vesničce Kozlov, kde se nachází 
Chaloupka Maxe Švabinského, čekali na 
západ slunce, který chtěli zachytit. Cel-
kově se na vyznění spotu odráží fakt, že 
si natáčení všichni zainteresovaní užívali 
a nikam se moc nespěchalo. Klip se líbí 
a potkáváme se pouze s pozitivními ohla-
sy veřejnosti. Mám radost, že se původní 
záměr podařil a všichni, kdo se na vzniku 
spotu podíleli, na okamžiky při jeho na-
táčení rádi vzpomínají.“

Náklady na výrobu spotu činily 
15 444 Kč. Největší část činil pronájem 
natáčecí techniky.

Na závěr je vhodné uvést, že video- 
prezentacemi muzejní činnosti se zabývá 
také Muzeum v Ústí nad Labem. Podělit 
o své zkušenosti by se mohlo i Muzeum 
Boženy Němcové v České Skalici.

A jaký je či bude Váš muzejní video- 
spot?
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Seminář geologů 
muzeí České 
a Slovenské 
republiky
BLANKA ŠREINOVÁ
NÁRODNÍ MUZEUM

Městské muzeum Nová Paka a UNESCO 
Globální geopark Český ráj ve spolupráci 
s AMG s finanční podporou Minister-
stva kultury uspořádali ve dnech 24.– 
28. dubna 2017 mezinárodní seminář 
geologů muzeí ČR a SR. Semináře se 
zúčastnilo 39 profesionálních geologů ze 
spřízněných institucí obou států. V rámci 
semináře proběhlo zasedání Geologic-
ké komise AMG, na kterém informovala 
předsedkyně Blanka Šreinová o aktuál-
ním dění v AMG. Dále probíhala diskuze 
o dění v muzeích ČR a SR a výměna zku-
šeností o problematice správy muzejních 
sbírek v obou zemích. 

Program semináře byl rozdělen na 
jednotlivé dny tak, aby obsáhl co nej-
více informací o geologii území spjaté 
s regionem pořádajícího muzea. Hlavním 
počinem byly pak exkurze na vybrané lo-
kality s případným sběrem vzorků, které 
byly vytipované tak, aby obsáhly různé 
geologické obory – mineralogii, paleon-
tologii, petrologii a geologii. Navštíveny 
byly expozice regionálních muzeí (v Nové 
Pace a v Turnově) a geologické lokality 
včetně činných i zaniklých lomů (Hvězda, 
Zlámaniny, Hřídelec, Čeřovka, Javorka, 
Podhorní Újezd, Tlukačka, Smrčí, Ko-
berovy, Bozkovské dolomitové jeskyně, 
Kyje, Kundratice, Doubravice, Studenec 
a Rovně) a okolí Sedmihorek – hrubo-
skalské skalní město.

Ve večerních hodinách proběhly te-
maticky koncipované bloky přednášek, 
v jejichž úvodu se uskutečnilo zasedání 
Geologické komise AMG a byl představen 
Geopark Český ráj. Blok „Muzeum slouží 
lidu“ seznámil s didaktickými, publikač-
ními a výstavními aktivitami v muzeích; 
blok „Muzeum bádá“ byl zaměřen na vě-
deckou činnost pracovníků muzeí; v bloku 
„Vůně dalekých krajin“ byla prezentována 

především muzejní práce slovenských 
účastníků semináře.

Setkání bylo účastníky semináře 
hodnoceno velmi pozitivně. Městské mu-
zeum Nová Paka a UNESCO Globální 
geopark Český ráj (jmenovitě RNDr. Vác-
lav Mencl) se zhostil organizátorské role 
velmi úspěšně. Výběr exkurzních lokalit 
byl vynikající – zahrnoval maximum tema-
tických geologických okruhů a účastníci 
si přivezli pěkné ukázky minerálů, hornin 
a zkamenělin. Za nepřízně počasí byl pro-
gram vhodně upraven a byla navštívena 
geologická a paleontologická expozice 
v Muzeu Českého ráje v Turnově. Na tom-
to místě nemohu opomenout Městské 
muzeum v Nové Pace, jehož návštěva byla 
prvním cílovým bodem semináře. Všech-
ny nás uchvátila přehledně a esteticky 
koncipovaná expozice, nad kterou může 
srdce nejen geologa jen a jen zaplesat. 
Večerní přednáškové bloky s následnou 
diskuzí byly velmi přínosné a zajímavé. 
Rovněž ubytování v  penzionu Podháj 
v Sedmihorkách bylo vybráno příhodně. 
Mnozí účastníci toho využili a vydali se 
obdivovat krásy skalního města. V ne-
poslední řadě musím zmínit i obsah „se-
minářové taštičky“, kterou jsme obdrželi 
při prezenci. Díky pěkně připravenému 
„Sborníku a exkurznímu průvodci“ jsme 
se mohli dobře orientovat na navštíve-
ných lokalitách. Dále jsme obdrželi dvě 
publikace vydané Městem Nová Paka 

a Městským muzeem Nová Paka – Dra-
hé kameny z Klenotnice a Zkameněliny 
Novopacka, mapu Geoparku Český ráj 
a další materiály. Navíc jsme dostali ang-
licky psanou publikaci Bohemian Paradise 
Geopark vydanou Geoparkem Český ráj.

V neposlední řadě patří velké podě-
kování AMG, která byla spolupořadate-
lem akce a finančně zaštítila díky podpoře 
Ministerstva kultury především zaplacení 
exkurzního autobusu.

Další seminář v roce 2018 uspořádá 
Vlastivědné muzeum v Olomouci a to 
opět ve spolupráci s AMG. Všichni se již 
na další tradiční setkání těšíme.

Odborný seminář 
Komise regionální 
historie Moravy 
a Slezska AMG
BLANKA RAŠTICOVÁ
SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM 
HRADIŠTI

Pravidelný seminář KRHMS se uskutečnil 
ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti 
ve dnech 26.–27. září 2017 za účasti 
48 členů komise a 7 hostů. Program byl 
tvořen dvěma částmi, první byl odborný 

Z ČINNOSTI AMG

Společná fotografie účastníků semináře v lomu Studenec
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seminář, rozdělený do tří tematických 
bloků (jeho součástí byla také odborná 
exkurze). Druhá část zahrnovala plenární 
zasedání komise. Seminář zahájil a řídil 
předseda komise Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. 

První tematický blok byl věnován pro-
blematice vztahu muzeí a měst (obcí), ve 
kterých muzea sídlí, referáty zpracovali 
a přednesli členové komise. Druhý tema-
tický blok byl zaměřen na problematiku 
autorského zákona. Stěžejní referát před-
nesla JUDr. Adéla Faladová (Ministerstvo 
kultury) a zabývala se v něm „Aplikací 
autorského zákona při využití fondů fo-
toarchivů“. Přednášející ve své podrobné 
prezentaci seznámila přítomné s výkla-
dem pojmů a především s jednotlivými 
částmi zákona č. 121/2000 Sb. a jeho 
novelizacemi, a současně upozornila na 
některé změny, které jsou připravovány, 
zejména implementaci směrnice k pro-
vedení Marakešské smlouvy.

V průběhu následného workshopu 
zaměřeného na problematiku fotoarchivů 
v regionálních, městských a obecních 
muzeích podrobně zodpověděla dotazy, 
které jí byly členy komise zaslány předem, 
stejně jako dotazy přímo z auditoria.

Po skončení workshopu proběhlo 
krátké zhodnocení jednání odborného 
semináře a následovalo plenární zase-
dání komise, během něhož byli členové 
informováni o činnosti AMG za uplynulé 
období, byl projednán a schválen návrh 
programu činnosti na rok 2018 a přijetí 
nových členů komise. V rámci večerního 

programu měli účastníci semináře mož-
nost absolvovat komentovanou prohlídku 
expozic a krátkodobých výstav Slovácké-
ho muzea v Uherském Hradišti, včetně 
národopisné expozice „Slovácko“, která 
získala v Národní soutěži muzeí Gloria 
musaealis v roce 2014 druhé místo. Sou-
částí programu byla rovněž komentovaná 
prohlídka historických památek města 
Uherského Hradiště a beseda o lidové 
kultuře národopisného regionu Slovác-
ko. Slovácké muzeum je totiž pověřeným 
Centrem pro tradiční lidovou kulturu Zlín-
ského kraje a jeho etnografické oddělení 
v rámci svých projektů provádí dokumen-
taci lidové architektury, tradiční lidové 
výroby, oděvu či lidové hudební kultury. 
Nedílnou součástí je metodická pomoc 
a spolupráce s folklorními soubory na 
celém území regionu.

Druhý den odborného semináře byl 
věnován terénnímu výjezdu, přičemž se 
účastníci mohli v rámci pokračování ve-
černí besedy seznámit s doklady lidového 
stavitelství v obci Vlčnov a navštívili také 
další expozice Slováckého muzea, přede-
vším Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově 
(Cena Gloria musaealis za Muzejní počin 
roku 2010), národní kulturní památky 
Uherské Hradiště-Sady a Památník Vel-
ké Moravy ve Starém Městě (třetí místo 
v soutěži Muzeum roku 2015).

Po skončení komentované prohlíd-
ky expozice v Památníku Velké Moravy 
proběhlo zhodnocení obou dnů semináře 
a jeho ukončení.

Muzeum škole 
– škola muzeu
JITKA KRÁLOVÁ – IVA VACHKOVÁ
KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ 
A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU AMG

Na závěr dvoudenního kolokvia „Aktuální 
trendy v muzejní prezentaci a edukaci“ 
realizovaného počátkem května 2017 
ve Slezském zemském muzeu v Opavě 
se v rámci Komise pro práci s veřejností 
a muzejní pedagogiku AMG zformovaly 
pracovní skupiny zaměřující se na kon-
krétní oborové úkoly. Mezi ně patří i pra-
covní skupina orientovaná na spolupráci 
mezi muzeem a školou koordinovaná Mgr. 
Ivou Vachkovou, Ph.D. (Muzeum hlavní-
ho města Prahy) a Mgr. Jitkou Královou 
(Regionální muzeum Mělník), jejíž úvodní 
setkání se uskutečnilo dne 25. září 2017 
v Muzeu hlavního města Prahy. 

Hlavním cílem setkání bylo iniciovat 
otevřenou diskuzi nad otázkou spoluprá-
ce školy a muzea, sdílet kladné i negativní 
zkušenosti z praxe a zamýšlet se nad 
možnostmi řešení problematických situ-
ací. Pracovní sešlost takřka čtyř desítek 
zájemců zahájená zástupkyní pořada-
telské instituce Mgr. Olgou Šámalovou 
vyslechla úvodní příspěvek PhDr. Hany 
Havlůjové, Ph.D. (PedF UK) k  téma-
tu vzdělávací úlohy moderního muzea 
a proměny jeho tradiční role. Následo-
vala panelová diskuze zaměřená na par-
ticipaci muzeí a škol. Za diskusní stůl 
zasedli Mgr. Petra Horská, Ph.D. (PedF 
UK), Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (Ústav 
pro studium totalitních režimů Praha), 
Mgr. Jana Lohnická (Muzeum hlavního 
města Prahy) a PhDr. Hana Havlůjová. 
Komentáře a dotazy účastníků směřovaly 
nejvíce k praxi. 

V odpoledním čase proběhly čtyři 
praktické minisemináře. Mgr. Iva Vach-
ková, Ph.D., vedla seminář na téma „Jak 
můžeme pracovat s pramenným materi-
álem nejen ve škole?“ Mgr. Čeněk Pýcha 
(ÚSTR) svým posluchačům přiblížil téma 
„Digitální muzea – co a jak?“ Otázky dia-
logu mezi učiteli, vedením škol a muzejní-
mi edukátory, týmové práce v paměťových 

Účastníci semináře u Památníku Velké Moravy ve Starém Městě na Moravě
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První den byl koncipován jako kon-
ferenční a  odehrával se v  prostorách 
vsetínského zámku. Zúčastnilo se ho 42 
odborníků jednak z muzeí z celé ČR (od 
Klatov, Plzně, Roztok u Prahy, přes Lito-
myšl, Třebíč, Vyškov, Mikulov, Hodonín, 
Uherské Hradiště, Napajedla, Luhačo-
vice, Vsetín, Rožnov p. R., Nový Jičín, 
Frýdek-Místek, Ostravu, Český Těšín, až 
po Opavu, Olomouc a Šumperk), jednak 
individuální členové EK AMG či zájemci 
o členství v komisi. 

V nabitém programu bylo předne-
seno 18 zajímavých, inspirativních a za-
myšlení hodných příspěvků z různých 
oblastí oboru (2 další nebyly z důvodu 
onemocnění a pracovního vytížení bo-
hužel prezentovány). Několik referátů 
pojednávalo o dokumentaci tradiční li-
dové kultury nebo seznamovalo s kra-
jovými zvláštnostmi lidových obyčejů, 
někdy v souvislosti s jejich zápisem na 
Seznam nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury ČR.

Další příspěvky informovaly o roz-
manitých počinech v oblasti národopisu, 
ať už se jednalo o krajské koncepce či 
oceňování nositelů tradiční lidové kultury, 
nebo o nově vydané publikace apod. Jiné 
referovaly o muzejních sbírkách etno-
grafické povahy, o problematice jejich 
uchování či prezentace, končilo se pak 

Z ČINNOSTI AMG

zamyšlením nad postavením muzea 
v očích zřizovatele.

V přestávkách mezi jednotlivými blo-
ky příspěvků či po jejich skončení měli 
účastníci zasedání možnost prohlédnout 
si nové expozice muzea nebo aktuální 
výstavy s  národopisnou tematikou – 
„Lidová strava“ a „Karpatské roubenky“ 
a výtvarnou výstavu „Jaré aj ozimé“, in-
spirovanou rovněž lidovou kulturou.

Druhý den zasedání EK AMG byl 
tradičně vyhrazen exkurzím. K pozná-
ní Valašska byla zvolena oblast Horní-
ho Vsacka. V Karolince se více než tři 
desítky účastníků exkurze seznámilo se 
sklářskou historií regionu, a to prostřed-
nictvím návštěvy zdejších skláren a nově 
otevřeného Muzea sklářství, které je na-
víc skvělou ukázkou výborně zvládnuté 
muzejní expozice. Následně se členové 
EK AMG přemístili ochutnat Valašsko do 
Velkých Karlovic, kde pro ně byl připraven 
workshop pečení chleba s ochutnávkou 
dalších regionálních specialit. Poté se 
všichni přesunuli na prohlídku zdejšího 
muzea a exkurzi ukončili v dřevěném kos-
telíku z poloviny 18. století.

Zasedání Etnografické komise AMG 
bylo stejně jako v předešlých ročnících 
úžasným zdrojem inspirace, nových in-
formací z oboru a setkáním skvělých lidí 
podobné profese.

Workshop pečení kváskového chleba ve Velkých Karlovicích
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institucích, či třeba konkurenčního pro-
středí započali seminaristé diskutovat 
s Mgr. Jitkou Královou („Muzejní peda-
gogové a učitelé. Umíme spolu komuniko-
vat?“). Zajímavý program připravila svým 
účastníkům Mgr. Kateřina Tomešková, 
Ph.D. (Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského) na téma 
„Co si odnášejí děti z muzea?“ 

Setkání bylo zakončeno diskuzí 
o dalším směřování pracovní skupiny. 
Jako nejožehavější témata do budoucna 
byla nastolena otázka evaluace a reflexe 
práce dětských skupin v muzeích, otázka 
metod práce se středoškoláky, organizace 
příměstských táborů či školská legisla-
tiva. Fórum se usneslo také na půlroční 
frekvenci setkávání. 

Živě pokračující debaty v pauzách 
i po skončení setkání naznačují zájem 
edukátorů českých paměťových institucí 
o ústřední záměr činnosti pracovní sku-
piny, o efektivní komunikaci a součinnost 
muzeí a škol při přípravě a realizaci co 
nejkvalitnějších edukačních programů. 

Seminář 
Etnografické 
komise AMG ve 
vsetínském muzeu
MILADA FOHLEROVÁ
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO, P. O.

Ve dnech 4. a 5. října 2017 uspořádalo 
Muzeum regionu Valašsko spolu s AMG 
a s finanční podporou Ministerstva kul-
tury seminář Etnografické komise (EK) 
AMG. 

Zasedání, jehož cílem je setkání osob 
společného profesního zaměření a zájmu, 
vzájemná výměna zkušeností v oboru 
a poznání nového pracoviště, probíhá 
vždy dvakrát do roka, na jaře a na podzim, 
v některé ze členských institucí AMG. 

Role hostitele podzimního semináře 
připadla Muzeu regionu Valašsko, které je 
relativně novým členem komise. 



26 Věstník AMG 6 /2017

Z ČINNOSTI AMG

Zamyšlení nad 
patnáctiletým 
jubileem 
Školy muzejní 
propedeutiky
FRANTIŠEK ŠEBEK
ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR, Z. S.

V roce 2000 Exekutiva AMG připravovala 
projekt, který se chtěl ucházet o podpo-
ru z národních i zahraničních dotačních 
programů. V diskuzi o jeho podobě padl 
mj. nápad, aby se jako jedna jeho větev 
připravil vzdělávací kurz, který by pracov-
níkům muzeí bez delší praxe a hlubšího 
muzeologického vzdělání podal elemen-
tární a  aktuální informace o  celé šíři 
muzejní profese. Vycházeli jsme z toho, 
že transformaci našeho muzejnictví po 
sametové revoluci provázely výrazné ob-
měny zaměstnanců. Přibývalo pracovníků, 
kteří neměli potřebné znalosti o princi-
pech péče o sbírky, jejich odborné správy 
či prezentace. Považovali jsme to za vážný 
problém, a tak se zrodil projekt Školy 
muzejní propedeutiky, jak ho v principu 

známe dodnes. V roce 2002 se konal 
první ročník ŠMP a hned na počátku se 
ukázalo, že je o něj mezi zaměstnanci mu-
zeí zájem. V kurzu rozděleném do devíti 
šestihodinových soustředění, konajících 
se jednou měsíčně (celkem 54 hodin vý-
uky), vyučují výhradně lektoři, kteří mají 
za sebou muzejní praxi (většina z nich 
mnohaletou) a vesměs i pedagogické 
zkušenosti. ŠMP byla detailně předsta-
vena ve Věstníku AMG č. 4/2017. K cha-
rakteristice ŠMP lze již jen podotknout, 
že od roku 2006 se na základě podnětů 
frekventantů koná vedle základního též 
nástavbový kurz Muzejního výstavnic-
tví, že školu dosud úspěšně absolvovalo 
734 posluchačů z 1038 přihlášených, že 
byly vydány učební texty k oběma kurzům 
(k základnímu v roce 2010, k muzejnímu 
výstavnictví v roce 2014) a zatím dva 
sborníky vždy po pěti letech trvání školy 
s výběrem závěrečných prací a přehledem 
absolventů ŠMP.

Když vyšel učební text „Úvod do mu-
zejní praxe“, domnívali jsme se, že počet 
zájemců o ŠMP poklesne. Nestalo se tak. 
Nenaplnilo se ani původní očekávání, že 
do kurzu se budou hlásit středoškoláci, 
kteří neabsolvovali poučení o muzeologii 

během vysokoškolského studia. Do kurzu 
se hlásili a nadále hlásí i vysokoškolá-
ci již s praxí (kupodivu jich je většina), 
dokonce se tu objevili i absolventi studij-
ního oboru muzeologie na univerzitách 
v Opavě nebo v Brně. ŠMP navštěvují 
jak zaměstnanci velkých ústředních mu-
zeí, tak těch nejmenších. Všechna fakta 
svědčí o tom, že o školu je i po patnácti 
letech stále zájem, nebojím se dokonce 
konstatovat, že velký. Proč tomu tak je?

Odolejme svůdným, ale laciným tvr-
zením, že to je kvalitou lektorů, dobře 
zvoleným obsahem, vstřícným organizač-
ním zabezpečením, pro uchazeče nízkými 
náklady atd., ale pokusme se o střízlivější 
a hlubší úvahu. 

Mezi odbornými pracovníky muzeí je 
hodně těch, kteří během svého vysoko-
školského studia sice absolvovali nějakou 
výuku uvádějící je do problematiky muze-
ologie, respektive muzejnictví, ale ta bývá 
leckdy vzdálená reálné praxi. Patrně je 
hodně těch (většina?), kdo objevují svět 
muzeí, často klopotně, teprve po nástupu 
do zaměstnání. Buď jak buď, zkušenost 
ukazuje, že pokud člověk vykonává delší 
dobu nějakou práci, k níž má pozitivní 
vztah, hledá příležitost si časem rozšířit 
obzory, dosavadní znalosti oboru si nějak 
urovnat a zařadit si je do širších souvis-
lostí. A přesně to je zřejmě ten prostor, 
do kterého se trefila ŠMP. K tomuto pře-
svědčení mě vede řada reakcí absolventů 
kurzů. ŠMP je v tomto ohledu zatím u nás 
jediná forma tzv. celoživotního vzdělá-
vání, která nabízí celistvý vhled do sféry 
muzejní práce a je přitom pro zaměstnan-
ce muzeí velice přístupná – myslím tu na 
finanční možnosti zvláště malých muzeí. 
Celoživotní vzdělávání hraje v současném 
světě čím dále větší roli a je otázka, zda 
by AMG neměla v budoucnu uvažovat 
o rozšíření škály nástavbových kurzů, 
možná kratších a zaměřených na dílčí 
vybrané okruhy problematiky práce mu-
zejních institucí. Je to samozřejmě věc 
kapacitních a ekonomických možností 
AMG a celkového směřování tohoto pro-
fesního sdružení (spolku). Blíží se Sněm 
AMG, a tím i čas na úvahy o takových 
otázkách.
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Účastníci exkurze nástavbového kurzu ŠMP, která probíhala ve dnech 2.–3. listopa-
du 2017, před Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích
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Z KONFERENCÍ

Čtyřstranné 
setkání mezi 
vinicemi
LUDĚK BENEŠ
EXEKUTIVA AMG

Překrásné město Mikulov v centru vinař-
ské Pálavy se ve dnech 24. až 26. září 
2017 stalo hostitelem již 26. setkání 
bavorských, českých, hornorakouských 
a saských muzejníků. Jako vždy byla hlav-
ním bodem setkání vědecká konference, 
tentokrát na téma „Krásný starý nový svět. 
Archeologie v muzeích na cestě k bu-
doucnosti“. Muzejní, ale i „nemuzejní“ 
archeologové, pracovníci z oblasti PR 
i marketingu stejně jako kurátoři sbírek 
ze čtyř zúčastněných zemí se ve svých pří-
spěvcích snažili ukázat osvědčené i zce-
la nové cesty a metody při sestavování, 
zpracování a zejména prezentaci archeo-
logických sbírek jako celku i jednotlivých 
výzkumů, nálezů či předmětů.

Ještě než se ke slovu dostali odborní-
ci, pozdravili účastníky setkání člen Rady 
Jihomoravského kraje Ing. Tomáš Sou-
kal, jenž zde zastupoval hejtmana JUDr. 
Bohumila Šimka (pod jehož záštitou se 
konala), a starosta Mikulova Rostislav 
Koštial. Krátké zprávy o stavu muzejní 
archeologie v jednotlivých zemích pak 
přednesli zástupci muzejních organizací 
z účastnických zemí. 

Poté již přišly na řadu jednotlivé 
referáty o činnosti archeologických od-
dělení vlastivědných muzeí a příspěvky 
k poznání historie regionu či města, resp. 
specializovaných archeologických muzeí, 
ať už tradičnějších nebo nově vzniklých 
a  budovaných. Pozornost bavorských 
a hornorakouských kolegů se pochopitel-
ně upírala k muzeím a památníkům, které 
byly vytvořeny na „limes romanus“, tedy 
na hranicích bývalé římské říše a v mís-
tech zaniklých římských měst a vojen-
ských táborů. 

Ani referenti reprezentující české 
muzejnictví nezůstali pozadu. Již úvodní 
referát o nedávno zpřístupněném Archeo-
parku Pavlov přinesl ve spojení s exkurzí 
z  předešlého dne, mnoho zajímavých 
poznatků a podnětů. V následujícím pří-
spěvku kolegů z Moravského zemské-
ho muzea se přítomní mohli seznámit 
s bohatou historií, pestrou současností 
a nadějnými perspektivami velkého feno-
ménu moravské archeologie i muzejnictví 
– pavilonu Anthropos. Na závěr celého 
programu pak zazněla poutavá přednáška 
o nedávném nálezu pokladu bronzových 
předmětů z  Turska a  zejména o  jeho 
ošetření a zpracování ve specializova-
ném konzervátorském a restaurátorském 
pracovišti Středočeského muzea v Rozto-
kách u Prahy. Z okamžitých ohlasů bylo 
zřejmé, že zahraniční kolegové byli ohro-
meni vzácným nálezem a úrovní péče, 
která snese nevyšší evropské měřítko.

Za přípravu a organizaci úspěšného 
setkání patří dík kolegyním a kolegům 
z Regionálního muzea v Mikulově. Kro-
mě exkurze do archeoparku byl program 
obohacen rovněž prohlídkou významných 
mikulovských památek, mj. synagogy 
a proslulé dietrichštejnské hrobky. Nema-
lý podíl na úspěšné realizaci setkání měly 
jako vždy také pracovnice Sekretariátu 
AMG. A poděkování náleží pochopitel-
ně také kolegům z muzejních organizací 
partnerských zemí, kteří se zapojili do 
přípravy i organizačního zajištění akce. 
Setkání v Mikulově se uskutečnilo díky 
finanční podpoře AMG, Česko-němec-
kého fondu budoucnosti, Českého vý-
boru ICOM, z. s., a Regionálního muzea 
v Mikulově.

Pořadatelem příštího setkání v roce 
2018 bude Sasko. Předběžně bylo do-
hodnuto, že tématem tentokrát bude 
„Zprostředkování“ v  širokém smyslu 
slova: zprostředkování sbírek i myšlenek 
vůči veřejnosti obecně i vůči jednotlivým 
skupinám – dětem, seniorům, handi-
capovaným atd., ale také vůči médiím, 
partnerům, sponzorům. Muzejníci se 
sejdou v Drážďanech tradičně na konci 
září. Věříme, že do té doby již bude na 
světě sborník příspěvků z mikulovského 
setkání, jehož vydání má na starosti pře-
devším AMG.

Konference 
Českého komitétu 
Modrého štítu
VLADIMÍRA HRADECKÁ
ČESKÁ ARCHIVNÍ SPOLEČNOST

Konference na téma „Krizové plány v pa-
měťových institucích v současných pod-
mínkách“ se konala v konferenčním sále 
Národního archivu dne 24. října 2017. 
Příspěvky vyjdou v digitální podobě a bu-
dou distribuovány prostřednictvím členů 
ČKMŠ.

Pohled na movité kulturní dědictví 
z hlediska mezinárodní legislativy nabídla 
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Z KONFERENCÍ

Magda Němcová (samostatné odděle-
ní ochrany kulturních statků MK ČR). 
Shrnula dosavadní platné mezinárodní 
úmluvy k příslušným zákonům. Jiří Vajč-
ner (odbor památkové péče MK) navázal 
přednáškou Závazky vyplývající z Ha-
agské úmluvy s podtitulem Bilance toho, 
co jsme úmluvě stále ještě dlužni. Mimo 
jiné nebylo zakotvení II. protokolu dosud 
v našem právním systému schváleno. 
Andrea Kropáčová (Bezpečnostní tým 
CESNET-CERTS) shrnula rizika cílených 
útoků v souvislosti s rozvojem výpočetní 
techniky. Ivana Kopecká (Národní tech-
nické muzeum) v přednášce Preventivní 
konzervace digitálních nosičů: současné 
technologie a jejich nároky upozornila na 
nebezpečí, která s sebou nese až překot-
ná digitalizace archiválií včetně fotogra-
fií. Jan Řehořovský, podplukovník Policie 
ČR, ozřejmil pojem Pulty centralizované 
ochrany a jejich úkol při ochraně význač-
ných objektů.

Po přestávce na oběd následovala 
přednáška Anny Czajka (Centrální archiv 
ve Varšavě – Archiwum Glówne Akt Da-
wnych) na téma Mezinárodní připrave-
nost na havárie jako model pro vzdělávací 
projekty na regionální či místní úrovni. 
Mimo jiné hovořila o činnosti pracovní 
skupiny tří národních členů – Německa, 
České republiky a Polska v oblasti pří-
pravy na řešení následků živelných kata-
strof. Příspěvkem Záchrana dokumentů 
ze zříceného Městského archivu v Kolíně 
nad Rýnem: pohled na fungování němec-
kého krizového řízení navázal Jiří Smitka 
(Státní oblastní archiv v Praze). Praxí 
knihoven se zabývali Tomáš Foltýn a Pe-
tra Vávrová (Národní knihovna) v před-
nášce Knihovny: co děláte během živelné 
katastrofy? Srovnání doporučení postupů 
z doby velkých povodní 2002 a součas-
ného stavu. Konstatovali špatnou připra-
venost na krizové události a doporučili 
koordinaci postupů jednotlivých institucí 
v Národním programu centrální ochrany 
a prevence živelných katastrof. Závěrečný 
příspěvek Metodika uchování předmětů 
kulturní povahy – optimalizace podmínek 
s cílem dosažení dlouhodobé udržitel-
nosti: Koncepce, metodika, legislativa 

přednesl Pavel Jirásek (Technické mu-
zeum v Brně). Příslušná metodika při-
pravená v projektu Metodického centra 
konzervace vyjde do konce roku 2017.

Muzejní panel 
poprvé na sjezdu 
historiků

LUDĚK BENEŠ
KOMISE MUZEJNÍCH HISTORIKŮ AMG

Ve dnech 13. až 15. září 2017 se v Olo-
mouci v prostorách Univerzity Palackého 
uskutečnil 11. sjezd českých historiků, 
jehož se zúčastnilo více než 800 odbor-
níků z této oblasti, mezi nimi i řada hostů 
ze zahraničí. Díky společnému úsilí obou 
oborových komisí v rámci AMG, tj. Komi-
se muzejních historiků a Komise regio-
nální historie Moravy a Slezska, se zde 
poprvé podařilo realizovat samostatný 
panel věnovaný pěstování historické vědy 
v českých muzeích. Cílem panelu bylo 
ukázat, že i muzea, a to nejen ta centrální, 
nýbrž i většina regionálních, jsou skuteč-
nými vědeckými pracovišti a mohou se tak 
oprávněně postavit po bok akademických 
ústavů a vysokých škol. Současná legis-
lativa ani grantové programy a dotační 
tituly bohužel vědecko-výzkumnou čin-
nost muzejních historiků (a samozřejmě 
ani odborníků v dalších oborech) příliš 
nepodporují, přesto zde vznikají kvalitní 
výstupy – publikace, přednášky, databá-
ze, edukační programy, metodické postu-
py a příručky, katalogy atd.

Pro muzejní panel bylo připraveno 
celkem devět příspěvků. Jejich škála 
byla velice pestrá po tematické i formál-
ní stránce. PhDr. Luděk Beneš z Muzea 
Mladoboleslavska se v úvodním referátu 
pokusil o zamyšlení nad současným sta-
vem a úrovní historické práce v muzeích, 
zatímco Mgr. Zdeněk Duda ji přiblížil 
na konkrétním příkladu Prácheňského 
muzea v Písku. PhDr. Ladislav Nekvapil 
z Východočeského muzea v Pardubicích 

ve svém referátu nanesl řadu problémů 
a potíží, s nimiž se muzejní historikové 
v současnosti setkávají. Mgr. Hana Pry-
musová z Moravského zemského muzea 
nastínila tématiku dřívějších možností 
a limitů práce historiků v různých typech 
muzeí, resp. v muzeích různých zřizovate-
lů – státních, okresních a obecních. Mgr. 
Petra Svobodová, která jako pracovnice 
Muzea Brněnska spravuje slavnou vilu 
Löw-Beer, se zabývala specifickou oblastí 
muzejní historie, a sice péčí o historic-
ké objekty v majetku či správě muzeí, 
zde konkrétně o čtyři brněnské vily jako 
špičkové stavby moderní architektury. 
Mgr. Jiří Šíl, Ph.D., a Mgr. Ondřej Haničák 
ze Slezského zemského muzea se dotkli 
současného systému hodnocení vědy 
a výzkumu v České republice a toho, jak 
ovlivňuje práci muzejních historiků. Mgr. 
Tomáš Okurka, Ph.D., z Muzea města 
Ústí nad Labem, nyní rovněž předseda 
správní rady o. p. s. Collegium Bohe-
micum, seznámil přítomné s nedávnou 
historií, současným stavem a nejbližší 
budoucností stálé expozice o historii ně-
mecky mluvícího obyvatelstva v českých 
zemích. 

Věříme, že všechny uvedené příspěv-
ky se dočkají publikování, a to včetně 
dvou, jež na sjezdu nemohly být před-
neseny, a sice příspěvku PhDr. Markéty 
Lhotové ze Severočeského muzea v Li-
berci o úloze úřadu STIKO Liberec při 
akviziční činnosti muzeí v Říšské župě 
Sudety a referátu PhDr. Jana Lhotáka, 
Ph.D., ze Západočeské univerzity v Plzni 
o programové náplni českých historických 
sborníků a jejich směřování ve 20. století.

Můžeme s potěšením konstatovat, 
že se panel o historické vědě v muzeích 
setkal s velkým zájmem účastníků sjezdu, 
a to nejen z muzejních řad, a že také ná-
sledná diskuze byla velice bohatá a pes-
trá. Nezbývá než poděkovat organizá-
torům za zařazení muzejního panelu do 
programu sjezdu, a také všem muzejním 
historikům, ať už jsou členy oborových 
komisí, nebo nikoliv, kteří se do programu 
konference nějakým způsobem zapojili, 
buď jako referenti, nebo „pouze“ jako 
účastníci.
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OSMIČKOVÁ VÝROČÍ

Nová rubrika „Osmičková výročí“
Rok 2018 se ponese ve znamení stého 
výročí od ukončení prvního celosvě-
tového konfliktu, pro Českou republiku 
pak bude zásadním připomínaným jubi-
leem 100 let od založení samostatného 
československého státu. Rozsáhlé změny 
v roce 1918 i v letech následujících se 
udály nejen na scéně politické, ale i spo-
lečenské, 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 za-
sáhla většinu oblastí života obyvatel nové 
republiky. Při této příležitosti chystáme 
v roce 2018 novou rubriku ve Věstníku 
AMG nazvanou „Osmičková výročí“.

Muzea by neměla při vzpomínce na 
události roku 1918 stát stranou, vždyť 
mají ve svých sbírkách mnoho auten-
tických obrazových i písemných doku-
mentů a také trojrozměrných předmětů. 
Nenechávejte si své projekty pro sebe 

a začněte s propagací co nejdříve a spo-
lečně s námi! 

Celoroční informační kampaň s jed-
notícím tématem z historie 20. století 
má za cíl propagovat akce sbírkotvorných 
institucí v oblasti muzejní prezentace 
formou výstav, expozic, publikací, vzpo-
mínkových slavností, přednášek, seminá-
řů, workshopů, komponovaných pořadů, 
akcí typu „living history“ apod. Podstatou 
je vzájemné provázání jednotlivých akcí, 
které k této příležitosti muzea a galerie 
v rámci celé České republiky pořádají. 
Cílovou skupinou projektu jsou zejmé-
na školy základního a středního stupně 
a sféra neziskových organizací, zabýva-
jících se volnočasovými aktivitami dětí 
a mládeže.

Pozvánky na Vaše akce všeho 
typu můžeme zasílat již pro první čís-
lo Věstníku AMG. Uzávěrka je 10. led-
na 2018. Své příspěvky posílejte na: 
vestnik@cz-museums.cz. Akce můžete 

současně hlásit do mediální kampaně 
Muzea a 20. století. Informace o kam-
pani, její logo a seznam všech přihláše-
ných projektů bude zveřejněn na společ-
ných webových stránkách. Přihlášky do 
kampaně a pozvánky na jednotlivé akce 
přijímáme v průběhu celého roku 2018! 
Pro zapojení se stačí vyplnit elektronic-
ký formulář přihlášky na http://www.
muzea20stoleti.cz. Neváhejte a pojďte 
s námi slavit, připomínat, vzdělávat či 
potěšit! Překvapte své návštěvníky pes-
trou škálou témat a aktivit, jež jste si pro 
ně připravili!

Za redakci Věstníku AMG se na Vaše 
články těší

MONIKA BENČOVÁ
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AKTUÁLNĚ
Ročník 2016 Věstníku AMG pouze elektronicky č. 2 s. 2

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SENÁTU AMG
Dne 23. února 2016 v NM č. 2 s. 18
Dne 27. dubna 2016 v NTM č. 3 s. 21
Dne 22. září 2016 v NTM č. 5 s. 21

Z ČINNOSTI AMG
Zasedání Muzeologické komise AMG č. 2 s. 26
Výměna průkazů AMG č. 2 s. 26
Pozvánka na 40. seminář knihovníků č. 3 s. 30
Seminář Etnografické komise AMG č. 3 s. 30
Jak pracuje tým č. 4 s. 27
Jednání Kolegia muzeí královských měst AMG č. 6 s. 23
Seminář geologů ČR a SR č. 6 s. 23
Botanický seminář č. 6 s. 24
Seminář knihovníků muzeí a galerií ČR č. 6 s. 26
Konference konzervátorů-restaurátorů č. 6 s. 27
Seminář KRHMS č. 6 s. 29
Zasedání Komise muzejních historiků AMG č. 6 s. 30
Plenární zasedání Muzeologické komise AMG č. 6 s. 30

ZPRÁVY
Spuštění portálu pro muzejní edukaci č. 1 s. 28
Českým kolečkem do Varšavy č. 1 s. 29
Úspěch jičínského muzea v Paříži č. 2 s. 22
Arcidiecézní muzeum v Olomouci
je Evropským dědictvím č. 2 s. 23
Vzácný předmět ze sbírky NTM zapsán 
na seznam UNESCO č. 2 s. 24
Výzva IROP 2016 č. 2 s. 25
Plavba na zámek aneb Festivalové hýření
v Roztokách č. 3 s. 26
Jak sběratelé umění pomáhají
financovat ISIS č. 3 s. 27
CES on-line spuštěn č. 3 s. 28
Stěhování depozitáře Poštovního muzea č. 3 s. 29
Muzeum Vysočiny Třebíč mezi
nominanty EMYA č. 4  s. 22
u(p)m: úplně (p)řestěhované museum č. 4 s. 22
Vzdělávání muzejníků č. 4 s. 24
Třebechovický betlém rekonstruován č. 4 s. 25
Portál Do muzea! oslavil 1. narozeniny č. 4 s. 26
200 let služby moravské kultuře a vědě č. 5 s. 26
Národní památník II. sv. války v Hrabyni
umocnil svou expozici č. 5 s. 27
Týden knihoven v Jindřichově Hradci č. 5 s. 28
SZM a naše akademická centra č. 5 s. 28
Výzva uchazečům o titul EHL č. 5 s. 29
Úspěch ZČM na festivalu FIAMP č. 6 s. 22

ROZHOVOR
Rozhovor s Kateřinou Valachovou č. 1 s. 19
Rozhovor s Monikou Palatkovou č. 3 s. 20
Jiří Mitáček novým generálním ředitelem MZM č. 4 s. 18
Rozhovor s Jánem Jurkovičem č. 6 s. 14

200 LET ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ
220 let s Národní galerií v Praze č. 1 s. 12
Dům umění v Ostravě č. 4 s. 20
Muzeum jako fenomén evropské civilizace č. 5 s. 19
130 let od otevření Prácheňského muzea v Písku č. 6 s. 18

RECENZE
Je Muzeum nové generace muzeem? č. 2 s. 17
Jan Dolák: Muzeum a prezentace č. 6 s. 21

NOVÉ EXPOZICE
Česky kubismus u Černé Matky Boži č. 2 s. 15
Zažít výstavu dotykem č. 6 s. 20

PŘÍBĚH MUZEJNÍHO PŘEDMĚTU
Věra Kotlarová: Zlato z nebe č. 2 s. 13

PERSONÁLIE
Docent PhDr. Zbyněk Z. Stránský již zde není č. 1 s. 21
Vzpomínka na Z. Z. Stránského č. 1 s. 23
Vzpomínky... č. 1 s. 24
Spomienka na kolegu a učiteľa č. 1 s. 26
Myslet muzeologicky č. 1 s. 27
Učitel a přítel ZZS č. 1 s. 27
Osobní zamyšlení nad rolí ZZS
v muzeologickém diskurzu č. 2 s. 27
Vinoš Sofka (1929–2016) č. 2 s. 28
Míša Frýda oslavil sedmdesátiny č. 5 s. 32
Nekrolog / Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. č. 5 s. 32
Nekrolog / PhDr. Luboš Antonín č. 5 s. 33

Z KONFERENCÍ 
Kolokvium k „estetické úrovni učebnic“ č. 1 s. 30
Opatření k zamezení nedovoleného vývozu památek
z Iráku a Sýrie č. 1 s. 30
Ztráty a nálezy č. 2 s. 29
Muzejní pedagogové a učitelé … č. 2 s. 30
Evropské kořeny muzejní edukace Plzeň 2016 č. 3 s. 31
3 500 názorů na muzea a kulturní krajinu č. 4 s. 28
Česko-norský seminář na téma prezentace
historie požárů č. 5 s. 29
V Augsburgu pršelo, jen se lilo č. 5 s. 30
Text v muzeu č. 6 s. 31
Konference States of the Book v New Yorku č. 6 s. 32
Literární paměť ve středních Čechách č. 6 s. 32
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MUZEOLOGIE A MUZEJNICTVÍ
Jak na novou koncepci užití sbírek designu
v praxi č. 5 s. 17

PUBLIKACE
Evropské kořeny muzejní edukace č. 6 s. 35
Jak se dělá galerie č. 6 s. 35

POZVÁNKY NA VÝSTAVU
Kramářské písně na Pelhřimovsku č. 6 s. 33
Poklad Romů č. 6 s. 34

TÉMA / MUZEJNÍ EDUKACE
Muzeum je synonymem vzdělávání č. 1 s. 2
Dynamický rozvoj muzejní edukace č. 1 s. 3
Didaktické prostředky v muzejní edukaci č. 1 s. 5
Mezinárodní asociace Hands On!
přichází do Čech č. 1 s. 6
Poznámka ke vzdělávací funkci muzeí  č. 1 s. 8
O projektu LEM s Margheritou Sani č. 1 s. 9
Metoda I ASK pro otevření mysli č. 1 s. 11
Litomyšlská expozice a dětský návštěvník č. 1 s. 13
Paměť loutky č. 1 s. 15
Sociálně preventivní projekt
v mělnickém muzeu č. 1 s. 16
Práce se školami bez muzejního pedagoga č. 1 s. 18

TÉMA / MUZEA A PAMÁTKOVÁ PÉČE
Mobiliární fondy NPÚ a jejich prezentace č. 2 s. 3
Česko čeká vlna konverzí kostelů č. 2 s. 6
Edukace na památkových objektech
ve správě NPÚ č. 2 s. 8
Rekonstrukce Paláce šlechtičen č. 2 s. 10

TÉMA / GLORIA MUSAEALIS 2015
Poděkování za uplynulý ročník č. 3 s. 4
Výsledky XIV. ročníku č. 3 s. 5
Pořadí prvních 10 míst č. 3 s. 15
Kdo stojí za Glorií musaealis 2015 č. 3 s. 16
Muzeum + návštěvník = soutěž Muzeum roku č. 3 s. 17

TÉMA / POHLED ZA HRANICE
Evropské muzejní soutěže 2016 č. 4 s. 4
Představujeme POLIN č. 4 s. 6
Zahraniční muzea – pro a proti č. 4 s. 8
Muzea techniky, průmyslu a science centra
v Německu č. 4 s. 9
Virtuální archeologické muzeum v Ercolanu č. 4 s. 11
Dny otevřených ateliérů č. 4 s. 13
Muzejní spolupráce s červeným křížem v Sasku č. 4 s. 15
Betlémy české i rakouské č. 4 s. 17

TÉMA / DOTAČNÍ TITULY PRO MUZEA A GALERIE V ČR
Možnosti dotací v regionech č. 5 s. 4
Šance pro regiony na hranici s Bavorskem č. 5 s. 11
Spolupráce s Nadací ČEZ č. 5 s. 12
Muzejní grantové programy MK ČR č. 5 s. 13
Kreativní Evropa č. 5 s. 15

TÉMA / MUZEUM A ZMĚNA V
Ohlédnutí za konferencí č. 6 s. 4
IV. blok: Digitalizace č. 6 s. 7
Studentská sekce konference č. 6 s. 9
Otázky pro zahraniční hosty č. 6 s. 11
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Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Keramika Jany Rejzlové 26. 11. – 20. 12. 2017
V Betlémě na seně 1. 12. – 18. 12. 2017

Benešov
Muzeum Podblanicka
Kristus Pán se narodil 24. 11. 2017 – 6. 1. 2018

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

Blatná
Městské muzeum Blatná
Velká válka očima 
Jana Rafaela Schustera 8. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Dvě století Rukopisů zelenohorského
a královédvorského 1. 9. 2017 – 27. 1. 2018
Alois Moravec: Obrazy, grafika,
exlibris 30. 11. 2017 – 24. 2. 2018

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Půjdem spolu do Betléma aneb
Tvoříme boskovický betlém  1. 12. – 31. 12. 2017
Barbaři v pohybu: Malá Haná
v době římské 7. 12. 2017 – 31. 3. 2018

Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha-východ
Ladova zima 9. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Brno
Moravská galerie v Brně
Místodržitelský palác
Vesmír je černý 3. 11. 2017 – 28. 1. 2018
Pražákův palác
Clemens von Wedemeyer:
Nebeská havěť 21. 9. 2017 – 14. 1. 2018
CJCH: Finále 2017 22. 9. 2017 – 14. 1. 2018
Uměleckoprůmyslové muzeum
Expo Montreal (Respirium) 24. 11. 2017 – 18. 3. 2018
Paneland. Největší
československý experiment 24. 11. 2017 – 18. 3. 2018
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Toulky přírodou Moravy. Hmyz mizející
a přicházející 5. 12. 2017 – 3. 6. 2018
Dietrichsteinský palác
Nová stálá expozice: Středoevropská křižovatka.
Morava ve 20. století od 22. 11. 2017
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
Analfabeta Negramotná
a další hrdinové z knih 25. 10. 2017 – 31. 7. 2018

Prezentace paměťových institucí
Jihomoravského kraje 7. 12. 2017 – 4. 2. 2018
200 let MZM / Entomologické
oddělení MZM 13. 12. 2017 – 7. 1. 2018
Památník Leoše Janáčka
Pavel Hayek: Lisztovské
transkripce 8. 12. 2017 – 4. 12. 2018
Muzeum Brněnska
Vila Lőw-Beer v Brně
Architekti brněnského vilového kvarteta: Jurkovič/ 
/Mies/Neumann/Wiesner 6. 10. – 31. 12. 2017
Staro-nové městské lázně 4. 1. – 28. 1. 2018
Arnoldova vila – možnosti a limity
památkové obnovy 2. 2. – 1. 4. 2018
Muzeum města Brna
Jeden kmen 24. 9. 2017 – 11. 2. 2018
Stavba jako Brno: Od hradby k paneláku 1. 6. – 31. 12. 2017
Kouzelný svět počítačových her 23. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Technické muzeum v Brně
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

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
Sladké Vánoce 30. 11. – 29. 12. 2017
Papírové betlémy Karla Pazourka 30. 11. – 29. 12. 2017

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Výstavní síň Žižkovo nám. 197
Šťastné a veselé…a sladké 4. 12. 2017 – 14. 1. 2018

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Josef Čapek – malíř, básník
a spisovatel 17. 11. 2017 – 28. 1. 2018
Osiřelé památky 3. 2. – 25. 2. 2018

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Jan Komárek: Plastiky 4. 3. – 31. 12. 2017
Klára Horáčková: Artifitial Nature 3. 11. – 31. 12. 2017
Klub přátel muzea – 50 let historie 30. 11. – 30. 12. 2017

Česká Třebová
Městské muzeum
Když se čas zpomalí aneb
Pocta třebovským betlemářům 4. 12. 2017 – 7. 1. 2018

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Jedny karty nestačí 15. 9. 2017 – 14. 1. 2018
Letem včelím světem 11. 10. 2017 – 21. 1. 2018
Vzpomínky na sočskou frontu 12. 11. 2017 – 31. 1. 2018
První světová válka
– léta zkázy a bolesti 12. 11. 2017– 11. 11. 2018
Betlémy Zdeňka Manna  1. 12. 2017 – 7. 1. 2018
Vánoce v poli 1914–1918 2. 12. 2017 – 7. 1. 2018
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Český Dub
Podještědské muzeum
Kaple sv. Jana Křtitele, Johanitská komenda
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
Vánoční výstava 19. 11. – 30. 12. 2017

Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně
Betlémy Vladimíra Cejnara 30. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Dobrovice
Dobrovická muzea
Historie tenisu v Dobrovici 22. 6. – 30. 12. 2017
Mýty a fakta komunismu 26. 8. – 30. 12. 2017

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Ze života loutek 1. 12. 2017 – 14. 1. 2018

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Wiedermannův park: Zelená paměť
Františkových Lázní 23. 9. – 31. 12. 2017
Františkovy Lázně ve Velké válce 23. 9. – 31. 12. 2017

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Muzejní ohlédnutí 24. 11. 2017 – 28. 1. 2018

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd
Zzzzima 24. 11. 2017 – 18. 2. 2018
Než vypukne vánoční hodování 11. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Betlémy 15. 12. 2017 – 4. 2. 2018

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Hollaristé minulosti a přítomnosti 24. 3. 2017 – 4. 2. 2018
Nizozemská barokní malba 14. 12. 2017 – 4. 2. 2018
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Staročeské Vánoce a zimní řemeslo 1. 12. 2017 – 3. 1. 2018
Keramika Václav Černoch
– Obrazy Martina Culková 1. 12. 2017 – 3. 1. 2018
Jaroslav Matouš 15. 12. 2017 – 3. 2. 2018

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
ZIMA 24. 11. 2017 – 21. 1. 2018
Ozdobené vánoce 1. 12. 2017 – 7. 1. 2018
Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Betlém vánoční 13. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Tereza z Davle: Neue Mädchen 23. 10. 2017 – 11. 2. 2018
Hadí muž a tanečnice 
/ Bosé nohy a jiné zajímavosti 11. 11. 2017 – 4. 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
Veronika Souralová:
Kouzlo hmyzí říše 9. 9. 2017 – 31. 5. 2018

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Život aristokratických dětí 2. 12. 2017 – 4. 2. 2018

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Výrazové panenky z USA. Panenky ze sbírky
Veroniky Petraturové 20. 10. 2017 – 4. 2. 2018
Sál Evropa
Sestry Boromejky – Kongregace Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského 10. 11. 2017 – 18. 2. 2018

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Pavla Breuová: Nevšední tvář
okamžiku. 4. 11. 2017 – 1. 3. 2018

Hradec Králové
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Jiří Kornatovský: Style
declarative 13. 10. 2017 – 28. 1. 2018
Květy touhy a zla 27. 10. 2017 – 28. 1. 2018

Hustopeče
Městské muzeum a galerie v Hustopečích
Výstava fotografií členů
Fotoklubu Hustopeče 26. 11. – 31. 12. 2017

Cheb
Muzeum Cheb
Non plus ultra 6. 10. – 31. 12. 2017
Galerie výtvarného umění v Chebu
Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém
umění 1800–1950 5. 10. – 31. 12. 2017
Elá hop 7. 12. 2017 – 1. 1. 2018
Retromuseum Cheb
Smíšené zboží 16. 11. 2017 – 25. 3. 2018

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Vánoce v muzeu 25. 11. – 31. 12. 2017
Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
Neznámé chomutovské podzemí 4. 11. 2017 – 5. 1. 2018
Ukradené dětství 17. 11. – 31. 12. 2017

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Malý pán: Velká cesta jedné loutky 4. 3. 2017 – 7. 1. 2018
Regionální muzeum v Chrudimi
Karel Wagner: Obrazy Vysočiny 24. 11. 2017 – 28. 1. 2018
To jsme doma měli taky 7. 12. 2017 – 25. 2. 2018

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Není dítka bez medvídka 21. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Druhá strana mince 30. 11. 2017 – 15. 4. 2018
Sklo z Desné 1847–2017 8. 12. 2017 – 15. 4. 2018

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

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Dřevořezby Věry Sidorjakové 1. 11. – 22. 12. 2017
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Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Mnoho tváří geologie: Česká geologická služba
v zahraničí 7. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Vánoční betlémy z blízka i daleka 28. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Z historie turistiky a zimních sportů
v Jeseníkách 16. 1. – 25. 3. 2018
Egypt objektivem českého vědce
Jaromíra Krejčího 23. 1. – 25. 2. 2018

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Architekt Čeněk Musil 24. 11. 2017 – 28. 1. 2018
Třpit vánočních ozdob 1. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Jan Steklík – Annegret Heinl:
Grafické partitury 13. 12. 2017 – 17. 2. 2018
Muzeum Vysočiny Jihlava
Staré časy tužkou a perem 23. 1. – 4. 3. 2018
Jak jsme kdysi ťukali 19. 1. – 2. 4. 2018
Svět cínových vojáčků 9. 2. – 8. 4. 2018
100 let republiky – očekávání, naděje
a skutečnost 23. 2. – 25. 11. 2018
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Stálá expozice: Josef Čapek od 22. 2. 2018
Gustav Krum (1924–2011) 9. 11. 2017 – 11. 2. 2018
CREW/ní obraz: Současný
český street art 23. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Reprenez vos méches 23. 11. 2017 – 14. 1. 2018
IGLOO 7: Skupina 23. 11. 2017 – 4. 3. 2018
Tomáš Hodboď: Řekl bych, 
že to neřeknu 23. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Lubomír Typlt 25. 1. – 8. 4. 2018
Milada Schmidtová 22. 2. – 20. 5. 2018

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Městem a krajinou 7. 10. – 31. 12. 2017
Neuvěřitelný svět prvních zemědělců 4. 11. – 31. 12. 2017
Půjdem spolu do betléma 25. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Staročeské vánoce 2. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Momentky z války 19. 5. – 30. 12. 2017
Jindřichohradecká zastavení
Jana Autengrubera 10. 11. 2017 – 6. 1. 2018
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Afrika hravá 31. 3. – 30. 12. 2017
Momentky války 19. 5. – 30. 12 .2017
Jiří Bürger – Betlémy, dřevořezby 3. 12. – 30. 12. 2017
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Jiří Škoch: Fotografie & Bohuslav Reynek:
Cliché  21. 4. – 30. 12 .2017
Karel Otto Hrubý: Všestranný fotograf
v těžké době 2. 9. – 30. 12. 2017
Josef Böhm: 60 ohlédnutí 17. 9. – 30. 12. 2017

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary
Betlémy a obyčeje 30. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Galerie umění Karlovy Vary
Alois Wachsman: Malířská vášeň
pro hazardní hru 3. 11. 2017 – 1. 1. 2018
Interaktivní galerie Becherova vila
Čapek & Čapek / Hravě světem velkých umělců
Josefa a Karla 17. 11. 2017 – 28. 1. 2018

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Proměny kladenského venkova 1. 12. 2017 – 11. 2. 2018
Putování za Betlémskou hvězdou 1. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Josef Navrátil 21. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Fenomén talíř 18. 10. 2017 – 12. 1. 2018
Betlémy: Nové přírůstky 22. 11. 2017 – 12. 1. 2018
České vánoce 22. 11. 2017 – 12. 1. 2018

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Josef Lada jak ho neznáte 28. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Červinkovský dům
Josef Sudek – Janusz Moniatowicz:
Kouzlo a paměť místa 28. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Veigertovský dům
Dávná touha cestovatelská 10. 11. 2017 – 25. 2. 2018
Dvořákovo muzeum pravěku
Slavné stavby Jindřicha Freiwalda 28. 6. – 31. 12. 2017

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Archiv lesa 8. 12. 2017 – 28. 1. 2018

Králíky
Městské muzeum Králíky
Anna Ronovská 8. 11. – 29. 12. 2017

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Slavíme 115 let města 23. 11. 2017 – 20. 1. 2018

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Marián Molenda & Lubomír Otisk 11. 11. – 31. 12. 2017

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
V muzeu straší aneb
Nebojte se trochu bát 21. 9. 2017 – 4. 3. 2018

Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek
Vánoce na Hrádku 8. 12. 2017 – 8. 1. 2018
Galerie Středočeského kraje GASK
Nová stálá expozice: Stavy mysli / Za obrazem
– obměny a intervence od 2. 12. 2017
Jakub Švéda: Technovirus 1. 10. 2017 – 21. 1. 2018
Fenomén ateliéru Papír a kniha 1. 10. 2017 – 21. 1. 2018
Jakub Myslín: Stará spektiva 22. 10. 2017 – 18. 3. 2018
Barbora Bálková 22. 10. 2017 – 18. 3. 2018
Jan Tichý: Emoce krajiny 22. 10. 2017 – 18. 3. 2018
Josefína Bakošová: Imago 22. 10. 2017 – 18. 3. 2018
Aurel Klimt – Lajka: Od filmu k divadlu
a zpět 12. 11. 2017 – 11. 2. 2018
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Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Jednota bratrská 1. 11. 2017 – 31. 1. 2018

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Pohádkové Vánoce 25. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
T. G. M.: Mýty a skutečnost 10. 9. 2017 – 31. 1. 2018

Lešná
Muzeum regionu Valašsko – Zámek a park v Lešné
Jiří Novák: Fotografie 31. 8. – 31. 12. 2017
Barevný svět 1. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Nebe, peklo, Vánoce 17. 11. – 17. 12. 2017

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Měšťanské Vánoce 27. 11. – 20. 12. 2017
Muzeum řemesel Nový Dvůr Letohrad
Vánoční výstava betlémů a dekorací 9. 12. – 31. 12. 2017

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky
Porrajmos 1. 9. – 31. 12. 2017

Liberec
Oblastní galerie Liberec
Rudolf Jakubek (1902–1968):
Grafické dílo 22. 9. – 31. 12. 2017
Severočeské muzeum v Liberci
Kolo 1817–2017 28. 9. – 31. 12. 2017

Lidice
Památník Lidice
Nová stálá expozice:
Lidická sbírka výtvarného umění od 10. 6. 2017
Výstavní síň In Memoriam
Ležáky: Odkrytá minulost 1. 10. 2017 – 30. 12. 2017

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Tajemství barokní knihy 9. 11. 2017 – 4. 2. 2018

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Díla darem – Rodina Albertova 17. 11. 2017 – 4. 2. 2018
Aleš Hvízdal a Marek Volf:
CO se stromky 2. 12. 2017 – 6. 1. 2018
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšlské motocyklové
závody 1947–1977 18. 9. 2017 – 7. 1. 2018
Pivovarnictví v Pardubickém kraji 18. 9. 2017 – 7. 1. 2018
Příroda Litomyšlska – skály, lomy 10. 10. 2017 – 8. 1. 2018
Od adventu po Tři krále 28. 11. 2017 – 21. 1. 2018

Litovel
Muzeum Litovel
Barbie 12. 11. 2017 – 5. 2. 2018

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Betlémy 2. 12. 2017 – 6. 1. 2018

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Od sběratelství k fotografii. Profese a zájmy potomků
Adolfa Kašpara 26. 11. 2017 – 4. 2. 2018

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Živočichové Českého středohoří 7. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Z Ježíškovy dílny 7. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Vánoční figurkové ozdoby 7. 12. 2017 – 4. 2. 2018
Chrámový betlém
mistra Osterriedera 7. 12. 2017 – 4. 2. 2018

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Sníh, stromek, dárky a kapři…
Vánoce jsou, jak se patří 21. 11. 2017 – 7. 1. 2018
České vánoční ozdoby 24. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Vánoce v kavárně 28. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Pražské věže a věžičky. Výstava
děl žáků ZUŠ 9. 1. – 4. 2. 2018
Dykův kraj na historických pohlednicích 12. 1. – 11. 2. 2018
Petr Pěnkava: Obrazy 19. 1. – 18. 2. 2018
Petr Soukup: Obrazy 16. 2. – 18. 3. 2018
Kavárna muzea
Kuba 9. 1. – 4. 2. 2018
Mandaly 6. 2. – 25. 2. 2018

Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Výstava skleněných šperků
Dity Krejbichové 14. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Malý formát – velký dárek 30. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Muzeum Mladoboleslavska
Betlémy 2. 12. 2017 – 14. 1. 2018
ŠKODA Muzeum
30 let: Fenomén Favorit 18. 9. 2017 – 31. 1. 2018

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
Výstava vánočních betlémů 2. 12. – 22. 12. 2017

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Keramické betlémy 1. 12. 2017 – 21. 1. 2018

Most
Galerie výtvarného umění v Mostě
Ivan Bukovský:
Androgynní povaha bytí 23. 9. 2017 – 20. 1. 2018
Oblastní muzeum v Mostě
Terakotová armáda 7. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Svět kachnových kamen 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Náchodský výtvarný podzim:
34. přehlídka umění regionu 25. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Napajedla
Muzeum Napajedla
Vánoční betlémy 30. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Oděvy v běhu staletí 12. 1. – 18. 2. 2018
T. G Masaryk ve fotografii 22. 2. – 8. 4. 2018

Nová Paka
Městské muzeum Nová Paka
Nová stálá expozice: Hrad Kumburk od 25. 11. 2017
Betlémy a třpytivá krása 25. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Otakar Číla:
Obrazy 1894–77 25. 11. 2017 – 14. 1. 2018



K
A

LE
N

D
Á

R
IU

M
 V

ÝS
TA

V
 

36

Nové Město na Moravě
Horácké muzeum
Století na lyžích 8. 12. 2017 – 25. 2. 2018

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Hola, hola, škola volá 30. 11. 2017 – 21. 1. 2018

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Pavel Werner: Sklo 11. 11. 2017 – 25. 2. 2018
Vánoce v muzeu 11. 12. – 17. 12. 2017

Nový Bydžov
Městské muzeum Nový Bydžov
Betlémy 10. 11. – 30. 12. 2017

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

Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Jozef Jankovič: Plynutí času 12. 10. 2017 – 11. 3. 2018
Monogramista T. D. 16. 11. 2017 – 18. 2. 2018
Můj dům je i tvůj dům: České kolektivní domy
a jejich proměny v čase 16. 11. 2017 – 18. 2. 2018
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Olomoucká synagoga
(1897–1939) 19. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Vlastivědné muzeum v Olomouci
150 let Slovanského gymnázia 13. 10. – 31. 12. 2017
Hedvábná cesta 10. 11. 2017 – 19. 2. 2018

Opava
Slezské zemské muzeum
Valentin Držkovic:
Kresby z pařížské ZOO 1. 9. 2017 – 18. 2. 2018
Petr Bezruč – bard prvý,
co promluvil 13. 9. 2017 – 18. 2. 2018
Památník Petra Bezruče
Leopold Parma mezi přáteli 15. 11. 2017 – 15. 4. 2018

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
Otakar Kubín ze sbírek GVUO 10. 11. – 31. 12. 2017
Vlastislav Hofman (1884–1964):
Pocta invenci 27. 9. 2017 – 7. 1. 2018

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Nesmrtelná Eta 25. 10. 2017 – 28. 1. 2018
Dům U Jonáše
Bylo, nebylo... 20. 9. 2017 – 7. 1. 2018
Květy a jiné světy 20. 9. 2017 – 7. 1. 2018
Východočeské muzeum v Pardubicích
Čarokraj – Fotografie
Tomáše Kubelky 12. 5. 2017 – 6. 5. 2018
Obrazy Jana Exnara 2. 6. 2017 – 29. 4. 2018
Poklady zbrojnic ve správě NPÚ 1. 11. 2017 – 4. 3. 2018
Kouzlo betlémů 5. 12. 2017 – 7. 1. 2018

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

Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Zima na Těšínsku 2. 11. 2017 – 4. 2. 2018

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
U Sychrovských na půdě… 14. 11. – 31. 12. 2017
Řežabinec:
Malý „národní park“ Písecka 28. 11. – 31. 12. 2017
Vánoční historie ilustrovaná
předměty ze sbírek  1. 12. – 31. 12. 2017
Galerie
Mikuláš Sychrovský: Praotec řezbářů loutek v Čechách
a jeho písečtí pokračovatelé 14. 11. – 31. 12. 2017

Planá nad Lužnicí
Galerie Fara
Josef Synek – Vlastimil Teska:
Malba, objekty 3. 11. – 23. 12. 2017
Malé plánské muzeum
Vánoční svátky o století zpátky od 1. 12. 2017
Muzeum Fara
Co přináší česká zima 30. 11. 2017 – 12. 1. 2018

Plzeň
Pivovarské muzeum v Plzni
Plzeňské hospody aneb Z pivovaru
za štamgasty 4. 5. – 31. 12. 2017
Nejkrásnější vánoční perníčky 21. 12. – 31. 12. 2017
Západočeská galerie v Plzni
Výstavní síň „13“
„V oplatce jsi všecek tajně“: Podoby (eucharistického) Krista 
ve vizuální kultuře 20. 10. 2017 – 4. 2. 2018
Výstavní síň Masné krámy
Tenkrát v Evropě: Čeští umělci v totalitních
režimech 1938–53 22. 9. 2017 – 21. 1. 2018
Západočeské muzeum v Plzni
Nová stálá expozice:
Umělecké řemeslo / Užité umění od 10. 11. 2017
Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek 
v letech 1918–68 6. 10. 2017 – 28. 1. 2018
František Pečený
a Sklárna Heřmanova huť 8. 12. 2017 – 18. 2. 2018
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
Zima na skle 29. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
– Centrum Bohuslava Martinů
O včelách a lidech 4. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Bílá jako sníh, černá jako káva 25. 11. 2017 – 7. 1. 2018
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Prace u Brna
Památník Mohyla míru
Pozdrav z bojiště zasílati ráčíme 10. 10. 2017 – 18. 3. 2018

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Sráč Sam: Rozdíl v otázce 27. 10. 2017 – 25. 2. 2018
Jiří Hölzel – „UGBADQ“ 30. 11. 2017 – 21. 1. 2018
Dům fotografie
Pavel Baňka: Blízkost 10. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Dům U Kamenného zvonu
Jaroslav Róna 1997–2017 23. 6. – 31. 12. 2017
The Reunion of Poetry
and Philosophy 1. 12. 2017 – 1. 4. 2018
Městská knihovna
Nová díla ve sbírkách GHMP 8. 12. 2017 – 29. 4. 2018
Galerie kritiků – palác Adria
Tomáš Predka: Rozrušený svět 29. 11. – 17. 12. 2017
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Ateliérová sousedství 9. 9. 2017 – 9. 1. 2018
Muž s hořící hřívou! Emill Filla
a surrealismus 1931–1939 28. 10. 2017 – 11. 2. 2018
Jitka Svobodová: Venku a uvnitř 25. 11. 2017 – 11. 3. 2018
Jaroslav Vožniak 9. 12. 2017 – 4. 3. 2018
Museum Montanelli
Ludmila Jandová: Mezi nebem a zemí 15. 9. – 31. 12. 2017
Muzeum hlavního města Prahy
Směle ber hračku Směr 9. 10. 2017 – 8. 1. 2018
První sv. válka v životě Pražanů 25. 10. – 29. 12. 2017
Zimní radovánky 7. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Kouzlo svatých obrázků 9. 12. 2017 – 2. 4. 2018
Český filmový plakát 1931–48 13. 12. 2017 – 11. 3. 2018
Dům U Zlatého prstenu
Nová stálá expozice:
Praha Karla IV. – středověké město od 2. 12. 2017
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
Zámecký areál Ctěnice
Nádraží Praha-Těšnov. Provoz obnoven od 9. 4. 2017
Praha v čase vánočním 26. 11. 2017 – 4. 2. 2018
Muzeum Policie ČR
Zlaté české ručičky aneb
Zakázaná tvořivost 24. 1. – 22. 12. 2017
Svět ochranné služby 18. 4. – 22. 12. 2017
Když se pravda měnila v krev 3. 11. – 15. 12. 2017
Nuselský most včera a dnes 14. 11. 2017 – 28. 2. 2018
Národní galerie v Praze
Klášter sv. Anežky České
Očím na odiv: Výzdobné techniky v malířství
a sochařství 14.–16. století  1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
Palác Kinských
Norbert Grund (1717–1767).
Půvab všedního dne 1. 12. 2017 – 18. 3. 2018
Schwarzenberský palác
Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla
Václava Hollara 12. 9. – 31. 12. 2017

Valdštejnská jízdárna
Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský: Renesanční vladař
mezi Prahou a Innsbruckem 3. 11. 2017 – 25. 2. 2018
Veletržní palác
Aj Wej-wej: Zákon cesty 17. 3. 2017 – 7. 1. 2018
Národní muzeum
České muzeum hudby
Hudba a pohádka 26. 5. 2017 – 28. 2. 2018
Arnošt Košťál (1889–1957) 15. 11. 2017 – 3. 1. 2018
Muzeum Antonína Dvořáka
Antonín Dvořák a zbožnost 4. 5. 2017 – 2. 4. 2018
Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
Indiáni 8. 12. 2017 – 1. 9. 2018
Národní památník na Vítkově
Sport za Velké války 19. 5. 2017 – 28. 2. 2018
Anabase bezejmenných brášků 14. 6. – 31. 12. 2017
Zpět ve staré vlasti. 70 let od návratu volyňských Čechů
do ČSR 1. 9. – 31. 12. 2017
Pavel Tigrid 25. 10. 2017 – 31. 3. 2018
Národopisné muzeum – Musaion
Svatba 16. 6. 2017 – 7. 1. 2018
Výstava muzea v přírodě  2. 11. – 31. 12. 2017
Nová budova
Světlo a život 28. 7. 2017 – 31. 12. 2018
Fenomén Masaryk 15. 9. 2017 – 31. 1. 2018
Hradní fotoarchiv 1. 12. 2017 – 31. 1. 2018
Národní kulturní památka Vyšehrad
Galerie Vyšehrad – Nad Libušinou lázní
Marta Zechová: Tichý svědek 8. 12. – 22. 12. 2017
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Hurá do školy s Marií Terezií! 20. 2. – 31. 12. 2017
Jsem Jehuda Bacon: Holocaust a poválečná doba očima 
izraelského malíře českého původu 22. 9. – 28. 12. 2017
Józef Piłsudski – Evropský státník 29. 11. – 31. 12. 2017
Národní technické muzeum
Člověk v náhradách aneb
Technika slouží medicíně 10. 5. 2017 – 4. 3. 2018
Klamárium 1. 9. – 31. 12. 2017
Plachetnice Niké a její osudy 6. 9. – 31. 12. 2017
Medailérství – umění a řemeslo 25. 10. 2017 – 25. 3. 2018
Tvář průmyslové doby: Poldi – Lidé
a jejich továrna 29. 11. 2017 – 11. 3. 2018
Národní zemědělské muzeum Praha
Šrobárova sbírka 23. 8. 2017 – 30. 6. 2018
Dělat les 19. 9. 2017 – 31. 1. 2018
Papírový svět 10. 10. – 31. 12. 2017
Z fotoarchivu NZM IV. / Lidé a les 1. 12. – 31. 12. 2017
Památník národního písemnictví
Wenceslaus Hollar Bohemus:
Řeč jehly a rydla 2. 11. – 31. 12. 2017
Libeňský zámek, Zenklova 1/35
XV. trienále českého ex libris 5. 12. 2017 – 12. 1. 2018
Malá vila PNP
Mé hrady spatřené… 23. 11. 2017 – 12. 1. 2018
Poštovní muzeum
200 let poštovní schránky 11. 10. 2017 – 25. 2. 2018
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Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Director´s Choice /
/ Výběr ze sbírek 25. 11. 2017 – 25. 3. 2018
Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
Labyrintem normalizace: Židovská obec jako zrcadlo
většinové společnosti 6. 4. 2017 – 28. 1. 2018

Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Retro 16. 11. 2017 – 29. 4. 2018
Prachatické muzeum
Zmatené peníze 13. 9. – 30. 12. 2017

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Secese 30. 11. 2017 – 4. 2. 2018
Špalíček
České Vánoce 16. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Předklášteří
Podhorácké muzeum
Cestovatelé do světa a svět k nám 21. 5. 2017 – 7. 1. 2018
První světová válka. Rok 1917 24. 10. 2017 – 14. 1. 2018
Václav Hynek Mach (1882–1958).
Sochař nové republiky 25. 2. – 22. 4. 2018

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
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

Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum
Lidové Vánoce v Polabí 17. 11. – 30. 12. 2017

Přeštice
Dům historie Přešticka
Škola v proměnách času 18. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Život s krajkou 29. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Vyrobeno v Tatře,
ale tatrovka to není! 8. 11. 2017 – 2. 6. 2018

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram
Příbramské betlémy 8. 12. 2017 – 7. 1. 2018 
Hornické muzeum Příbram
Příbramit a bytízit 3. 7. 2016 – 29. 12. 2017
S Honzou z role do role 1. 12. 2017 – 1. 11. 2018
Minerály z lomu Těškov u Rokycan 1. 2. – 29. 12. 2017
Svatohorské poutní muzeum
Velehrad nás volá! 16. 1. – 31. 12. 2017
Diktatura versus naděje 26. 5. – 31. 12. 2017

Přibyslav
Kulturní zařízení města Přibyslav
Zlomte vaz 30. 9. – 30. 12. 2017

Radnice
Muzeum Josefa Hyláka
Místa zbožnosti na Radnicku 30. 3. – 31. 12. 2017
Josef Kořenský 1. 9. – 31. 12. 2017

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Cyrilometodějský Velehrad 22. 3. 2017 – 25. 2. 2018
Móda v dobovém tisku 22. 11. 2017 – 25. 3. 2018
Miroslav Bravenec (1945–2011) 7. 12. 2017 – 4. 2. 2018
Adventní inspirace 7. 12. 2017 – 4. 2. 2018

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Germáni a doba římská 7. 10. – 31. 12. 2017
Vánoční stůl 2. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Rabasova galerie Rakovník
Josef Meduna: Ohlédnutí 23. 11. 2017 – 4. 2. 2018
Nová síň pod Vysokou bránou
Mirka Zychová: Želvím krokem 15. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Rokycany a jejich Mistr Jan 27. 10. 2017 – 22. 2. 2018
Slabikáře a čítanky 9. 11. – 31. 12. 2017
Vánoce s Charitou 23. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Vysvědčení v proměnách času 24. 11. 2017 – 31. 1. 2018

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Jan Činčera: Ayersova skála 7. 12. 2017 – 14. 1. 2018
Vdovy S / SEKAL / SLAVÍK /
/ SÝKORA 7. 12. 2017 – 11. 2. 2018
Ateliér prostor S. Experimentální architektura
studentů FUA TUL 15. 1. – 11. 2. 2018
Podřipské muzeum
Sakrální památky Podřipska 12. 9. 2017 – 2. 1. 2018
J. J. Ryba, autor nejen mše vánoční 8. 12. 2017 – 4. 1. 2018
Fotografie Antonie Brídlové 9. 1. – 30. 3. 2018

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Zámecké imaginárium: Hravý svět Divadla bratří Formanů
a jejich přátel 14. 9. 2017 – 11. 2. 2018
Betlémy, tentokrát ze Slezska 30. 11. 2017 – 21. 1. 2018

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Světlo, prostor, čas 3. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm
Případ Světlana: Proměny obrazu
třetího odboje 27. 9. 2017 – 15. 4. 2018
Karel Chovanec 5. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Zima na Rýmařovsku 7. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Betlém 19. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Galerie Octopus
Malovaný porcelán ze sbírek Muzea Wsi Opolskiej
w Opolu 7. 12. 2017 – 28. 1. 2018

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Regionální betlémy 8. 12. 2017 – 5. 1. 2018

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Sviť hvězdo jasná… 9. 12. 2017 – 4. 2. 2018
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Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Poznej své boty 30. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Fenomén Igráček 1. 12. 2017 – 14. 1. 2018

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Ikony – okna do nebe 5. 12. – 30. 12. 2017

Sokolov
Muzeum Sokolov
Jak se rodí večerníčky 15. 11. – 28. 12. 2017
Pojďme spolu do betléma 16. 11. 2017 – 28. 1. 2018

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

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Vánoce v proměnách času 22. 11. – 26. 12. 2017

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Nejnovější archeologické nálezy 8. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Kouzelný patchwork 4. 12. 2017 – 14. 1. 2018
Nad betlémem vyšla hvězda 4. 12. 2017 – 14. 1. 2018
Ta – jemná mechanika
Kamila Andrese 4. 12. 2017 – 14. 1. 2018
Vojtěch Kubašta 11. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Atlas ptáků neobyčejných 13. 10. 2017 – 4. 2. 2018
Na dvorcích i polštářcích 12. 1. – 15. 4. 2018

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Vladimiro Miszak (1969–2017):
„Díky, Šumperku!“ 24. 11. 2017 – 28. 1. 2018
Vánoční ozdoby 2. 11. 2017 – 4. 2. 2018
Loutky 100× jinak 14. 12. 2017 – 18. 3. 2018
Duhové obrázky Ireny Šafránkové 8. 11. 2017 – 21. 1. 2018

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Putovní výstava fotografií 11. 11. – 31. 12. 2017
Husitské muzeum v Táboře
Stará táborská radnice
Bohuslav Lamač
a Josef Štainochr 24. 11. 2017 – 24. 2. 2018

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Krása dřeva jako módní doplněk 12. 11. – 31. 12. 2017
Krása v zániku 21. 11. 2017 – 21. 1. 2018
Betlém Wenzela Zellera 3. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Nová stálá expozice: Trasa D:
Unikátní malovaný strop a umělé jeskyně od 1. 7. 2017
Svět kostiček – LEGO 1. 12. 2017 – 11. 3. 2018
Horní města Krušných hor 14. 11. – 31. 12. 2017
Výstava XXL 3. 11. 2017 – 25. 2. 2018

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Přírůstky do sbírek Památníku Terezín
z let 2010–2016 13. 7. – 31. 12. 2017
Muzeum ghetta
Hnědá kartonová složka:
Pocta Felixi Blochovi 14. 9. 2017 – 28. 2. 2018

Trutnov
Galerie města Trutnova
Krajina domova a její příběhy 7. 12. 2017 – 20. 1. 2018
Výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
Miroslav Roubínek: Ádr 9. 11. 2017 – 12. 1. 2018
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Sněžka na starých pohlednicích 12. 10. 2017 – 14. 1. 2018
Vánoční výstava 23. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Vánoční výstava betlémů – betlémy
z Rakouska a Třebíče 1. 12. 2017 – 14. 1. 2018
Galerie Tympanon
Vánoční výstava výtvarného oboru
ZUŠ Třebíč 17. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Třeboň
Centrum třeboňského rybníkářského dědictví
Umění ekvilibristiky 12. 11. 2017 – 4. 2. 2018

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Chaloupka na vršku 25. 11. 2017 – 19. 1. 2018

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Loutky ze staré půdy 9. 11. 2017 – 21. 1. 2018
reGenerace 3 23. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Výstava Slovácka 1937 16. 11. 2017 – 28. 1. 2018
Vládci noci 7. 12. 2017 – 4. 3. 2018
Galerie Slováckého muzea
Mateusz Dworski:
Oživený – (Ne)oživený 26. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Jiří Karel Heřman (1892–1969):
Ateliér plný pohody 27. 10. 2017 – 7. 1. 2018

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

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Vánoce v muzeu 1. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Středověké Ústí 7. 4. – 31. 12. 2017
Sebastian Weise: Dvě duše žijí. Obrazy
ze Šluknovského výběžku 6. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Zabalme se do kožíšku 1. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Hračky šlechtických rodů 1. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Oustecké a třebíčské betlémy 1. 12. 2017 – 28. 1. 2018
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Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Krajináři Valašska 26. 10. 2017 – 14. 1. 2018
Pour félicitér 22. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Zámecké vánoce 26. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Advent v muzeu 26. 11. – 20. 12. 2017

Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
Milica Gedeónová 10. 9. 2017 – 25. 2. 2018
Vánoce: Výstava ZŠ a MŠ 3. 12. 2017 – 2. 2. 2018

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Drátenické řemeslo 23. 11. – 31. 12. 2017
Malujeme s muzeem 30. 1. – 23. 2. 2018

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Klub vodňanských výtvarníků 26. 11. – 29. 12. 2017
Pošta ve Vodňanech 6. 10. – 31. 12. 2017

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Školákem ve válečných letech 2. 1. – 28. 12. 2018

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Hlína & sádra 11. 10. 2017 – 31. 3. 2018
Řez starou sbírkou 16. 11. 2017 – 30. 4. 2018
Galerie Na shledanou
Jiří Příhoda: Prebyzantinum 7. 5. – 31. 12. 2017
Jakub Hošek: Armed with a brick 15. 10. 2017 – 31. 3. 2018

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Noční život v Krkonoších 9. 10. 2017 – 29. 1. 2018

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Adventní věnce 5. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Vysoká u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka
Antonín Dvořák a jeho žáci 21. 4. – 31. 12. 2017

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Kouzlo vánočních ozdob 3. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Šťastný život v secesi 2. 11. 2017 – 2. 1. 2018
Egypt: Dar Nilu 5. 12. 2017 – 20. 2. 2018
Vánoce ve světě 24. 11. – 31. 12. 2017

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Za zimních večerů v chalupách 24. 11. 2017 – 25. 2. 2018
Jaromír Ryšavý: Dolomity 15. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Petr Stanický: Hranice prostoru 29. 11. 2017 – 11. 2. 2018
Milada Schmidtová Čermáková:
Chodkyně v mracích 6. 12. 2017 – 16. 1. 2018
Henri Matisse: Dopisy 13. 12. 2017 – 25. 2. 2018
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Lego – svět kostiček 12. 10. 2017 – 2. 1. 2018

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Střípky z dějin módy 8. 12. 2017 – 2. 2. 2018
Dům umění
Anděl páně I a II 20. 10. – 31. 12. 2017
S Igráčkem do světa knih 22. 10. – 30. 12. 2017
Vánoce 2017 1. 12. – 31. 12. 2017

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Ladovské Vánoce 3. 12. – 17. 12. 2017

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Vánoční výstava 16. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Když opadává listí aneb Zvyky a obyčeje
našich předků 17. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Doba dřevěná, doba minulá 25. 1. – 15. 4. 2018
Křížova vila
Pour féliciter 16. 11. 2017 – 7. 1. 2018
S Marobudem do betléma 1. 12. 2017 – 7. 1. 2018
Z dějin hokeje na Žatecku 11. 1. – 18. 2. 2018
Stará papírna
Záhady Čech 18. 1. – 17. 3. 2018

Ždánice
Vrbasovo muzeum Ždánice
Andělské Vánoce 19. 11. – 15. 12. 2017



Přihlaste se do čtrnáctého ročníku 
Festivalu muzejních nocí 2018!

Festival muzejních nocí bude probíhat ve dnech 18. května – 9. června 2018.

Národní zahájení festivalu se uskuteční v Hradci Králové v pátek 18. května 
2018. Festival tradičně zakončí Pražská muzejní noc v sobotu 9. června 2018. 
Ostatní místa v České republice se mohou ke XIV. ročníku Festivalu muzejních nocí 
2018 v jeho průběhu připojit, a to tím, že se zaregistrují se „svou“ muzejní nocí na 
společný informační portál na http://www.muzejninoc.cz nebo zašlou na adresu 
Sekretariátu AMG do 31. ledna 2018 vyplněnou přihlášku.

Více informací a přihlášku do XIV. ročníku Festivalu muzejních nocí 2018 
(v elektronické či klasické verzi) naleznete na http://www.muzejninoc.cz



Light first. Rudolfinum
Galerie Rudolfinum otevřela 100. výstavu od svého založení v roce 1994. K tomuto výročí připravila rozsáhlý 
projekt Krištofa Kintery: Nervous Trees. Odborné nasvícení výstavy.
ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz


