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XII. Sněm AMG
28.–29. listopadu 2018 v Muzeu města Ústí nad Labem
Sněm AMG je vrcholným orgánem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto
významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti AMG na další období
2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG, seznámení členských muzeí a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018), a také volba nového vedení našeho profesního svazu – Exekutivy AMG a Revizní
komise AMG.
V současné době má AMG 304 řádných členů (muzeí a galerií), 199 individuálních členů a 16 čestných členů. Při hlasování
na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez
práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát
předložit písemné pověření, že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který
se jednání sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce.
Prosíme členy AMG o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména o předložení námětů do
Hlavních linií činnosti AMG na období let 2019–2021 a návrhů na Kandidátní listinu pro volby do funkcí v Exekutivě AMG
a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021. Své náměty zasílejte s ohledem na hladký průběh příprav jednání Sněmu AMG
na Sekretariát AMG do 30. června 2018, zejména případné návrhy na změnu Stanov AMG, které by měly být včas předány
k posouzení právníkům, zda nejsou v rozporu s platnými právními předpisy ČR. Zapojte se aktivně do příprav XII. Sněmu AMG!
Kontaktní osoba pro XII. Sněm AMG: Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG, Asociace muzeí a galerií České
republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 210 037, e-mail: amg@cz-museums.cz.

Výzva k účasti v XVII. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis 2018
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
od 1. ledna 2018 do 28. února 2019 máte možnost podat přihlášku již do XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis 2018.
Pokud jste se rozhodli k přihlášení Vaší výstavy, publikace či jiné aktivity, neodkládejte podání přihlášky na poslední měsíce
soutěžního ročníku. Právě teď plánuje komise soutěže své výjezdy za soutěžními projekty. Uvítáme proto, i s ohledem na zajištění
cest, abychom se o Vašem projektu dozvěděli včas. Dejte nám vědět o svém záměru přihlásit se, Vaši přihlášku pak můžeme
zpracovat i později. Nezapomínejte také, že výstavy a časově omezené počiny je nutno přihlásit
minimálně 20 pracovních dnů před jejich skončením!
Nabízíme Vám pomoc při vytipování vhodných soutěžních projektů a konzultaci při zpracování přihlášky.
Kontaktní osobou pro Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je:
Mgr. Monika Benčová – tajemnice soutěže, tel.: +420 224 210 039; e-mail: gloria@cz-museums.cz.
Více informací naleznete na http://www.gloriamusaealis.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se konalo
za podpory partnerů, kterým tímto ještě jednou velmi děkujeme:

Inzer

ÚVODEM

Ohlédnutí za rekordním
ročníkem

N

árodní soutěž muzeí Gloria musaealis uzavřela v roce
2018 svůj XVI. ročník slavnostním ceremoniálem,
který svým pojetím připomněl 100. výročí vzniku samostatného československého státu a další osudové osmičky
našich dějin, a zejména ukázal to nejlepší, co rok 2017
v českých muzeích a galeriích přinesl. Muzejní instituce
představily v hlavních soutěžních kategoriích výsledky své
mnohdy dlouholeté práce a úroda roku 2017 byla opravdu
bohatá. Přihlášen byl rekordní počet soutěžních projektů, celkem jich soutěžilo 99, hlavně díky nárůstu počtu
výstav i publikací.
Je potěšitelné, že můžeme hovořit nejen o rekordním
počtu soutěžících projektů, ale také o jejich vysoké kvalitě. Soutěžní komise na svých výjezdech poznala řadu
výborných a inspirativních počinů se stejně inspirativními
autorskými týmy. Rádi konstatujeme, že se zvyšuje profesionalita zpracování projektů ve všech ohledech. Patrná
je promyšlená koncepce, zvyšující se úroveň instalace
sbírkových předmětů při využívání kvalitního mobiliáře
a nových technologií. Objevila se řada objevných i objemných vědeckých monografií na vysoké polygrafické úrovni.
Téměř ve všech muzeích je kladen velký důraz na práci
s mládeží s obsahem nápaditých prvků, jsou vytvářeny
speciální programy. V té souvislosti potěšila také vysoká
úroveň edukačních programů, přičemž porotci řadu z nich
s chutí absolvovali.
Ruku v ruce s těmito aktivitami roste atraktivita expozic a výstav, ve většině nechybí náročné audiovizuální
doplňky, včetně projekcí, počítačových simulací, videomappingu apod., roste též počet návštěvníků. Trend zvyšování atraktivity používáním interaktivních prvků zároveň
vyvolal potřebu reflexe tradic muzejní práce, minulosti
fondů. Vznikla řada výstav o dějinách sbírek a sběratelství
s využitím historického výstavního mobiliáře.
Takto vyrovnaná kvalita staví soutěžní komisi při posuzování a hodnocení soutěžních projektů do stále náročnější pozice. Snahou je ocenit hlavně projekty vzniklé
„zevnitř“, vycházející z dlouholeté odborné práce institucí,
ale i takových bylo v uplynulém ročníku tolik, že skutečně
mohl být oceněn jen jejich zlomek. Je bezpochyby dobrou
zprávou, že i přes přetrvávající ekonomickou situaci oboru
a nesmyslný nárůst byrokracie, vznikají díky obětavosti
muzejníků, jejich velké invenci a lásce k oboru odborně
a umělecky hodnotné projekty.
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Gloria musaealis 2017
Novinky uplynulého XVI. ročníku
IRENA CHOVANČÍKOVÁ
ŘEDITELKA NÁRODNÍ SOUTĚŽE MUZEÍ GLORIA MUSAEALIS

J

sestavený z významných osobností vědy
a kultury, který také navrhuje zvláštní ocenění. Soutěž je vyhlašována na
základě Nařízení vlády č. 5/2003 Sb.,
o oceněních v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů. Organizačně
a technicky soutěž po celou dobu zabezpečuje Sekretariát AMG ve spolupráci s Ministerstvem kultury a od
čtrnáctého ročníku je jejím dalším vyhlašovatelem Český výbor Mezinárodní rady muzeí (ICOM). V roce 2017
byla AMG Úřadem průmyslového
vlastnictví přiznána ochranná známka
„Gloria musaealis“ a „Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis“.
V uplynulém období se uskutečnila řada jednání vyhlašovatelů k za-

Foto: Martin Čarek, AMG

ednou z priorit AMG je dlouhodobě propagace a popularizace oboru. Je k tomu třeba hodně trpělivosti
bez očekávání rychlého výsledku, zato
se zaměřením do budoucnosti na co
nejširší veřejnost. Důležitým, ačkoli
ne jediným, nástrojem soustavného
vytváření pozitivního obrazu muzejnictví je Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, která dne 1. ledna 2018
vstoupila již do XVII. ročníku. Soutěž
je vyhlašována od roku 2002 ve třech
soutěžních kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku
a Muzejní počin roku a po celou dobu
se vyvíjí v reakci na postupně získávané
zkušenosti. Od roku 2004 je udělována
Cena ČV ICOM a od třetího ročníku
poskytuje soutěži záštitu čestný výbor

Slavnostní ceremoniál se odehrál ve Smetanově síni Obecního domu
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jištění celoročního chodu soutěže
a jejího budoucího vývoje pod vedením náměstka ministra kultury pro
řízení sekce kulturního dědictví Ing.
Vlastislava Ourody, Ph.D. Byly řešeny
základní dokumenty soutěže – Soutěžní řád a Jednací řád komise soutěže,
zároveň probíhala jednání směřující
k uzavření Dohody o pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
mezi AMG, MK ČR a ČV ICOM. Po
nalezení shody ve sporných bodech
byla Dohoda podepsána dne 4. dubna 2018. Jednání mezi vyhlašovateli
budou i nadále pokračovat a kromě
základních dokumentů soutěže by jedním z jejich dalších výsledků měl být
zejména návrh aktualizace nařízení
vlády, dle kterého je Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis každoročně
vyhlašována.
Přihlášené projekty hodnotí sedmičlenná odborná porota jmenovaná vyhlašovateli dle kritérií daných
Soutěžním a Jednacím řádem komise
soutěže. V současné době jí předsedá
PhDr. Radim Vondráček. Od roku
2015 se do hodnocení muzeí a galerií
mohou zapojit také návštěvníci a dát
tak muzejním institucím zpětnou vazbu prostřednictvím hlasování v soutěži
Muzeum roku na portále do-muzea.
cz, jehož provozovatelem je Národní
muzeum, a který vznikl ve spolupráci s AMG. Muzea tedy mohou získat
jak odborné ocenění ze strany komise
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soutěže, tak také ocenění ze strany
návštěvníků.
Aktuální informace o soutěži jsou
po celý rok zveřejňovány na adrese
http://www.gloriamusaealis.cz, kde
lze najít vedle základních dokumentů, také výsledky uplynulých ročníků,
archivy přihlášených projektů, prezentace oceněných institucí, včetně
fotografií a videozáznamů ze slavnostních vyhlášení, ale i další materiály.
Druhým rokem je v rámci spolupráce s agenturou CzechTourism spuštěna na portálu Kudyznudy.cz v sekci
Kultura – Muzea a galerie prezentace Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis. Speciální logo upozorňuje
na instituce, jež v minulých ročnících
získaly ocenění, u muzeí samotných
je pak k nalezení i seznam jednotlivých cen. Spolupráce s agenturou
CzechTourism se velmi osvědčila a je
oboustranný zájem v ní dále pokračovat i na dalších aktivitách směřujících
k propagaci oboru muzejnictví, včetně
jeho propagace v zahraničí.
Slavnostní vyhlášení výsledků
XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se uskutečnilo ve
čtvrtek 17. května 2018 od 14 hodin
ve Smetanově síni Obecního domu
v Praze pod záštitou předsedy Senátu
Parlamentu České republiky Milana
Štěcha a již podruhé pod záštitou primátorky Hlavního města Prahy Adriany Krnáčové. Partnery slavnostního
vyhlášení byly Obecní dům a. s., Senát
Parlamentu ČR, Hlavní město Praha, Český rozhlas, agentura CzechTourism, AV MEDIA a. s., a Three
Brothers Production. Mediálními
partnery akce se staly Český rozhlas
Dvojka a internetový portál a časopis
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PROPAMÁTKY. Velice nás těší již
dlouhodobá spolupráce, ke které se
vedle výše jmenovaných partnerů
připojila letos Městská část Praha 1
a akci dodatečně významně podpořila
i Nadace ČEZ. V rámci slavnostního
ceremoniálu předávání Cen Gloria
musaealis za rok 2017 byly vyhlášeny
také výsledky třetího ročníku soutěže
Muzeum roku 2017.
Trofej pro vítěze tradičně podle
návrhu Pavlíny Čepičkové-Šůsové odlilo Technické muzeum v Brně. Autorkou loga soutěže je ak. mal. Lucie
Seifertová. Grafický layout XVI. ročníku vytvořila Jana Hrachová Dolanská.
Režie vyhlášení, propagačních spotů
i znělky se ujal Igor Krištof (Three Bothers Production). Ceremoniál již podruhé moderovali Martina Kociánová
a Václav Žmolík. Během slavnostního
odpoledne účinkovali Rozhlasový Big
Band Gustava Broma v čele s Vladimírem Valovičem, kytarista Jan Matěj
Rak a tanečník J. K. Sanchez. Znělku
soutěže složil Viktor Dyk. Její výrobu
a stejně tak i výrobu prezentačních
spotů oceněných projektů měl na starosti Jan Wardach. Tradičně je hlasem
Gloria musaealis herec a režisér Jan
Kačer.
Podobně jako v předchozích letech
se ceremoniál nesl v duchu divácky
atraktivní koncepce, která zahrnuje
ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce či události. Na scéně
byla tentokrát prezentována významná jubilea roku 2018. Muzejní instituce nezůstávají při vzpomínce na tato
výročí stát stranou, přirozeně i proto,
že mají ve svých sbírkách mnoho autentických dokladů. AMG tedy pro rok
2018 zároveň vyhlásila na http://www.

muzea20stoleti.cz v rámci cyklu Muzea a 20. století mediální kampaň na
téma „Muzea a vznik ČSR aneb 100
let od ukončení I. světové války“. Během roku 2018 probíhá také kampaň
„Společné století“, kterou připravila
agentura CzechTourism. Na http://
www.spolecnestoleti.cz jsou k nalezení
nejen historické milníky České a Slovenské republiky, ale i oficiální akce,
které budou připraveny v roce 2018
ve všech regionech České republiky.
Výročí vzniku samostatného československého státu inspirovalo i další
kampaň AMG na téma „100 osobností
českého muzejnictví“. Jejím cílem je
upozornit na významné zástupce oboru, kteří stáli na jeho počátku nebo
významně přispěli k jeho rozvoji, ať již
teoreticky či prakticky, a to na národní i regionální úrovni. Portréty osobností zaslaných mezi prvními se staly
podkladem pro zpracování grafického
layoutu XVI. ročníku.
Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis by nemohla existovat bez
zapojení a podpory řady osobností
a institucí, a to jak celoroční chod soutěže, tak příprava závěrečného slavnostního ceremoniálu. Chtěla bych
touto cestou poděkovat nejen porotě
za obětavost a nezávislé rozhodování,
ale také Sekretariátu AMG za dokonalé zázemí. Sluší se poděkovat kolegům z řad vyhlašovatelů a v neposlední řadě také všem našim partnerům
a členům čestného výboru za účinnou
spolupráci. Velké poděkování si zaslouží soutěžící za odvahu vstoupit do
srovnávání s ostatními institucemi, ale
i za jejich samozřejmou každodenní
práci. Přejeme jim, aby to ocenili také
jejich zřizovatelé i návštěvníci.
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Výsledky XVI. ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
D
o XVI. ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 99 projektů ve
třech hlavních kategoriích. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava
roku 2017 s celkem 43 přihlášenými
projekty, následovaná 41 projekty soutěžícími v kategorii Muzejní publikace
roku 2017, do kategorie Muzejní počin
roku 2017 se pak přihlásilo 15 projek-

tů. Celkem bylo oceněno 14 projektů,
které byly vyhlášeny během slavnostního ceremoniálu dne 17. května 2018 ve
Smetanově síni Obecního domu v Praze. Zástupcům oceněných institucí
jsme položili dvě otázky. Za redakci
Věstníku AMG se ptali odborná komise a tajemnice soutěže Mgr. Monika
Benčová.

Muzejní výstava roku 2017

1.

Muzeum Novojičínska, p. o. Moravskoslezského kraje:
Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi
středověkem a industrializací

Výstava zaujala originálním mezioborovým pohledem na dějinné proměny
vztahu mezi člověkem a lesem. Lesní říše zde byla představena v široké
škále antropologických významů jako
prostor temných démonických sil, nekonečné místo snění nebo předmět
utilitárního hospodářského využití.
Prezentace těchto témat vycházela
z bohatého pramenného a sbírkového materiálu, sahajícího od středověkých bestiářů, loveckých a lesnických
příruček až po preparáty lesní zvěře
a ptactva. Do nápaditého výkladu byly
vhodně zapojeny i filozofické a literární obrazy lesa.
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1) Při dokumentaci lesních porostů jste
zvolili několik velmi netradičních reprodukčních postupů. V čem tyto techniky
spočívaly?
ZDENĚK ORLITA, HISTORIK A AUTOR VÝSTAVY: Les dnešního Kravařska
rozkládající se v prostoru okresu Nový
Jičín je tvořen porosty hospodářského
charakteru, mezi nimiž často dominují
smrkové monokultury. Ve snaze ilustrovat návštěvníkům vzhled zalesnění
tvořené v období středověku a raného
novověku zejména jedlo-bukovými různověkými lesy, jsme po dohodě s CHKO
Beskydy pořizovali snímky také v prostoru

národních přírodních rezervací Razula,
Salajka a Mionší. Tyto záběry byly využity zejména pro úvodní části expozice
věnované zdejším pralesům před a během
tzv. německé kolonizace, probíhající na
Kravařsku zhruba od poloviny 13. století.
Snímky jsme samozřejmě pořizovali i v lesích novojičínského regionu. Pokusili jsme
se využít fotografické a post fotografické
techniky s cílem zaznamenat spíše jeden
z možných obrazů historické reality dnes
již dávno ztracených lesů. Toto vědomé
přijetí obrazové fikce jsme mohli opřít
o zkušenosti získané četbou archivních
pramenů, ale i dobové literatury. Naše
rozpaky z dvojí identity dávného lesa
vystupujícího v dobových textech jako
temné či obávané místo a současně jako
důvěrně známý prostor, jsme se snažili vyřešit volbou vhodného obrazového
média. Ilustrační fotografie pořizovali
v roce 2015 a 2016 Radek a Zdeněk
Květoňovi z ateliéru Andere Seite Studio
(Litoměřice), kteří se dlouhodobě věnují
dokumentaci lesa s využitím netradičních
fotografických a grafických technik. V lesích jsme kromě běžných analogových
fotoaparátů pořizovali i snímky zachycené
prostřednictvím Camery obscury, předkládající návštěvníkům spíše mírně rozostřený a snový obraz krajiny než jasnou představu o vzhledu dávno zmizelého lesa.
V tomto duchu jsme využili rovněž další
z autorských technik, pohybujících se na
hranici magického realismu, a to technologii tzv. heliofytogravur. Tato originální
technika z dílny litoměřického ateliéru
nám umožnila dosud zcela neobvyklým
způsobem proniknout do světa lesních
bylin. Rostliny – fotosenzitivní materiály
– světlo – čas a alchymie fotokomory
– to jsou ingredience experimentálního
přístupu zacházení s černobílým fotografickým materiálem. Nové postupy odhalují
schopnost citlivé vrstvy zaznamenávat
fyzikální a chemické jevy, odehrávající
se v jejím tenkém povrchu při kontaktu
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s přírodninami. Výsledkem techniky jsou
barevné obrazy rostlin, částečně vykreslené do nejpodrobnějších detailů a z části
zahalené do mlhy tajemství. Detailní přepis struktury rostlinných pletiv společně
s neobyčejnou barevností jsou kouzelným specifikem této techniky. Nejedná se
o přesný dvojrozměrný záznam přírodnin
optickou soustavou fotoaparátu. Nejsou
to však ani fotogramy, vytvořené čistě
světelným obrazem objektů, resp. jejich
siluet, ležících při expozici na fotopapíru.
Rostlinné otisky svou formou částečně
odkazují k herbářům lisovaných rostlin z minulých staletí, technicky však
zůstávají silně spjaty s médiem fotografie.

vlastně z velké části v lese vznikal, trávili
jsme tam dlouhé hodiny, ráno, během
dne, večer, po setmění i před svítáním,
ale obavy některých autorů středověkých

2.

textů rozhodně potvrdit nemůžeme. Naopak jsme přesvědčeni, že část oné klidné energie lesa se nám podařilo na pár
měsíců přesunout i pod střechu muzea.

Husitské muzeum v Táboře:
Život na Blatech a Kozácku

2) Ve výstavě a rovněž v doprovodné
publikaci představujete les jako temné místo plné nebezpečí, jako místo
zkoušek a proměn. Měli jste sami v lese
nějakou podobnou zkušenost?
KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ MUZEA: Na
základě dostupných archivních pramenů
jsme zjistili, že vztah člověka k lesu byl
v před moderní společnosti přinejmenším ambivalentní. Na jedné straně existují texty charakterizující les v období od
středověku do konce raného novověku
jako strašlivou a pustou krajinu, tedy místo, jemuž se lidé raději vyhýbali. Nutno
podotknout, že hlavním zdrojem těchto
úvah jsou převážně kronikářské záznamy
a soudobá literatura, tedy texty vznikající v městském či klášterním prostředí,
mnohdy odtrženém od skutečné reality venkova. Současně však narážíte na
prameny převážně hospodářského charakteru předkládající čtenáři les, který
musel vystupovat v dobovém myšlení jako
známý a osvojený prostor, hospodářské
zázemí, bez nějž si středověký rolník nebo
barokní sedlák jen těžko dokázali představit zajištění svých každodenních potřeb.
Chtěli jsme upozornit na toto balancování
mezi oběma polohami a s odkazem na
tezi současného etnografa Jiřího Woitsche o oddémonizování historického lesa
jsme nazvali jednu z ústředních částí
výstavy „Pustina nebo prostor protkaný stezkami.“ Samotný výstavní projekt
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V citlivě rekonstruovaném Smrčkově domě v Soběslavi byla vytvořena
poutavá etnografická expozice, která přitažlivým způsobem představuje
venkovský život ze dvou oblastí: Blata
a Kozácko. Expozice dobře vystihuje
charakteristické rysy obou území – typickou architekturu, zařízení obydlí,
lidový oděv, nádobí a pracovní náčiní.
Zvlášť je třeba vyzvednout šetrnou přípravu a náročné restaurování krojů
a krojových součástí. Nechybí ani cílevědomě uplatněné prvky pro děti.
1) V nové expozici komisi soutěže nadchlo poutavé zpracování, vystihující charakteristické rysy obou oblastí. V expozici jste také umístili řadu interaktivních
prvků bez využití moderních technologií.
Jaká je odezva od návštěvníků?
DANIEL ABAZID, VEDOUCÍ BLATSKÉHO MUZEA V SOBĚSLAVI A VESELÍ
NAD LUŽNICÍ: Vzhledem ke zvolenému
tradičnímu pojetí naší expozice jsme se
rozhodli připravit také interaktivní prvky
pro děti (a případně i hravé dospělé) bez
použití multimédií. Vsadili jsme proto na

výtvarně pojaté dřevěné stojany, na nichž
lze absolvovat drobné aktivity spojené
vždy s tématem daného expozičního sálu.
Hlavním místem dětské linie je pak tematická herna, v níž se mohou její návštěvníci zábavnou formou dozvědět něco o lidové kultuře, pohoupat se na dřevěném
koníku, pochovat si panenku anebo třeba
jen tak si poležet na peci. Nejde přitom
o repliku původní světnice, ale o autorsky
zpracovaný interiér se zakomponovanými
lidovými prvky, přitom ale s minimalizací
rohů a dalších rizikových míst, kde by
mohlo dojít ke zranění dětí. Díky tomu se
nám podařilo do expozice přilákat i rodiny
s malými dětmi a našly se i takové, co se
do muzea vracejí právě kvůli naší herně.
2) Odborná porota v expozici vysoce
hodnotila přehlídku regionálního textilu
a jeho výborné restaurování. Prezentace textilií v dlouhodobé instalaci má
ovšem svá úskalí, kdy trpí především
barevnost. Jak budete tomuto ohrožení
čelit?
DANIEL ABAZID: Uvedeného rizika jsme
si samozřejmě vědomi a snažíme se ho
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v rámci možností minimalizovat. Všechny sály expozice jsou vybaveny roletami
v oknech proti přímému slunečnímu světlu, sál prezentující krojové součásti je
nasvěcován pomocí fotobuňky až v okamžiku vstupu návštěvníků a figuríny v krojích budeme na období zimní mimosezóny
zahalovat do lehkého papíru. Nejcennější

3.

a nejnáchylnější exponáty – bohatě
barevně vyšívané blatské pleny (těžké
a rozměrné šátky určené k úvazu na hlavy vdaných žen) hodláme v budoucnu
obměňovat. Již nyní máme podaný projekt na restaurování 40 ks plen z našeho
bohatého sbírkového fondu čítajícího až
300 kusů těchto textilií.

Národní technické muzeum:
Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně

Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou,
Národní lékařskou knihovnou a odborníky z oblasti lékařství, elektroniky, kybernetiky, mechaniky i designu
vznikla unikátní výstava. Rozdělena
byla do dvanácti sekcí, kde prezentovala celé spektrum funkčních i estetických náhrad částí lidského těla.
Návštěvníky seznámila s historií tohoto oboru i nejnovějšími trendy. Pro
výstavu byly zapůjčeny stovky předmětů od mnoha subjektů z nejrůznějších
oborů. Díky tomuto projektu založilo
Národní technické muzeum sbírku
zdravotní techniky.

realizace výstavy se vedle uvedených institucí zapojilo ještě Zdravotnické muzeum při Národní lékařské knihovně.
2) Bylo pro autory výstavy „dobrodružné“ poznávat možnosti náhrad v lidském těle?
HYNEK STŘÍTESKÝ: Spolupráce s velkým množstvím lékařů, odborníků na
materiálové složení náhrad a dalších
specialistů v oblasti zdravotnické techniky byla pro autorský tým novou zkušeností. V tomto smyslu představovala
výstava opravdu interdisciplinární projekt,
přičemž „nejdobrodružnějším“ úkolem
bylo zajistit, aby měla vysokou odbornou
úroveň a zároveň zůstala srozumitelná
laické veřejnosti. Nejen návštěvníci, ale
také autoři, byli překvapeni, kolik částí
lidského těla dokáže moderní věda nahradit, a to z hlediska funkčnosti i po
estetické stránce.

Myšlenka na uspořádání výstavy zdravotnické techniky se zrodila při rozhovoru generálního ředitele Národního technického
muzea, Mgr. Karla Ksandra, a rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy,
DrSc. Do přípravy koncepce a vlastní

ZV

láštní cena / Muzeum hlavního města Prahy:
Praha Karla IV. Středověké město

1) Tento projekt byl výstupem řady institucí a odborníků z různých oblastí.
Dát dohromady a zdárně dokončit výstavu muselo být velmi náročné. Jak
se zrodila myšlenka na její uspořádání?
HYNEK STŘÍTESKÝ, ŘEDITEL ODBORU
MUZEA ELEKTROTECHNIKY A MÉDIÍ:
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Expozice netradičním způsobem přibližuje stavební vývoj Prahy za vlády
Lucemburků, zejména císaře Karla
IV., a také všední život Pražanů v této
době. Předměty denní potřeby z archeologických výzkumů a pozůstatky
staveb jsou funkčně doplněny hmotovými modely staveb a multimediálními prezentacemi. Právě kombinace
autentických předmětů, virtuálních
rekonstrukcí, videomappingu a slovního a obrazového komentáře činí expozici výjimečnou.
1) V expozici jsou použité ve velké míře
multimediální prvky, což může skýtat
řadu nástrah. Začlenění moderní expozice do prostor původně středověkého
domu muselo být obtížné. Co byste doporučili kolegům muzejníkům, kteří by
se chtěli do takového projektu pustit?
PAVLA STÁTNÍKOVÁ, NÁMĚSTKYNĚ
ŘEDITELKY, HLAVNÍ KURÁTORKA SBÍREK: Začlenění multimediálních prvků
do expozice v prostorách středověkého
domu samozřejmě problematické bylo, to
jsme tušili od počátku. Pro úspěch nového pohledu a nového způsobu ztvárnění
bylo velmi důležité najít věci znalého architekta, šikovné kreativce a všichni jsme,
tedy včetně kurátorů a odborníků, museli
projevit velkou vůli k dlouhým diskuzím
a debatám. Důležité bylo také nebát se
i ostřejších výměn názorů. Komunikace
chtěla samozřejmě trpělivost ode všech,
protože sladit pohledy tak odlišných profesí při tvorbě expozice tohoto druhu, je
samozřejmě tvrdý oříšek.
2) Jak na výběr témat reagují návštěvníci, jak je vnímají?
PAVLA STÁTNÍKOVÁ: Návštěvníci projevují velkou spokojenost, každý si může
v expozici najít tu rovinu informací, která
mu vyhovuje. S velkým ohlasem se setkávají oba videomappingy, tedy rekonstrukce
vývoje středověké Prahy i proměny Karlova
náměstí a jeho nejbližšího okolí. Návštěvníci hlavně oceňují možnost vnímat originální exponáty v kontextu dobových reálií.
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Cena Čestného výboru soutěže
Moravské zemské muzeum:
Chvála sběratelství. 200 let služby moravské kultuře a vědě

Moravské zemské muzeum oslavilo
200 let od svého založení výstavou,
kterou připomnělo návštěvníkům počátky svého sběratelství. Muzeum vyrostlo z tradice sahající do 16. století,
kdy vzdělaní jedinci začali ve svých domech shromažďovat předměty, které
dokumentovaly vše, co na světě vytvořila živá i neživá příroda a člověk svou
zručností a uměním. Mnohé z těchto
sbírek nadšenců se staly později základem veřejných sbírek, v nichž byl od
počátku shromažďován široký repertoár předmětů. Výstava připomíná jak
rané stádium vznikajícího muzea, tak
přínos štědrých darů donátorů a rozrůstající se šíří sbírkových fondů, přičemž reprezentuje všech 18 odborných oddělení MZM. Výstava trvá do
30. prosince 2018.

tických preparátů v mimořádné pestrosti
umožňuje vybrat řadu druhů, které jsou
pro běžného návštěvníka mnohdy zcela neznámé, bizardní a svým způsobem
i kuriózní. Výstavní zpracování kabinetu
kuriozit využilo několika zápůjček skutečných kuriozit z jiných sbírek (např.
z veterinární fakulty MU), které byly doplněny našimi sbírkovými předměty, jejichž
jedinečnost – při umístění do historicky
laděného prostoru – vyvolala potřebný
efekt očekávaný od zadaného tématu.
Množství dokladového materiálu umístěného v našich depozitářích je natolik
bohaté, že by bylo možné postavit i několik podobných výstav.

1) Výstava představila 200 let sběratelství MZM v několika částech. První
odkazuje na kabinety kuriozit. Na kolik
jste vyčerpali možnosti muzea s kuriózními předměty. Umístili jste vše, co jste
chtěli, nebo zůstaly nějaké exponáty
návštěvníkům skryty? Jak jste vybírali
exponáty, které vystavíte?

VLADIMÍR ANTONÍN, ŘEDITEL PŘÍRODOVĚDNÉHO MUZEA: Řezbář Rulíšek
vyřezával jednak modely ovoce a jednak
známější modely hub (těch máme asi
400). Modely ovoce nejsou vystavovány
příliš často a zatím žádná další výstava
s jejich použitím v plánu není. Co se týká
modelů hub, asi stovka z nich (představující běžnější a pro houbaře významnější
druhy) je permanentně vystavena v naší
houbařské poradně a jsou používány při
výkladech pro školy. Zbytek je v depozitáři využíván opět pouze na příležitostné
výstavy.

MIROSLAV ŠEBELA, VEDOUCÍ ZOOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ: Současné
zoologické sbírky neobsahují kuriózní
předměty typu „dvouhlavé tele“ apod.
Nicméně obrovské množství dermoplas-

2) Fascinující jsou také unikátní modely
ovoce od řezbáře Josefa Rulíška. Kdy je
budou moci návštěvníci opět spatřit?
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Cena Českého výboru ICOM
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích:
První světová válka. Léta zkázy a bolesti

Výstava uchopila téma s aktuální naléhavostí. Ukázala, za jakých podmínek
vznikala Československá republika.
Začíná u zdánlivě idylického a blahobytného stavu společnosti na rozhraní
19. a 20. století. Přibližuje, jak náhle
se vše změnilo ve zmar, který zasáhl
každého. Výstava klade důraz na projevy a dopady války na Českobudějovicku. Skvěle postavená expozice
je provázena mimořádně dobře propracovaným a působivým edukačním
programem pro dospívající mládež.
Výstava trvá do 11. listopadu 2018.
1) Odbornou porotu zaujaly zejména edukační programy a jejich pojetí.
Můžete programy trochu více přiblížit?
Mohou si návštěvníci odnést něco na
„památku“ jako připomenutí?

v infokioscích a další prvky v trase výstavy. Shrnující informace ve formě lístkové
brožury si návštěvníci mohou sami složit
a odnést „na památku.“
2) Ve výstavě vede trasa přes zákop,
nemocnici se zmrzačenými vojáky i prezentaci výtvarného umění. Jak jste se
rozhodovali nad tématy, které jste
v rámci výstavy uplatnili? Co vedlo ke
konečnému výběru?

JIŘÍ PETRÁŠ, HISTORIK A GARANT
VÝSTAVY: Filozofie výstavy samozřejmě
nevzniká nikdy okamžitě. Mohu ale říci, že
v tomto jsem měl jasno ihned. Prezentace
nemůže být o kráse zbraní, ale o utrpení,
které zbraně rozsévají, a válka přináší.
A to nejenom na frontách, ale i v zázemí.
Ostatně stará francouzská moudrost říká:
Válka je jedinou zábavou králů, ke které
si zvou lid.
Žádná takto velká, rozsáhlá výstava
se nedá stavět na sbírkách jedné instituce. Musíte mít pojem o tom, co chcete
vystavit a co vám může to které muzeum
či jiná instituce nabídnout. A pak musíte doufat, že vám to skutečně půjčí, že
vás někdo nepředběhne v požadavku, že
předmět, o který usilujete, se dá vystavit.
Z toho pak skládáte mozaiku a snažíte
se, aby Vám vyšel takový výsledek, jaký
si přejete. Chtěli jsme, aby prezentace
mluvila jako celek, z něhož nic nevyčnívá.
Výstava má několik pilířů – jednak to jsou
sbírkové předměty z Východočeského
muzea v Pardubicích, dále pak z Lékařského muzea při Národní zdravotnické
knihovně v Praze a za třetí z Muzea Jindřichohradecka. Výčet institucí a soukromých sběratelů je ale daleko širší. Děkuji
všem kolegům za jejich vstřícnost, ochotu
a solidaritu.

Muzejní publikace roku 2017

1.

Památník národního písemnictví:
Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého
Ruského impéria v meziválečném Československu

LUKÁŠ FAKTOR, VEDOUCÍ EDUKAČNÍHO ODDĚLENÍ: Doprovodný edukační
program výstavy nazvaný „Mizérie Velké
války“ nabízí návštěvníkům možnost na
vlastní kůži pocítit sledované období.
Interaktivní didaktické pomůcky i reálie
zahrnují zejména výstroj a výzbroj vojína
91. pěšího pluku. Ukazujeme i osobní
předměty a dokumenty vojáků. K celému programu byly připraveny interaktivní časové osy a doplňující materiály
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Přínos publikace spočívá ve zmapování mezinárodně významného fenoménu exilu z bývalého carského Ruska do meziválečného Československa
v celé jeho šíři z hlediska národnostního i profesního složení exulantů.
Díky vstřícnosti československé vlády
se nově vzniklý stát stal jednou z hlavních cílových zemí mnohonárodnostního proudu exulantů, skutečným
„Ruskem mimo Rusko“. Řada z nich
významně obohatila vědu a kulturu
nové vlasti. Význam publikace zvyšuje
její trojjazyčná – česko-rusko-anglická
– verze, díky níž je badatelská práce
přístupná i mezinárodnímu publiku.
1) Masarykovské Československo se cíleně soustředilo na podporu intelektuální elity exulantů z bývalého carského
Ruska. Myslíte si, že tento přístup by
mohl být inspirací i dnes?
JAKUB HAUSER, KURÁTOR A EDITOR
PUBLIKACE: Pomoc se nesoustředila jen
na intelektuální elity, které patří k nejviditelnějším složkám emigrantské komunity.
Každopádně se jedná o velmi zajímavou
otázku: ačkoli je dnešní kontext velmi
odlišný, některé základní principy a mechanismy fungují obdobně. Československá pomoc uprchlíkům ve 20. letech byla
založena jednak na předpokladu, že se
bolševici neudrží u moci a že se celý exil
bude moci v následujících letech vrátit,
což se, jak víme, nestalo. Jednak panovalo
– zcela správně a logicky – přesvědčení,
že se Československu jako hostitelské
zemi vyplatí investovat do vzdělání exulantů a aktivně jim pomoci v pokračování
jejich profesních drah. Díky dobře organizované pomocné akci měli tito lidé lepší
výchozí pozici a mohli se rychle a produktivně zapojit do chodu společnosti ve
všech jejích vrstvách. S odstupem času
můžeme konstatovat, že toto rozhodnutí
bylo oboustranně přínosné, a přístup prvorepublikového Československa se tedy
skutečně jeví jako mimořádně inspirativní.
Naopak současný převládající pohled, žádající budování „pevnosti Evropa“ je z této
perspektivy velmi krátkozraký.

Věstník AMG 3 /2018

2) Projekt je výsledkem mnohaletého
bádání, které vyústilo v realizaci výstavy a vydání publikace. Setkali jste se
s něčím, co Vás při bádání překvapilo,
přišli jste na něco nečekaného?
JAKUB HAUSER: Zde by zřejmě bylo
třeba se ptát každého z autorů, kteří se
zabývají konkrétně např. stopou, kterou
zanechala emigrace na poli divadla a kinematografie, technickými obory včetně
architektury, literaturou apod. Jsou tu
věci, které člověk ví, a stejně ho nepřestávají fascinovat. To se týká zejména
československé pomoci, ale i toho, kolik
významných osobností předrevolučního
Ruska zde v exilu působilo a jak pestré
byly jejich osudy. Pak je tu řada různých

2.

témat, čekajících na detailnější prozkoumání a kde nás jistě řada překvapení ještě
čeká. Zde bychom mohli hovořit např.
i o různých politických souvislostech,
které zpravidla nabourávají jakákoliv
zobecnění, jimiž bývá exilová komunita
charakterizována. Velmi příjemně nás
překvapil zájem, který ukazuje na aktuálnost našeho tématu, představující
Československo 20. let jako otevřené
a kulturně vrstevnaté prostředí.
Výstava a publikace nejsou jedinými
výstupy projektu: v letošním roce vydá
Památník národního písemnictví jakési
pokračování výstavního katalogu, knihu s názvem „Příběh exilu“, v níž budou
zastoupena další dílčí témata, na něž
v katalogu nezbylo místo.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.:
Zahradní umění první Československé republiky
a její zahradníci

Sté výročí vyhlášení samostatné Československé republiky oslavilo Národní zemědělské muzeum významnou
publikací. Ta je výsledkem pětiletého
projektu věnovaného analýze a vývoji
zahradní a krajinářské architektury
u nás v období první republiky. Mimořádná hodnota této monografie spočívá v hodnocení získaných poznatků
v časově dosud opomíjených souvislostech. Významné místo je věnováno
výzkumu zahradnických závodů, důležitá je také základní charakteristika
tvorby nejvýznamnějších zahradních
architektů.

1) Dozvěděli jsme se, že chystáte „pokračování“ publikace. Máte nějakou oblast, jež se v knize neobjevila a které
byste se chtěli více věnovat?
ROMAN ZÁMEČNÍK, AUTOR PUBLIKACE: Oceněná kniha se podrobně
věnuje konkrétnímu časovému období
dějin našeho zahradního umění. Přestože bylo toto období poměrně krátké,
je zřejmé, že v průběhu 20. a 30. let
20. století zaznamenal obor zahradní
a krajinářské architektury v Československu dosud nevídaný rozvoj. Tehdejší
zahradní architekti našli své uplatnění
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ve všech oblastech výstavby, a to od
privátních zakázek (rodinné zahrady)
až po státní úkoly (veřejná sportoviště,
parkové hřbitovy). Spousta skutečností
se do knihy nemohla z pochopitelných
důvodů vejít. Dějinné zvraty (druhá
republika, protektorát, třetí republika
a vývoj po únoru 1948) se také promítly
do vývoje zahradní tvorby. Právě tomuto
období se nyní, v rámci projektu, který
jsme nazvali „Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů
v letech 1939–1989 na území České
republiky“, věnujeme.

knize bude publikována odborná recenze
německých profesorů zahradního umění
v časopise Die Gartenkunst, který patří

3.

mezi prestižní periodikum v oblasti historie zahrad a parků. Naposledy zde Češi
publikovali před 25 lety.

Technické muzeum v Brně:
Umění emailu. Technika smaltu

2) Jaké máte na publikaci odezvy, ať již
u odborné či laické veřejnosti?
ROMAN ZÁMEČNÍK: Kniha je velmi
pozitivně vnímána mezi laickou i odbornou veřejností. Při jejích veřejných prezentacích se mnohdy objeví pamětníci,
kteří rádi vzpomínají na zapomenutou
krásu prvorepublikových zahrad a parků. Mladší čtenáři s povděkem obdivují
zahradní umění v pravém slova smyslu
a nebývalý um tehdejších zahradníků.
Rádi hledají inspiraci v přebohatých
sortimentech květin a dřevin, jimiž byly
prvorepublikové zahrady a parky naplněny. Vzhledem k tomu, že téma bylo
pojato komplexně, včetně všech příbuzných oborů okrasného zahradnictví (zahradnické školství, školkařství, šlechtění,
architektura, inspirační zdroje, atd.) je
kniha pozitivně vnímána také mezi akademiky, výzkumníky i architekty, kteří se
zabývají zahradním uměním. Publikace
byla vydána ve dvou jazykových mutacích
(česká a anglická verze). Kladná reakce
od uznávaných odborníků z Německa
se objevila záhy po jejím vydání. Vývoj
naší a německé zahradní kultury byl totiž
odnepaměti úzce provázán, meziválečné
období nevyjímaje, což také oceněná
kniha dokládá.
STANISLAVA OTTOMANSKÁ, AUTORKA PUBLIKACE: Ohlasy jsou, nejen odborníků a široké laické veřejnosti u nás,
ale publikace zaujala Slováky a také
odborníky v Německu. Právě díky naší
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Publikace pojednává o problematice
smaltu, emailu v celé šíři jeho využití,
podob zpracování i vývoje. První oddíl knihy je věnován emailérství jako
součásti historických a uměleckých
řemesel včetně jeho rozšíření v historických i geografických souvislostech.
Samostatná část publikace se zabývá
technickým smaltem 19. a 20. století,
včetně na užití smaltu v současné volné umělecké tvorbě a věnuje se i pokusům o záchranu a oživení tradice
na severní Moravě. Poslední kapitola přináší informace o konzervování
a restaurování smaltu a emailu.
1) Je rozdíl mezi emailem a smaltem
a případně jaký?
PAVLA STÖHROVÁ, AUTORKA VÝSTAVY A EDITORKA PUBLIKACE: Termíny
email i smalt se v českém prostředí často
používají jako synonyma. Emailéři v jedné
větě mluví o tom, že „smaltují“ a ve druhé
větě popisují, jak aplikují „email“. Vždy
jde ale o jeden princip, technologii a materiál – sklovinu přitavenou při vysoké
teplotě na povrch kovového předmětu. Je
tomu tak i v případě předmětů, se kterými
se setkáváme i v našem každodenním
životě a které jsou produktem průmyslové
výroby, i když pro ně už zcela převládlo
označení smalt.

2) Výstava poskytla kompletní pohled
na využití této techniky, od starých
šperků po smaltované vany a nádobí. Co bylo při její přípravě nejtěžší?
Například naučit se techniku, zajistit
optimální podmínky nebo získat všechny předměty, o které jste stáli?
PAVLA STÖHROVÁ: Výstava byla výsledkem práce širokého autorského týmu
a spolupracovníků. Na workshopech Metodického centra konzervace se kolegové, kteří rekonstruovali historické postupy
jednotlivých emailérských technik, museli
poprat s celou řadou problémů. Přitom
jsme si uvědomili (a také jsme se to snažili
vštípit návštěvníkům), jak obdivuhodný
a mistrovský je um našich předků, stojící za
každým jednotlivým artefaktem. Jednoduchá nebyla ani realizace samotné výstavy,
vzhledem k množství zápůjček z mnoha
institucí i od jednotlivců. Získávání fotografí bylo mnohdy také dobrodružné. Jsme
například pyšní na to, že se nám podařilo
prezentovat záběry nejstarších cloisonné
emailů, které jsou dosud jen málo přístupné nejen u nás, ale i v zahraničí. Pro
některé z nás bylo nejtěžší se s výstavou
rozloučit, protože spolu s ní končí i jedna
velice zajímavá a radostná etapa našeho
profesního života. Věřím, že to není loučení
trvalé, máme v plánu se tímto materiálem
a technikou zabývat i nadále.
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TÉMA / GLORIA MUSAEALIS 2017

ZV

láštní cena / Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum:
200 let poštovní schránky

Pošta je významným segmentem civilizačního úsilí, rozvíjejícím se postupně celá tisíciletí. Poštovní schránka,
kterou do centra pozornosti postavilo
Poštovní muzeum u příležitosti dvou
století její existence, je jen drobnou
součástí velmi komplexní sítě komunikace, ale je také nástrojem pozoruhodně mnohostranným. Kniha sleduje
její vývoj od samého počátku, od prostých dřevěných schránek, po mobilní
schránky či poštovní automaty současné doby.
1) Publikace porotu opravdu nadchla.
Pokusíte se knihu nějakým způsobem
zpřístupnit širší veřejnosti? Máte takové možnosti? Připomeňme jen, že
v současné době je neprodejná.

a promyšlené. Díky spolupráci mnoha
jednotlivců i institucí se to však v tomto
případě podařilo. Jsem moc rád za pomoc
kolegyň a kolegů z Poštovního muzea,
mnoha českých i zahraničních paměťových institucí, grafiků i za podporu České
pošty. Bez jejich přispění a ochoty by publikace v tomto rozsahu určitě nevznikla.

Muzejní počin roku 2017

1.

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje:
Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice
Muzea Karlovy Vary

JAN KRAMÁŘ, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
SPRÁVY SBÍRKOVÉHO FONDU A AUTOR PUBLIKACE: Poštovní muzeum se
snaží, aby v dohledné době vyšlo opravené a doplněné vydání, které by si veřejnost mohla zakoupit. Znamená to řadu
jednání a také potřebný čas. Věříme ale,
že takové řešení podpoří i náš zřizovatel,
kterým je státní podnik Česká pošta.
2) Čeho si na knize nejvíce ceníte?
JAN KRAMÁŘ: Nejvíce si cením skutečnosti, že publikace vznikla v této podobě
a máme na ni kladné ohlasy z domova
i ze zahraničí. U podobných projektů
totiž dopředu nikdy nevíte, jak dopadnou, a to i když jsou dobře naplánované
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Budova Muzea Karlovy Vary prošla
zásadní rekonstrukcí, která umožnila
vytvořit moderní muzeum v historické budově v centru lázeňského města.
Dvě poschodí nových multimediálních
a interaktivních expozic prezentují bohatost a šíři sbírkového fondu muzea

a aktivně zapojují návštěvníka do dějin
města a regionu s důrazem na slavné
místní lázeňství. Díky rekonstrukci
byly otevřeny i dříve nepřístupné prostory. Muzeum bylo obohaceno o zázemí pro edukativní činnost a zpřístupněno i handicapovaným návštěvníkům.
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1) Překvapilo Vás něco mile či nemile
při rekonstrukci? Potýkali jste se s něčím nečekaným?

Bylo její zaměření jasné nebo jste při
výběru témat měli dilema, co z Karlových Varů představit?

LENKA ZUBAČOVÁ, ŘEDITELKA MUZEA: Dispozice původních prostor pro
novou muzejní expozici byla v podstatě
zachována, zásadní změnou bylo vybudování výtahu, muzeum je konečně bezbariérové. Velkou změnou k lepšímu je
vstupní vestibul, kde po sejmutí mramorových obkladů ze 70. let byly odhaleny
původní profilace říms. Nový prostor haly
s geometricky řazenými pilíři působí velmi
čistě a příjemně. V průběhu stavby se
také podařilo uvolnit byt správce, který
byl přestavěn na konferenční sál. Komfort
návštěvníků byl také zvýšen vybudováním
samoobslužné šatny a malého bistra. Nezapomněli jsme ani na děti, které najdou
v objektu oddychovou zónu – hernu.

LENKA ZUBAČOVÁ: Výročí se v nové
expozici nijak nepromítlo, bylo hlavně
prvním impulzem k zamyšlení ke změně.
Stopadesáté výročí rozhodně ale napomohlo publicitě nové expozice. Značně
se zvýšil zájem o jeho návštěvu. Obsah
expozice byl od počátku jasný. Ideový
záměr vycházel z toho, co jsme v předchozí expozici postrádali, jako třeba odsun Němců. Naopak některá témata byla
redukována. Např. sklárna Moser, která
má dnes vlastní muzeum. Nově byla po
patrech oddělena témata historie Karlových Varů, příroda a dějiny regionu.
V expozici najdete také dětskou
cestu s vtipnými ilustracemi a dotykové
exponáty z různorodých materiálů, které jsou opatřeny popiskami v Brailově
písmu. Dotyková stezka však není určena pouze návštěvníkům se zrakovým
handicapem.

2) Novou expozici jste si nadělili jako
dárek k 150. výročí existence muzea.
Promítlo se výročí nějak v expozici?

2.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.:
Příběh jednoho pokladu

1) Ve filmu krásně demonstrujete,
že muzejní skvosty by nemohly být
uchovány a představeny bez práce
muzejních odborníků. Plánujete další
projekty, které by zviditelnily fakt, že
skutečným pokladem každého muzea
jsou vedle sbírek také znalosti a práce
specialistů mnoha oborů?
JANA KLEMENTOVÁ, VEDOUCÍ ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ A ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY: Natočení Příběhu jednoho pokladu bylo pro nás opravdu
počinem, prvním vstupem a seznámením
se s možnostmi prezentace sbírek a jejich
restaurování prostřednictvím dokumentárního filmu. Výsledek nás velmi mile
překvapil svým potenciálem, pro muzeum
jako přesvědčivý doklad odborné práce
archeologů a restaurátorů, a pro veřejnost jako poutavá forma edukace. Proto
jsme se rozhodli zrealizovat ještě jednu
verzi filmu, která bude určena dětským
návštěvníkům. Úplnou novinkou je pak
projekt, který je teprve na počátku svého
vzniku. Bude v časosběrném pásmu představovat tvorbu naší stálé archeologické
expozice Stopami věků, od provedení
záchranného archeologického výzkumu
v místě jejího vzniku, přes stavbu několika
domů a polozemnic z různých období pravěku, instalaci sbírkových předmětů, modelů, fotografií, audiovizuálních výstupů
až po její slavnostní otevření v roce 2022.
2) Věřím, že se s návštěvníky plánujete
podělit o zážitek z pohledu na tento
unikátní nález, jehož uchování a způsob
ošetření jste představili v oceněném
filmu. Kdy se můžeme těšit na výstavu
předmětů z „turského pokladu“?

Projekt ve formě filmu seznamuje veřejnost s unikátním nálezem z roku
2015, který obsahoval více než 130
kusů předmětů z bronzu, mědi a zlata datovaných na počátek 2. tisíciletí př. n. l. Přínosem dokumentu je
prezentace náročné prace muzejních
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odborníků z Archeologického oddělení a Oddělení konzervace sbírek
Středočeského muzea v Roztokách
u Prahy, která nutně předchází představení předmětů ve formě expozice
či výstavy a jejich bezpečnému uložení
v depozitáři.

JANA KLEMENTOVÁ: Návštěvníci se
s bronzovým depotem z Turska již měli
možnost seznámit v rámci výstavy u příležitosti 3. Mezinárodního dne archeologie
v roce 2016, ještě před restaurováním.
Další, tentokrát dlouhodobější prezentace tohoto pokladu, ale nejen jeho, je plánována na podzim roku 2019 na výstavě
o středočeských depotech ze sbírek našeho muzea a průběhu jejich restaurování.
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3.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze:
Revitalizace hlavní budovy UPM

Budova UPM, stavba architekta Josefa Schulze, se dočkala potřebné rekonstrukce a oživení. Nejprve byl vybudován nový centrální depozitář, který
umožnil uvolnit budovu a vystěhovat
sbírkový fond z nevyhovujících prostor. Díky tomu byla historická budova náležitě opravena a zrestaurována,
včetně bohaté výtvarné výzdoby. Tak
bylo možno více než zdvojnásobit výstavní plochu a vytvořit nové prostory
pro návštěvníky.
1) Ukázala rekonstrukce něco do té
doby neznámého, co prostory nově
obohatilo?

ZV

HELENA KOENIGSMARKOVÁ, ŘEDITELKA MUZEA: Rekonstrukce byla vlastně rehabilitací původních prostor, takže
neznámý byl pro nás např. pohled na volné
restaurované stropy ve všech podlažích,
ale zejména v podlaží šestém, které jsme
znali jen přeplněné jako depozitář.
2) Jak vnímají návštěvníci nové uspořádání budovy, např. nový vstupní prostor?
HELENA KOENIGSMARKOVÁ: Návštěvníci jsou novým vstupem přes zahradu,
volně přístupným obchodem a restaurací
nadšeni, neboť je to pro ně velmi vstřícné
prostředí.

láštní cena / Západočeské muzeum v Plzni, p. o.:
Rekonstrukce historické expozice Umělecké řemeslo
/ Užité umění

Po náročné dlouholeté přípravě zpřístupnilo Západočeské muzeum v Plzni rozsáhlou expozici užitého umění
zahrnující přes 2 500 exponátů skla,
porcelánu, kovů i unikátních sbírek
antického a orientálního umění. Nová
prezentace těchto bohatých sbírek
vhodně využila historický mobiliář
muzea a způsobem instalace připomněla původní podobu expozic z roku
1913. Navození někdejší muzejní atmosféry znovuoživuje diskuzi o smyslu a poslání uměleckoprůmyslových
muzeí v dnešní době.
1) Expozice dokládá, že sbírky uměleckého řemesla Západočeského muzea
patří k nejrozsáhlejším svého druhu
u nás. Přidávali jste během instalace
další exponáty, které nebylo možné
oželet nebo jste nakonec museli ubírat?
TÝM AUTORŮ V ČELE S JANEM MERGLEM, VEDOUCÍM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO ODDĚLENÍ: Vybírat jsme
museli podle předem určené koncepce,
která sledovala buď vytčené období či
celou vývojovou chronologii, nebo podle
technik a materiálů. V obou případech
jsme zjistili, že bychom potřebovali mnohem více místa, abychom představili vše,
co stojí za vidění.
2) Učinili jste během příprav a tvorby
expozice nějaký „objev“, ať už více či
méně překvapivý?
TÝM AUTORŮ V ČELE S JANEM MERGLEM: Učinili jsme objev komunikace.
Nastala situace, kdy odborní pracovníci
a počítačový odborník mezi sebou navzájem museli komunikovat a nacházet
vhodná řešení a vzájemně v sobě probouzet nadšení pro věc a témata, která
nám předtím nikdy nepřipadala zajímavá
nebo důležitá. V současné chvíli nastává další stupeň komunikace. Odborní
pracovníci předávají veškeré poznatky,
načerpané při budování expozice našim návštěvníkům při komentovaných
prohlídkách.

Věstník AMG 3 /2018
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Pořadí prvních deseti míst
v XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Muzejní publikace roku 2017

Muzejní počin roku 2017

1. Muzeum Novojičínska, p. o.;
Říše prastará, mocná i zkrocená:
Les na Kravařsku mezi středověkem
a industrializací
2. Husitské muzeum v Táboře;
Život na Blatech a Kozácku
3. Národní technické muzeum;
Člověk v náhradách aneb Technika
slouží medicíně
4. Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích; První světová válka:
Léta zkázy a bolesti
5. Moravské zemské muzeum;
Chvála sběratelství: 200 let služby
moravské kultuře a vědě
6. Technické muzeum v Brně;
Umění emailu: Technika smaltu
7. Muzeum hlavního města Prahy;
Praha Karla IV.: Středověké město
8. Muzeum východních Čech
v Hradci Králové; Velká vizita!...
v Hradci Králové za první republiky
9. Vlastivědné muzeum
v Šumperku, p. o.; Stálá expozice
domácí fauny a lesnictví na zámku
Úsov
10. Památník národního písemnictví;
Zkušenost exilu: Osudy exulantů
z území bývalého ruského impéria
v meziválečném Československu

1. Památník národního písemnictví;
Zkušenost exilu: Osudy exulantů
z území bývalého Ruského impéria
v meziválečném Československu
2. Národní zemědělské muzeum,
s. p. o.; Zahradní umění první
Československé republiky a její
zahradníci
3. Technické muzeum v Brně; Umění
emailu: Technika smaltu
4. Česká pošta, s. p. – Poštovní
muzeum; 200 let poštovní
schránky
5. Národní památkový ústav; Zbraně
a zbroje na státním zámku Hluboká
6. Oblastní muzeum v Mostě, p. o.;
Svět kachlových kamen
7. Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, p. o.; Docela obyčejné boty:
Boty neobyčejně zvláštní
8. Vlastivědné muzeum
v Šumperku, p. o.; Šumperská
Sanatorka: Nadějí, posláním,
láskou... pro tisíce duší
9. Muzeum města Ústí nad
Labem, p. o.; Minerály Českého
středohoří
10. Muzeum Brněnska, p. o.; Stopy
textilních magnátů v Brně: Löw-Beer / Stiassni / Tugendhat

1. Muzeum Karlovy Vary, p. o.
Karlovarského kraje; Rekonstrukce
budovy a nová stálá expozice Muzea
Karlovy Vary
2. Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, p. o.; Příběh jednoho
pokladu
3. Uměleckoprůmyslové museum
v Praze; Revitalizace hlavní budovy
Uměleckoprůmyslového musea
v Praze
4. Západočeské muzeum v Plzni, p. o.;
Umělecké řemeslo / Užité umění
5. Národní zemědělské muzeum,
s. p. o.; Oživování Národního
zemědělského muzea v Praze
6. Muzeum Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě; Revitalizace
expozic Stará škola a Informatorium
a vstupního prostoru do muzea
7. Památník Karla Čapka ve Staré
Huti, p. o.; Rekonstrukce expozic
Památníku Karla Čapka
8. Národní technické muzeum;
Železniční depozitář Národního
technického muzea v Chomutově
9. Muzeum Českého krasu, p. o.;
Muzeum Hořovicka
10. Milevské muzeum; Muzeum
milevských maškar

Foto: Martin Čarek, AMG

Foto: Martin Čarek, AMG

Muzejní výstava roku 2017

Ceremoniálem provázeli Václav Žmolík a Martina Kociánová
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J. K. Sanchez a ředitelka soutěže Irena Chovančíková
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Na okraj uplynulého
XVI. ročníku
RADIM VONDRÁČEK
PŘEDSEDA KOMISE NÁRODNÍ SOUTĚŽE MUZEÍ
GLORIA MUSAEALIS
jednom rozhlasovém pořadu
po letošním udílení Cen Gloria
musaealis za rok 2017 jsem dostal
nesnadnou otázku, co musí mít výstava nebo publikace, aby v soutěži
uspěla. Při hledání možné odpovědi
jsem si znovu uvědomil, jak nesnadné je rozhodování mezi tolika zajímavými a kvalitními projekty a jak
malé rozdíly někdy dělí ty oceněné
od ostatních. Navíc velmi různorodé spektrum oborů a témat mnohdy
ztěžuje možnosti porovnávání a hodnocení. V uplynulém ročníku, kdy
jsme dosáhli rekordního počtu 99
přihlášek, spolu soutěžily například
výstavy zaměřené na regionální geologii, zoologii, zdravotní techniku či
lesnictví, stejně jako na řadu témat
historických, uměnovědných a archeologických. Přitom některé typy
exponátů mají jistou výhodu v tom,
že jejich vystavování je snazší nebo
divácky atraktivnější. Porota se snaží
citlivě vnímat specifika rozmanitých
vědních disciplín a oborových přístupů, ale zároveň najít něco společného,
co umožňuje srovnání, jakési „tertium comparationis“. Každá z hlavních
soutěžních kategorií má samozřejmě
stanovena celkem jasná hodnotící
kritéria, ovšem zvyšující se profesionalita muzejní práce a stále častější
zapojování externích spolupracovníků minimalizuje rozdíly. Pozitivně
k tomu v minulých letech přispělo,
kromě vládní podpory, čerpání prostředků z Evropských strukturálních
a investičních fondů, především z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), anebo z fondů
Evropského hospodářského prostoru
a Norska. Tyto prostředky se výrazně

Věstník AMG 3 /2018

promítly jak do kvality péče o sbírkové
fondy v nových depozitářích, tak do
přípravy náročných expozic a výstav,
jimiž se mohly díky zmíněným dotacím pochlubit hlavně mimopražská
muzea a galerie. Z pohledu poroty se
tak ještě více stírala hranice mezi projekty velkých a menších, centrálních
a regionálních pracovišť.
Z výstav a publikací bylo možné
letos ocenit jen necelou osminu přihlášených (z počtu 84 v těchto dvou
kategoriích), ovšem z hlediska volby
tématu, kvality zpracování a přitažlivosti pro diváky či čtenáře bylo kandidátů mnohonásobně více. Nesporným faktem je růst odborné erudice
muzejních pracovníků, daný kromě
jiného systematickou podporou rozvoje výzkumných organizací, mezi něž
mnohá muzea a galerie patří, i těsnou
spoluprací s vysokými školami nebo
Akademií věd ČR, v. v. i. Profesionalizuje se též architektonické řešení
výstav, stejně jako grafická a polygrafická příprava publikací. Za úroveň

Foto: Martin Čarek, AMG

V

edukačních programů v českých muzeích by se, myslím, nemusely stydět
ani renomované světové instituce,
pracující ovšem za zcela jiných rozpočtových podmínek.
Pokud bych se měl vrátit k oné původní otázce, jak lze nakonec dospět
k úzkému výběru oceněných, pak asi
společným jmenovatelem nejúspěšnějších projektů v posledních letech
by bylo nejen všestranné naplnění
soutěžních kritérií, zvláště z hlediska odbornosti, společenského přínosu a atraktivity, ale šťastné propojení
všech těchto kvalit a jistá překvapující
excelence v některém z posuzovaných
aspektů. Někdy to byla výjimečnost
tématu, jeho aktuálnost či společenská odezva, jindy mimořádně vysoká úroveň realizace nebo nečekaně
nový úhel pohledu. Někdy to byl obdivuhodný vklad práce konzervátorů
a restaurátorů, jindy překvapivé objevy výzkumu, nápady kurátorů nebo
muzejních pedagogů. Nezanedbatelný
aspekt hodnocení představuje vlastní
podíl soutěžící instituce na projektu,
vzhledem k nárůstu externě realizovaných zakázek, a také trvalý přínos pro
její činnost, zvláště pro zpracování,
rozvoj a prezentaci sbírkového fondu.
Uznání a podporu si však zaslouží každý, kdo se do Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis přihlásí, v prvé řadě
za odvahu soutěžit.

Rozhlasový Big Band Gustava Broma pod vedením Vlado Valoviče a J. K. Sanchez
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III. ročník soutěže
o nejpopulárnější muzeum
MONIKA BENČOVÁ
SEKRETARIÁT AMG

S

Soutěž společně vyhlašují Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Český
výbor ICOM, z. s. Hodnocení muzeí
probíhá na portále do-muzea.cz, který spravuje Národní muzeum a na
jehož vzniku se také podílela AMG.
Od 1. dubna 2018 do 31. března 2019
probíhá v pořadí již IV. ročník soutěže
Muzeum roku 2018, jehož výsledky
budou vyhlášeny v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis
za rok 2018.

Cena Muzeum roku 2017
a III. místo v soutěži o nejlepší
hodnocení na do-muzea.cz:
Regionální muzeum Mělník
1) Během dvou let se Vám podařilo
pro muzeum získat ocenění na všech
třech místech. Evidentně máte nadšené
a věrné návštěvníky. Jak si je získáváte?
MILOSLAVA HAVLÍČKOVÁ, ŘEDITELKA MUZEA: Ocenění v soutěži Muzeum
roku jsme získali podruhé za sebou a po

Foto: Archiv RMM

rokem 2017 oslavila soutěž Muzeum roku své třetí narozeniny
a měli jsme tak opět příležitost odhalit, které muzeum si u návštěvníků pro
daný rok vedlo nejlépe. Přestože soutěž dosáhla teprve školkového věku,
může si na své konto připsat první
rekord. Vyhlášení výsledků, probíhající v rámci slavnostního ceremoniálu
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, přineslo triumf, z něhož se raduje
Regionální muzeum Mělník. Muzeu
se podařilo během dvou let umístit na
všech třech nejvyšších stupních. V domovské instituci tak hrdě svírají diplomy za II. (2016) i III. místo (2017)
a zejména titul Muzeum roku 2017.
Jakým způsobem si své návštěvníky
muzeum získává, se dočtete v rozhovoru s ředitelkou muzea. Druhé místo za
rok 2017 si odneslo Městské muzeum
Žamberk, jehož ředitel se s námi také
podělil o zkušenosti v úspěšném boji
o návštěvnickou přízeň. Z přehledu
TOP 10 je patrné, že své trvale nadšené příznivce mají i další muzea, která
se v seznamu objevují pravidelně.

Regionální muzeum Mělník – Skalní obydlí Lhotka
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2. místě za rok 2016 jsme získali 1. a 3.
místo za rok 2017. Ocenění má pro nás
velkou hodnotu, právě proto, že pochází
od našich návštěvníků. Svědčí o tom, že
lidé k nám rádi chodí, že dobře hodnotí
naši práci, akce je oslovují a líbí se jim.
Pro nás je to povzbuzení do další práce
a dá se říci, že i „hnací motor“. Pořádáme velké množství pořadů, projektů,
výstav, přednášek pro nejširší veřejnost
od mateřských školek až pro centra seniorů, jezdíme do jednotlivých subjektů,
jsme v úzkém kontaktu. Osobní kontakt,
vstřícnost, nadšení a obětavost, ale také
znalosti, zkušenosti a kvalitní práce je to,
co muzeu dělá dobré jméno. Již sedmým
rokem spolupracujeme s Programem prevence kriminality Města Mělníka a dalšími subjekty na pořádání výstav a projektů pro školy s preventivně sociálním
charakterem. Je to ojedinělý cyklus, jenž
se věnuje aktuálním problémům zejména
u mladé generace. Úzká spolupráce s různými subjekty i jednotlivci se projevuje
v mnoha dalších aktivitách. Chci moc
poděkovat všem, kteří nás podporují!
2) Musíte Skalní obydlí ve Lhotce speciálně propagovat nebo si jej návštěvníci najdou sami? Čím si místo získalo
takový zájem?
MILOSLAVA HAVLÍČKOVÁ: Ocenění
pro skalní obydlí nás mile překvapilo a je
vidět, že i tento malý objekt dokáže veřejnost oslovit. Na Kokořínsku je skalních
obydlí několik desítek, ale jen v tomto
jediném bydlela poslední obyvatelka až
do roku 1982, zachovala se nám i část
původního vybavení. A to je naprosto unikátní záležitost, která dokáže veřejnost
oslovit. Obydlí je součástí cyklotrasy, je
zmiňováno na stránkách obce Lhotka,
objevuje se v řadě drobných propagačních
materiálů, ale samozřejmě jen to by bylo
málo. K jeho propagaci, kterou provádíme v našich materiálech, na webových
stránkách, na mnoha turistických a dalších serverech, v časopisech, novinách,
na veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Také hodně přispělo natáčení České televize do pořadu „Čtení do ouška,“
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prezentace v Toulavé kameře i letní pořady muzea „Tetička Mína vypravuje.“
Věříme, že i do budoucna si obydlí své
návštěvníky získá a určitě tomu napomohou i Dny lidové architektury Středočeského kraje, které se zde budou konat
v roce 2019.

II. místo:
Městské muzeum Žamberk
1) V čem si myslíte, že spočívá tajemství k získání spokojených návštěvníků?

TOP 10 institucí ve III. ročníku soutěže Muzeum roku 2017:
1.

Regionální muzeum Mělník
– hlavní budova
2.
Městské muzeum Žamberk
3.
Regionální muzeum Mělník
– Skalní obydlí ve Lhotce
u Mělníka
4.–5. Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti – Galerie Slováckého
muzea v Uherském Hradišti
4.–5. Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti – Muzeum lidových
pálenic ve Vlčnově

6.

Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti – hlavní budova
Muzeum Novojičínska
7.
– Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda v Příboře
8.
Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti – Památník Velké
Moravy ve Starém Městě
9.–10. Muzeum umění Olomouc
– Muzeum moderního umění
9.–10. Slezské zemské muzeum
– Arboretum Nový Dvůr

PETR HAŽMUKA, ŘEDITEL MUZEA:
Ze zaměstnanců musí vyzařovat, že svoji
práci vykonávají rádi a není to jenom jejich povinností. Ostatní pak přijde samo.

PETR HAŽMUKA: Chtěli bychom využít
potenciál našich výstav a více se zaměřit
na doprovodné akce, nejen pro nejmladší návštěvníky. Muzeum také v letošním
roce plánuje investice do vybavení nového
depozitáře, což návštěvníci ocení nepřímo
v budoucnosti.

Foto: Archiv MM Žamberk

2) Plánujete na rok 2018 nějakou novinku, která Vaší popularitu ještě zvýší?

Městské muzeum Žamberk

Kampaň „100 osobností českého muzejnictví“
Portréty významných osobností našeho oboru
Cílem kampaně je u příležitosti vzpomínaného 100. výročí vzniku samostatného československého státu upozornit na významné osobnosti českého muzejnictví,
které stály u jeho počátků či přispěly k pozitivnímu
rozvoji, a to jak na národní tak regionální úrovni. Přehled veškerých shromážděných osobností bude využit
k prezentaci našeho oboru a k připomenutí možná již
zapomenutých nebo v povědomí laické i odborné veřejnosti doposud málo známých lidí. V tomto seznamu se
mohou objevit zakladatelé muzeí a muzejních spolků,
sběratelé, badatelé, vědci, mecenáši či donátoři ad.
Z hlediska časového zařazení se není třeba omezovat
pouze na osobnosti působící kolem roku 1918, vždy
by však mělo jít o ty významné postavy z oblasti muzejnictví, které již zemřely.
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Od muzeí a galerií, které se budou chtít do kampaně
zapojit, budeme potřebovat: Jméno a příjmení osobnosti, její životopisná data, stručný popis působnosti
s informacemi vážícími se k dané muzejní instituci či
vědnímu oboru. Portrétní fotografii v dobrém grafickém rozlišení (minimálně 300 dpi) s jednoznačnou
identifikací dané osobnosti. Souhlas s užitím výše
uvedených údajů a materiálů pro propagační účely
v rámci mediálních kampaní AMG.
Děkujeme za dosud poskytnuté podklady! Kampaň
bude pokračovat i nadále v průběhu celého roku 2018.
Kontaktní osoba: Anna Komárková, BBus (Hons),
e-mail: amg@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.

19

OSMIČKOVÁ VÝROČÍ

Česká republika slaví sto let
MIROSLAV KLUSÁK
AGENTURA CZECHTOURISM

Č

eská republika zve turisty z celého světa na velkolepé oslavy.
U příležitosti stého výročí od založení
samostatného Československa připomíná především období tzv. první republiky (dvacet let mezi první a druhou světovou válkou) a nabízí stovky
kulturních, společenských i sportovních akcí.
CzechTourism letos láká domácí
i zahraniční turisty na architekturu
a design, kulturní scénu, lázeňství,
gastronomii, historii i příběhy českých
značek, které si dodnes drží celosvětové renomé (automobily Škoda a Tatra,
obuvnický koncern Baťa či tradiční
výrobci skla a bižuterie). Turisté se
budou moci vydat po stopách prvního československého prezidenta T. G.
Masaryka či pohraničních pevností.
Dokonalý umělecký zážitek připomenou vycházky po architektonických
vizích Adolfa Loose, Josefa Gočára či
Jana Kotěry i obrazy Alfonse Muchy,
Františka Kupky či Emila Fily.
Klíčovým projektem oslav je společná česko-slovenská výstava. Za
českou stranu ji garantuje Národní
muzeum, partnery jsou Slovenské národní muzeum a Slovenská národní
galerie. Národní technické muzeum
připravuje výstavu „Made in Czechoslovakia 1918 až 1992: Průmysl, který
dobyl svět“. Stému výročí vzniku Československa se budou věnovat i slavností koncerty České filharmonie,
Dny NATO, XVI. Všesokolský slet,
přednáškový cyklus Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, putovní
výstava „LEGIOVLAK“ či mezinárodní festival filmů s cestovatelskou
tématikou Tourfilm.
CzechTourism pro oslavy roku
2018 připravil jednotný marketingový
koncept a logo, zajistil přípravu audio
a videospotů, které budou ke zhlédnutí
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v televizi, rozhlase, na online kanálech a sociálních sítích. Agentura pro
prezentaci letošních oslav využije českých a slovenských osobností, jejichž
profesní či životní příběh je svázán
s Českou či Slovenskou republikou.
„Poselství celého projektu jsme promítli do dvou slov – Neměnil/a bych.
Rádi bychom pocit národní hrdosti
a sounáležitosti vzbudili právě pomocí
osobností z oblasti kultury, sportu či
vědy, jejichž profesní či osobní život je
neodmyslitelně spjat s Českou či Slovenskou republikou,“ doplňuje k prezentaci projektu ředitelka agentury
CzechTourism Monika Palatková.

CzechTourism připravil i webovou prezentaci oslav na adrese http://
www.spolecnestoleti.cz, kde jsou k nalezení nejen historické milníky České
a Slovenské republiky, ale i oficiální
akce, které budou připraveny během roku 2018 ve všech regionech
České republiky. Interaktivní obsah
bude připraven nejen pro návštěvníky
webových stránek, ale i pro uživatele
bezplatné aplikace, která nabídne nejen kalendáře událostí.

Projekt Založeno 1918
a výstava „Doteky státnosti“
na Pražském hradě
ONDŘEJ ŠVEHELKA
POŠTOVNÍ MUZEUM

D

ne 28. října 2018 si připomínáme
sté výročí vzniku Československé
republiky. Republiky, která by neexistovala bez zakladatelské idey několika
osobností a bez boje téměř sta tisíc
československých legionářů na frontách první světové války. Republiky,
jež by své demokratické zřízení neobnovila bez vojáků i civilistů, kteří
se aktivně vzepřeli nacistické okupaci
v roce 1939, i těch se stejným úsilím
vzdorujících komunistickému režimu
po únoru 1948.
V průběhu uplynulých sta let doprovázela naše dějiny řada symbolů.
Symbolem se pro mnohé stal i první československý prezident Tomáš

Garrigue Masaryk, stejně jako poslední československý a zároveň první český prezident Václav Havel. Těmi
nejdůležitějšími znaky každého samostatného státu jsou ale jeho státní symboly, většinou vycházející z dávných
historických tradic. Výjimkou nebyla
ani Československá republika. Státní
znak vznikl spojením zemských znaků, státní vlajka pak kombinací barev pocházejících ze stejného základu.
Standarta prezidenta republiky, stejně
jako státní pečeť, byly odvozeny od
státního znaku. Pouze československá
státní hymna měla původ v 19. století,
kdy vznikla jak česká píseň Kde domov můj, tak slovenská Nad Tatrou sa
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Nechybějí graficky ztvárněné statistické údaje ilustrující temné stránky
jednotlivých historických etap – např.
počty vězněných nebo popravených
osob.
Tematické bloky, soustředěné
do osmi postranních místností, jsou
zaměřeny z jedné poloviny na dějiny
jednotlivých státních symbolů (státní
znak, prezidentská standarta, státní
vlajka a státní hymna), a z druhé poloviny na jejich roli v životě a činech lidí
(obecný úvod do problematiky, role
státní symboliky v bojích za svobodu,
každodenní setkávání obyvatelstva se
státními symboly a jeho vzepětí při
významných sportovních akcích).
Klenotnice je rozdělena na dvě
části. První z nich představuje stálou expozici, která se věnuje historii
státních řádů během dosavadních sta
let. Jde zejména o soubor zachycující
vývoj Řádu Bílého lva, včetně nerealizovaných návrhů. Tato kolekce je
doplněna původními oděvy prezidentů a dalších vyznamenaných osob, na
nichž jsou řády přímo umístěny. Druhá část expozice je výměnná a věnuje

se unikátním archiváliím, doplněným
trojrozměrnými předměty. Jedná se
o osm tematických bloků, obměňovaných zhruba po jednom měsíci, např.
originály ústav a dokumentů uznávajících Československou národní radu
dohodovými mocnostmi, dokumenty vztahující se k mnichovské krizi
a vzniku Protektorátu Čechy a Morava, či materiály spojené s bojem za
svobodu, demokracii a lidská práva.
K výstavě byl vytvořen program
komentovaných prohlídek pro I. a II.
stupeň základních škol a pro střední školy. Prohlídky probíhají každý
všední den v červnu, září a říjnu. Více
informací najdete na http://www.komentovkydoteky.sweb.cz.
Výstava „Doteky státnosti“ představuje vyvrcholení projektu Založeno
1918 jak díky svému důrazu na příběhy předmětů spojených se státní symbolikou, tak originálnímu architektonicko-výtvarnému pojetí, a zaujímá
významné místo v rámci oslav stého
výročí vzniku samostatné republiky.
Přejme jí proto úspěch a co největší
zájem široké veřejnosti.
Foto: Pavel Jurečka

blýská. Samostatný stát Čechů a Slováků existoval až do roku 1992. Státní
symboly České republiky a Slovenské
republiky tedy vycházejí ze stejných
kořenů, jako tomu bylo při vzniku společného státu v roce 1918.
U příležitosti stého výročí nejvýznamnějšího okamžiku novodobých
českých dějin je během letošního roku
na Pražském hradě uskutečňován výstavní projekt Založeno 1918. Podílí
se na něm řada institucí, jmenovitě
Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Vojenský historický ústav Praha, Odbor archivní
správy Ministerstva vnitra České
republiky a Poštovní muzeum České
pošty, s. p. Jeden z vrcholů tohoto cyklu představuje výstava „Doteky státnosti“, probíhající od 10. května do
31. října 2018 v Jízdárně Pražského
hradu. Zcela jedinečným způsobem
prezentuje vývoj, kterým prošly státní
symboly až do současnosti.
Unikátnost výstavy je zdůrazněna už jejím architektonickým řešením, do něhož se promítá tvarosloví
a barevnost státní vlajky České republiky. Návštěvník tento prvek rozpoznává postupně během průchodu
prostorem. Jeho pozornost zároveň
není odvedena od samotných exponátů. Jádro expozice tvoří zužující se
koridor s časovou osou (postupuje se
proti proudu času, tj. od současnosti
k roku 1918), po jehož stranách se
nacházejí tematicky zaměřené místnosti. Následuje klenotnice, prostor
sám o sobě neosvětlený, díky čemuž
vynikne exkluzivita zde vystavených
nasvícených předmětů.
Centrální chronologická osa je
představována souborem trojrozměrných exponátů umístěných uprostřed
výstavního sálu. Po stranách se nachází paneláž doprovázená poštovními
známkami a schránkami, charakteristickými pro funkční období jednotlivých prezidentů. Vše je doplněno
audiovizuálními prvky (prezidentské
projevy), dobovými oficiálními i opozičními výtvarnými díly či vyhláškami.

Výstava „Doteky státnosti“ je až do konce října k vidění v Jízdárně Pražského hradu
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200 LET ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ

Foto: Archiv JMM

140 let znojemského muzea
RENATA HURNÍKOVÁ
JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ

J

a neustále rozšiřuje svoje expozice
a depozitáře.
V současné době muzeum uchovává více než 400 000 sbírkových předmětů. Pracoviště botaniky, geologie
a zoologie se zaměřují na výzkum
a dokumentaci živé i neživé přírody regionu včetně území Národního parku
Podyjí. Archeologie plní vedle vlastních výzkumných činností i úkoly na
úseku archeologické památkové péče.
O bohaté sbírky umělecké a historické
pečují pracoviště etnografie, historie
a dějin umění. Muzejní knihovna má
ve svých fondech uloženy i vzácné staré tisky z oficíny premonstrátského
kláštera v Louce. Rozsáhlý fotoarchiv

Foto: Archiv JMM

edno z nejstarších muzeí na jižní
Moravě slaví v roce 2018 sto čtyřicet let od svého založení. Již od svého
vzniku v roce 1878 počalo tehdy městské muzeum shromažďovat památky
minulosti Znojma, které představilo
veřejnosti ve své první expozici otevřené roku 1889. Od roku 1910 našly sbírky své umístění v prostorách
znojemského hradu, který spolu s památnou rotundou získalo muzeum do
své správy roku 1920. Změna názvu
na Jihomoravské krajinné muzeum
v roce 1931 pak odrážela rozšíření
muzejní činnosti na celý region. Po
druhé světové válce muzeum postupně
získalo charakter odborného ústavu

Kuratorium muzea z první poloviny 20. let 20. století, zleva: Fritz Krammer, Dr. Franz
Winkler, Anton Vrbka, Dr. Josef Mareš, Rudolf Stloukal, Karel Zobal, Albert Stummer
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Anton Vrbka – kantor, kustod a v letech
1925 až 1939 ředitel znojemského muzea. Jedna z velkých osobností znojemského regionu.

s množstvím často unikátních záběrů řady míst celého okresu spravuje
pracoviště dokumentace současnosti. O další zachování sbírek se starají
konzervátorské laboratoře. Svou prezentační aktivitou se Jihomoravské
muzeum řadí k významným kulturním
institucím města i regionu.
V rámci celoročních oslav 140.
výročí představuje muzeum několik
výstav a akcí pro širokou veřejnost.
Na začátku roku proběhl cyklus přednášek na zajímavá regionální témata,
připraveny jsou tři výstavy odkazující
na výročí muzea, které se prolínají
v průběhu celého roku (více viz rubrika Pozvánka na výstavu). Proběhla každoroční květnová muzejní noc
„Cesta časem“, tentokrát inspirovaná
právě 140. výročím. V druhé polovině roku vyjdou dvě zajímavé publikace. V první budou čtenáři seznámeni
s předměty a exponáty, které jsou součástí sbírek muzea. Druhá publikace
bude mít formu odborného katalogu
a detailně představí muzejní sbírku
orientálních zbraní. Tato jedinečná
kolekce, jejíž podstatná část je prezentována i ve stálé expozici Zbraně
Orientu, patří k nejucelenějším svého
druhu ve střední Evropě.
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200 LET ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ

100 let Waldesova muzea
spínadel a knoflíků
KATEŘINA HRUŠKOVÁ
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU

N

v dnešní Moskevské ulici v pražských
Vršovicích. Muzeum mělo od počátku
ambice stát se plnohodnotným odborným ústavem, který by odpovídal vysoké úrovni pražských muzeí. Hlavním
cílem bylo dokumentovat a vědecky
zpracovávat knoflíky a další šatní spínadla v širokém kulturně-historickém
kontextu. Jako všestranná instituce
mělo muzeum i vlastní knihovnu
s rozsáhlým fondem odborných publikací i periodik. Součástí vybavení
muzea byl fotoateliér a konzervátorská dílna a sbírky byly odborně zpracovávány i externími spolupracovníky.
Muzeum také od samého počátku vydávalo časopis Zprávy Waldesova muzea. Přestože vycházel pouze do roku
1919, je dodnes zajímavým zdrojem
dobových odborných textů.
Muzejní expozice byla pro veřejnost poprvé slavnostně otevřena
dne 25. září 1918. Návštěvníci mohli

Foto: Archiv Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

a podzim letošního roku si připomeneme výročí 100 let od
otevření Waldesova muzea knoflíků
a spínadel všech dob veřejnosti. Vznik
této pozoruhodné instituce inicioval
známý pražský továrník a sběratel
umění Jindřich Waldes. Právě jeho
zájem o zdánlivě obyčejný předmět,
jako je knoflík, stál u vzniku sbírky,
která se stala základem budoucího
muzea. Jeho otevření předcházely tři
roky aktivit nejen Jindřicha Waldese,
ale také odborného kuratoria, v jehož
čele stál společně s bratrem Sigmundem. Mezi členy kuratoria patřili i ředitel Uměleckoprůmyslového musea
v Praze František X. Jiřík nebo architekt Josef Fanta. Muzejní regulativ
byl schválen již roku 1916 a oficiální
povolení činnosti bylo vydáno 12. ledna 1917. Muzeum se stalo součástí
podniku Waldes & Co., za jeho sídlo byl určen rozsáhlý prostor v domě

Pohled do expozice Waldesova muzea knoflíků a šatních spínadel v pražských
Vršovicích, 1918
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obdivovat pečlivě uspořádané celky
exponátů, a to jak z pohledu evropského historického vývoje – od pravěku
po tehdejší moderní spínadla – tak
členěné podle různých světových regionů. K dispozici byl i průvodce muzeem. Význam události podtrhla rovněž
vydaná plaketa zaslaná do dalších institucí nebo významným osobnostem.
Sbírka muzea obsahovala vedle rozsáhlého souboru spínadel a knoflíků
i oděvní doplňky a textilie. Spínadla
byla dokumentována a prezentována
i formou fotografií a grafik zobrazujících lidové kroje a módu různých
období. Činnost muzea byla patrně
ukončena v roce 1942 a jeho osud definitivně zpečetěn znárodněním podniku Waldes & Co. Významná část
sbírky se nakonec dostala do správy
Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, které o tento rozsáhlý dochovaný soubor, prohlášený v roce 1999 za
kulturní památku, pečuje i dnes. Ve
stálé expozici jabloneckého muzea je
též možné zhlédnout samostatnou část
věnovanou tzv. sbírce Waldes.
Bohatost sbírek a rozmanitost aktivit činí z Waldesova muzea pozoruhodnou meziválečnou muzejní instituci, která si i v současnosti zaslouží
naši pozornost. Při příležitosti tohoto
výročí pořádá Kotěrovo centrum architektury a Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou odborný seminář
zaměřený na téma Waldesova muzea
a jeho sbírek, osobnost Jindřicha Waldese a jeho sběratelskou a filantropickou činnost, ale také na fenomén soukromého sběratelství v meziválečném
období. Seminář, organizovaný za finanční podpory Městské části Praha
10, se uskuteční v prostorách původního Waldesova muzea, a to ve výroční
datum 25. září 2018. Zájemci o účast
na semináři se více informací dozvědí
na webových stránkách http://www.trmalovavila.eu nebo http://www.msb-jablonec-cz. Přednášející se mohou
přihlásit do 30. června 2018 na e-mail:
katerina.hruskova@msb-jablonec.cz
nebo o.janota@foibos.cz.
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SENÁTU AMG

Mimořádné zasedání
Senátu AMG
dne 3. května 2018 v Národním technickém muzeu
Přítomni: 26 z 54 s hlasem rozhodovacím
4 z 23 s hlasem poradním
Jelikož se členové Senátu AMG nesešli
v čase zahájení jednání v dostatečném
počtu (tj. nejméně polovina členů s hlasem rozhodovacím), II. místopředseda
AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka dle § 12
odst. 2 Stanov AMG informoval přítomné o uskutečnění mimořádného zasedání Senátu AMG o 30 minut později.
Po uplynutí této doby byl pro zasedání
mimořádného Senátu AMG přítomen dostatečný počet členů (dle § 12, odst. 2
je potřebná účast alespoň jedné třetiny
členů s hlasem rozhodovacím, tj. 18 členů), přičemž v průběhu jednání pak byli
přítomni členové Senátu AMG v počtu 26
členů s hlasem rozhodovacím. V úvodu
zasedání Senátu AMG byla schválena
návrhová komise ve složení: Mgr. Lukáš
Krinke, Ing. Pavel Jirásek, PhDr. Zita Suchánková; mandátová komise ve složení:
PhDr. František Šebek, PhDr. Jan Dolák,
Mgr. Monika Benčová. Zároveň byl dle
předloženého návrhu schválen program
zasedání Senátu AMG.

Zpráva o činnosti Exekutivy
AMG
Členům Senátu AMG byla v předstihu
zaslána podrobná zpráva jako podklad
pro jednání, kterou zpracoval II. místopředseda AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka.
Ten také v tomto bodě zasedání Senátu
AMG informoval o jednáních Exekutivy
AMG, která se za uplynulé období sešla dvakrát, a to dne 21. března 2018
a 25. dubna 2018. Hlavními body jednání na obou zasedáních byla zejména
příprava Konference k 100. výročí vzniku
ČSR, XII. Sněm AMG v Ústí nad Labem,
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis,
Festival muzejních nocí 2018 a aktuální otázky v oblasti muzejní legislativy,
vč. problematiky GDPR.
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Ke Konferenci k 100. výročí vzniku ČSR proběhlo dne 16. března 2018
v Technickém muzeu v Brně setkání, na
kterém bylo dohodnuto zkrácení konference z finančních důvodů na dva dny
(bez exkurze do Martina dne 15. listopadu 2018). Konference se tedy uskuteční ve dnech 13.–14. listopadu 2018
v Bratislavě. Účastnický poplatek bude
ve výši 20 € (500 Kč). Plánuje se vydání
recenzovaného sborníku příspěvků z konference, a to nejpozději do března 2019.
XII. Sněm AMG se uskuteční ve
dnech 28.–29. listopadu 2018 v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.
Do muzeí byl rozeslán I. cirkulář pozvánek
(vč. pokynů pro účast na Sněmu AMG,
hlasování, zastupování na základě plné
moci i vzoru plné moci k možnému doplnění). Všechny materiály jsou k dispozici také na webu AMG a byly rozeslány
prostřednictvím Bulletinu AMG do všech
muzeí v ČR. Na jednání Senátu AMG
byla muzea prostřednictvím předsedů
Krajských sekcí AMG i Komisí AMG
opětovně vyzvána k zasílání podnětů na
změny Stanov AMG, námětů do Strategických cílů a hlavních programových linií
činnosti AMG pro období 2019–2021
a návrhy na kandidátní listinu pro volby do Exekutivy AMG a Revizní komisi
AMG na období 2019–2021. K tématu
blížícího se Sněmu AMG bude v blízké
době uspořádáno setkání Exekutivy AMG
s předsedy Krajských sekcí AMG. Členové
Exekutivy AMG jsou také připraveni zúčastnit se jednání Krajských sekcí AMG,
které mají ve své gesci.
Během zasedání Exekutivy AMG byla
projednávána i problematika GDPR. Ministerstvo kultury připravuje kodex chování muzeí a galerií při poskytování služeb
veřejnosti a nemá dle všeho zatím v plánu

vypracování metodického pokynu, o který
požádala AMG dopisem náměstka ministra kultury pro řízení sekce kulturního
dědictví Ing. Vlastislava Ourodu, Ph.D.,
stejně tak přitom učinila i UZS za podpory AK ČR a SMO ČR.

Zpráva Revizní komise AMG
za rok 2017
Předsedkyně Revizní komise AMG PhDr.
Zita Suchánková přednesla podrobnou
zprávu o hospodaření AMG za rok 2017.
Revize, během níž nebyly zjištěny žádné
nedostatky a nesrovnalosti, se uskutečnila na Sekretariátu AMG dne 13. března
2018. Protokol o provedení kontroly se
jako každý rok stane součástí Výroční
zprávy AMG za rok 2017. Zpráva Revizní
komise AMG byla na závěr tohoto bodu
jednání členy Senátu AMG jednomyslně
schválena. PhDr. Zita Suchánková také
vyzvala všechny zájemce, aby se sami
přišli přesvědčit o stavu účetnictví AMG
mj. s ohledem na požadavek Krajské sekce hl. m. Prahy AMG, která jménem své
předsedkyně PhDr. Zuzany Strnadové
požádala o zaslání rozpočtu Národní soutěže muzeí Gloria musaealis za poslední
dva roky. V odpovědi všem členům sekce
byly zaslány podmínky pro nahlédnutí do
přehledu hospodaření AMG, jehož součástí jsou také náklady na zajištění soutěže. Přehled je každoročně publikován
jako součást Výroční zprávy AMG, kde je
také prezentována Zpráva Revizní komise
AMG za příslušný účetní rok. O nahlížení
do účetnictví AMG je možné zažádat – viz
příslušná ustanovení Stanov, Jednacího
a Organizačního řádu AMG. Prostřednictvím e-mailu nebude AMG zasílat žádné
další materiály, neboť požadované dokumenty obsahují citlivá data.

Plán činnosti a rozpočet AMG
na rok 2018
Výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons), informovala o úpravách
rozpočtu AMG na rok 2018 dle aktuální
výše získaných dotací, o rozdělení příspěvků Komisím a členům AMG, a podrobně také o plánu činnosti AMG na
rok 2018. Členům Senátu AMG byly
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podklady zaslány předem k prostudování.
Celkem AMG obdržela dotace MK ČR ve
výši 1 155 tis. Kč, přičemž na Informační
servis (ŠMP, oborové databáze, ediční
činnost, činnost Komisí AMG, semináře
a konference) bylo přiděleno 605 tis. Kč;
na Propagaci a popularizaci muzejnictví
(FMN 2018, mediální kampaň Muzea
a 20. století a Server muzeí a galerií ČR)
150 tis. Kč a na Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis (na zajištění celoročního provozu soutěže a slavnostní ceremoniál) 400 tis. Kč. AMG získala také
grant od Hlavního města Prahy ve výši
200 tis. Kč na jubilejní XV. ročník Pražské
muzejní noci, který se uskuteční v sobotu
9. června 2018. AMG podá také žádost
o dotaci na Česko-německý fond budoucnosti na přípravu a tisk sborníku z ČSB
konference v Mikulově, která se uskutečnila v roce 2017. Dále byla projednána
otázka financování Komisí AMG, kde bylo
zdůrazněno, že příspěvek obdrží pouze ta
komise, která si o příspěvek z rozpočtu
AMG na příslušný rok zažádá (podporovány jsou odborné semináře a konference
Komisí AMG). V případě, že tak neučiní,
nemůže jí být finanční příspěvek přiznán.
Návrh úpravy rozpočtu a plánu činnosti
AMG na rok 2018, vč. návrhu rozdělení
příspěvků Komisím AMG byly členy Senátu AMG schváleny.

Výroční zpráva AMG
za rok 2017
Anna Komárková, BBus (Hons), informovala členy Senátu AMG, které Krajské sekce AMG, resp. Komise AMG ještě
nezaslaly své podklady pro zpracování
VZ AMG. Zároveň se omluvila za skutečnost, že v důsledku technických potíží
počítače (problém s elektronickou poštou
na hlavní adrese amg@cz-museums.cz)
mohlo dojít ke ztrátě části materiálů. Někteří předsedové Krajských sekcí, Komisí
a Kolegií AMG byli proto vyzváni k opakovanému zaslání informací o aktivitách ve
svém oboru. Termín pro dodání podkladů
byl stanoven nejpozději do 15. května
2018 s tím, že po shromáždění všech potřebných dat proběhne redakční příprava
AMG s termínem vydání do 30. června
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2018. Znění Výroční zprávy AMG za rok
2017, vč. účetní závěrky a Zprávy Revizní komise AMG o kontrole hospodaření
AMG za rok 2017 bylo schváleno.

Legislativa
II. místopředseda AMG PhDr. Zdeněk
Kuchyňka informoval o aktuální situaci ohledně GDPR. Ing. Jiří Horecký,
Ph.D., MBA, prezident UZS, jednal na
téma GDPR dne 1. března 2018 s ministrem kultury ČR PhDr. Iljou Šmídem
(AMG jako podklad pro jednání poskytla
své stanovisko s návrhem řešení této
problematiky pro oblast muzejnictví).
K problematice GDPR se aktivně staví
Národní knihovna ČR a SKIP, jež vytvořily příručku a návrh směrnic pro oblast
knihoven (odkaz na tyto dokumenty je
k dispozici také webu AMG). Pracovní
skupina AMG pro GDPR se na Sekretariátu AMG sešla podruhé. Informace z jednotlivých školení jsou zatím rozporuplné,
některé kraje se vůči svým PO chovají
vstřícněji a pořádají pro ředitele muzeí/
galerií školení, někde dokonce připraví
vzorové směrnice, jiné kraje nechávají
odpovědnost zcela na ředitelích svých
PO. Základním doporučením je: vytvořit
si v instituci přehled o zpracování údajů
rozdělený dle toho, zda jde o zákonný
zájem (např. pracovní smlouvy), oprávněný zájem (např. directmarketing), nebo
veřejný zájem (např. zpracování osobních
údajů pro historické bádání). Exekutiva
AMG se dohodla, že osloví všechny spřízněné poslance a senátory a požádá je
o podporu návrhů AMG, aby pro muzea
a galerie byla v zákoně č. 122/2000
Sb. stanovena stejná výjimka týkající
se zpracování osobních údajů, jaká je
navržena v rámci novely zákona o archivnictví a spisové službě; stejná výzva
s žádostí o pomoc při řešení problematiky
GDPR byla zaslána členům Senátu AMG
(jiná cesta k připomínkování připravovaných právních předpisů již není možná).
Ing. Richard M. Sicha se dne 13. dubna
2018 zúčastnil mimořádného semináře
Královéhradeckého kraje k problematice
GDPR. I zde zaznělo, že na řadu otázek
muzejníků zatím nelze dát jednoznačnou

odpověď. Nicméně ty instituce, které
dosud postupovaly v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., by měly mít výrazně
méně problémů při aktuálním řešení problematiky GDPR.
Ve Věstníku AMG č. 2/2018 vyšel
článek PhDr. Zdeňka Kuchyňky ohledně novely vyhlášky č. 410/2010 Sb.
Dle informací PhDr. Jany Hutníkové by
AK ČR chtěla revidovat vyhlášku, která
od 1. ledna 2018 nově upravuje metodu
oceňování sbírkových předmětů (podnět
v rámci AK ČR podal náměstek hejtmana
Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče Ing. Vladislav Vilímec).
K problematice účtování sbírek by měl být
také vytvořen metodický pokyn MF ČR
(nově by se dle novely měly oceňovat
i archeologické nálezy a vše, co přijde do
muzea vč. přírodovědných sběrů).
Následně byla přiblížena problematika nově vznikajícího zákona o ochraně památkového fondu, který byl roku
2017 při třetím čtení v Parlamentu ČR
zamítnut. Nyní je prostřednictvím MK ČR
připravováno jeho nové znění. Archeologická komise AMG připravila připomínky
obdobné těm, které byly předloženy už
při minulém projednávání návrhu tohoto zákona. Dne 15. května v Konírně na
MK ČR také proběhne jednání poradního
orgánu zřízeného k přípravě nového památkového zákona. Setkání se za AMG
zúčastní PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Plán
legislativních prací vlády ČR předpokládá
předložení návrhu zákona v září 2018.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka se za AMG
zúčastnil dne 18. dubna 2018 Valné
hromady UZS, kde byly schváleny také
všechny připravované materiály ve spolupráci s AMG – Plán priorit UZS ČR
sekce kultury a návrh Programu státní
podpory činnosti muzeí a galerií. UZS
bude opět pořádat jednání u kulatých stolů k problematice odměňování pracovníků
v kultuře, financování kultury z regionálního pohledu, aktuální situaci kultury, a to
v Královéhradeckém a Jihočeském kraji.
Dne 22. května 2018 se uskuteční kulatý
stůl na KrÚ Jihočeského kraje; za AMG se
jednání zúčastní PhDr. Luděk Beneš. Dne
13. června 2018 pak proběhne kulatý
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stůl na KrÚ Královéhradeckého kraje. Setkání se za AMG zúčastní PhDr. Zdeněk
Kuchyňka a Ing. Richard M. Sicha.
AMG stále nemá k dispozici žádnou zprávu o plnění Koncepce rozvoje
muzejnictví pro období 2015–2020,
ač měla být dle vyjádření náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava Ourody,
Ph.D., k dispozici na webových stránkách
MK ČR do konce ledna 2018. V rámci
UZS připravuje AMG podklady pro vytvoření Programu na podporu činnosti
muzeí a galerií. Dne 9. května 2018 se
v Konírně na MK ČR uskuteční další jednání pracovní skupiny pro tvorbu tohoto
nového dotačního programu, kterého se
zúčastní PhDr. Zdeněk Kuchyňka. AMG
vypracovala seznam okruhů činností, na
které by byla možnost poskytovat neinvestiční dotaci z programu. Prostředky
by mohly být využity na mzdy, nákup
materiálu a služby v těchto oblastech:
1. Zpřístupňování sbírek prostřednictvím
muzejních výstav, 2. Pořádání muzejních
programů pro širokou veřejnost včetně
specifických skupin návštěvníků, 3. Přípravu a realizaci vzdělávacích programů
pro školy všech stupňů, 4. Preparaci,
konzervování-restaurování sbírkových
předmětů, 5. Publikační činnost, 6. Digitalizaci.

Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis a Festival muzejních
nocí 2018
I. místopředsedkyně AMG Mgr. Irena Chovančíková informovala o mediálních kampaních AMG na rok 2018.
Dne 4. dubna 2018 byla mezi AMG,
MK ČR a ČV ICOM podepsána Dohoda o pořádání Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis. Do XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
se přihlásilo celkem 99 projektů, z toho
43 projektů v kategorii Muzejní výstava
roku, 41 projektů v kategorii Muzejní
publikace roku a 15 projektů v kategorii
Muzejní počin roku. Závěrečné hodnotící
zasedání soutěžní komise proběhlo ve
dnech 28.–29. března 2017 v Regionálním muzeu v Litomyšli. Slavnostní
předávání Cen Gloria musaealis za rok
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2017 se uskuteční 17. května 2018 od
14,00 hodin ve Smetanově síni Obecního
domu v Praze. Partnery akce jsou: Obecní
dům, a. s., Senát Parlamentu ČR, Hlavní
město Praha, Český rozhlas, agentura
CzechTourism, Městská část Praha 1
a AV MEDIA, a. s. Mediálními partnery
akce se staly internetový portál a časopis
PROPAMÁTKY a Český rozhlas Dvojka.
Slavnostní ceremoniál bude věnován tzv.
osmičkovým výročním. Záštitu nad akcí
převzal předseda Senátu Parlamentu ČR
Milan Štěch spolu s primátorkou hlavního
města Prahy Mgr. Adrianou Krnáčovou.
Moderátory akce budou opět Václav Žmolík a Martina Kociánová. Senát AMG byl
seznámen s grafickým manuálem pro
materiály k XVI. ročníku soutěže, které budou zdobeny portréty významných
osobností oboru muzejnictví v ČR, vycházejících z kampaně „100 významných
osobností českého muzejnictví“. Kampaň
se mezi muzejníky setkala s velice pozitivními ohlasy a bude i nadále pokračovat.
Dne 2. května 2018 se v agentuře CzechTourism uskutečnila tisková konference
k Národní soutěži muzeí Gloria musaealis
s Českou asociací novinářů a publicistů
cestovního ruchu.
Národní zahájení XIV. ročníku Festivalu muzejních nocí se uskuteční v pátek
18. května 2018 od 15,00 hodin v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Do
festivalu, který se bude konat ve dnech
18. května až 9. června 2018, je přihlášeno 170 měst a 513 institucí. Webové
stránky na adrese http://www.muzejninoc.cz obsahují již všechny aktualizované
informace.

Příprava
registrace /akreditace muzeí
Pracovní skupina AMG pro přípravu registrace/akreditace muzeí a galerií se
sešla dne 10. dubna 2018 na Sekretariátu AMG. Hlavním tématem jednání byl dokument Benchmarking muzeí
a galerií. Stav a perspektivy řešení projektu. Publikace byla vydána NIPOS ve
spolupráci s AMG (data zpracoval PhDr.
František Šebek) a je k dispozici jen v několika výtiscích, jinak je zveřejněna na

http://www.nipos-mk.cz. Použitá data
vycházejí z informací získaných z dotazníku V-Kult. Bohužel, se stále ukazuje,
že i přes vydané metodické vysvětlivky,
zveřejněné na webu NIPOS i AMG, vyplňují muzea dotazník v mnoha ukazatelích značně nepřesně, což pak zkresluje
výstupy celé muzejní statistiky. NIPOS
chce proto pomocí již existujících vzorců
zvýšit kontrolu vyplňovaných informací.
Výkazy, v nichž budou chyby, bude pak
NIPOS s upozorněním na špatné údaje muzeím vracet. Členská muzea AMG
byla prostřednictvím Krajských sekcí,
Komisí a Kolegií AMG vyzvána, aby se
s materiálem seznámila a do 30. června
2018 k němu zaslala své připomínky také
s vyjádřením, které ze 75 indikátorů by
měly být do hodnocení oboru muzejnictví
zahrnuty. Na přelomu 9–10/2018 by se
měl uskutečnit již dříve avizovaný seminář
pro zájemce o Benchmarking muzeí. Dne
8. června 2018 se na Sekretariátu AMG
uskuteční rozšířené jednání pracovní skupiny AMG pro přípravu registrace/akreditace muzeí a galerií. Kromě stávajících
členů PS o práci v ní projevili zájem: Ing.
Tomáš Vitásek (Muzeum regionu Valašsko), Mgr. Štěpánka Běhalová (Knihovnická komise AMG – Muzeum Jindřichohradecka), RNDr. Jiří Brabec (Botanická
komise AMG – Muzeum Cheb), PhDr.
Ivana Kubečková (Etnografická komise
AMG – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy) a PhDr. Miroslava Šmolíková (Archeologická komise AMG –
Muzeum hlavního města Prahy). PhDr.
František Šebek dále zpracovává podklad
pro metodický pokyn ke zpracování výročních zpráv muzeí (osnovu), aby z nich
bylo do budoucna také možno čerpat data
pro akreditaci. UZS chce při MK ČR zřídit
pracovní skupinu, která se bude zabývat
návrhem registru muzeí v ČR, ve které by
měly být zastoupeny AMG, RG ČR, UZS,
AK ČR a SMO ČR.

Členská základna AMG
Sekretariát AMG obdržel žádosti o zrušení individuálního členství AMG – Ivy
Krabcové, Josefa Večeři, Tomáše Hartmana, Marty Mužátkové, Estelle Ottenwelter
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a Věry Hloškové. Za řádné členy AMG
byly přijaty: Muzeum družstevnictví, Novoměstská radnice (Praha) a Cesty skla,
o. p. s. Za individuální členy AMG byli přijati: Pavel Titz, Kamila Marešová, Karolína
Bláhová z Národního muzea. Přihláška
k individuálnímu členství v AMG Lenky
Dvořákové a přihláška o řádné členství
Muzea zemědělské techniky, z. s., byly
odloženy na další jednání Senátu AMG.

Různé
Zájemci o aktivní vystoupení na Konferenci k 100. výročí vzniku ČSR v Bratislavě
mohou zaslat náměty na své příspěvky na
Sekretariát AMG (do muzeí bude v brzké
době rozeslán I. cirkulář pozvánek). PhDr.
František Šebek upozornil na rekordní návštěvnost českých muzeí a galerií, která
od roku 2015 narůstá a dle aktuálních
zjištění za rok 2017 dosahuje něco přes

13 mil. Členové Senátu AMG byli znovu
vyzváni k zasílání návrhů a podnětů pro
přípravu materiálů pro jednání XII. Sněmu
AMG.
Na závěr jednání bylo schváleno
usnesení Senátu AMG.
Zapsaly:
KATEŘINA SVOBODOVÁ,
ANNA KOMÁRKOVÁ

Usnesení z mimořádného zasedání Senátu AMG
ze dne 3. května 2018
Senát AMG schválil:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání dle předloženého návrhu (pro 25, proti 0, zdržel se 0).
Mandátovou komisi ve složení: Jan Dolák, František Šebek, Monika Benčová (pro 25, proti 0, zdržel se 0).
Návrhovou komisi ve složení: Lukáš Krinke, Pavel Jirásek, Zita Suchánková (pro 23, proti 0, zdržel se 2).
Plán činnosti a rozpočet AMG na rok 2018 – úpravy dle aktuální výše získaných dotací.
Zprávu Revizní komise AMG za rok 2017 (pro 25, proti 0, zdržel se 0).
Výroční zprávu AMG za rok 2017 s možností doplnění podkladů Komisí AMG, Krajských sekcí AMG a Kolegií AMG
do 15. května 2018 (pro 25, proti 0, zdržel se 0).
7. Přijetí Muzea družstevnictví za řádného člena AMG (pro 26, proti 0, zdržel se 0).
8. Přijetí Novoměstské radnice (pro 24, proti 0, zdržel se 2).
9. Přijetí Pavla Titze, Kamily Marešové, Karolíny Bláhové z Národního muzea za individuální členy AMG.
10. Přijetí Cesty skla, o. p. s., za řádného člena AMG (pro 24, proti 0, zdržel se 0).
11. Usnesení z mimořádného zasedání Senátu AMG ze dne 3. května 2018 (pro 25, proti 0, zdržel se 0).

Senát AMG bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Zprávu o činnosti Exekutivy AMG v období od minulého zasedání Senátu AMG.
Informace o vývoji oborové legislativy.
Informace o mediálních kampaních AMG na rok 2018.
Informace o přípravě muzejních standardů a registračního systému muzeí/galerií.
Stav a změny členské základny AMG: Zrušení individuálního členství v AMG – Ivy Krabcové, Josefa Večeři,
Tomáše Hartmana, Marty Mužátkové, Estelle Ottenwelter a Věry Hloškové.
6. Odložení přihlášky o řádné členství v AMG Muzea zemědělské techniky, z. s.
7. Odložení přihlášky o individuální členství v AMG Lenky Dvořákové.

Senát AMG ukládá:

Zdroj: klaster-sazava.cz

1. Členům AMG seznámit se s materiálem NIPOS – Benchmarking muzeí a galerií: Stav a perspektivy řešení projektu
a připomínky zaslat na Sekretariát AMG do 30. června 2018.
Zapsali: LUKÁŠ KRINKE, PAVEL JIRÁSEK

Nově přijatý člen AMG, Cesty skla, o. p. s., provozuje v Sázavě Centrum sklářského umění – Huť František
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Národní zahájení
FMN 2018
KATEŘINA SVOBODOVÁ
SEKRETARIÁT AMG

Rok se s rokem sešel a je zde opět Festival muzejních nocí, tentokrát s vročením
2018. Téměř měsíc, ve dnech 18. května
až 9. června 2018, se návštěvníci muzeí
a galerií budou moci zúčastnit Muzejních
nocí po celé České republice zdarma či za
symbolické vstupné. Muzea budou tradičně zpřístupněna v netradiční, magickou
večerní až noční hodinu, a připraví množství doprovodných programů na základě
témat, která si dopředu zvolila.
Již po jedenácté jsme se mohli těšit
z oficiálního Národní zahájení Festivalu
muzejních nocí, které tentokráte proběhlo v pátek 18. května 2018 od 15
hodin v Hradci Králové v místní Galerii
moderního umění. Shodou okolností toto
datum připadlo přesně na Mezinárodní
den muzeí, k jehož příležitosti je Festival
muzejních nocí mj. také pořádán. Každým
rokem se slavnostní zahájení koná v jednom z krajů, ve spolupráci s Asociací krajů
ČR, která je od roku 2007 partnerem
akce. Letošního ročníku se ujal Královéhradecký kraj a zhostil se svého úkolu
se ctí. Spolu s AMG a Galerií moderního
umění v Hradci Králové se na organizaci Národního zahájení festivalu podílelo
Statutární město Hradec Králové, MK
ČR i ČV ICOM. Moderátorka Romana
Pacáková z Českého rozhlasu Hradec
Králové nás svým vřelým vystupováním
provedla slavnostním odpolednem. Na
úvod ceremoniálu přivítal hosty hejtman
Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Poté se slova ujal primátor
Statutárního města Hradec Králové,
MUDr. Zdeněk Fink. Ti také poskytli letošnímu Národnímu zahájení Festivalu
muzejních nocí svoji osobní záštitu. Následoval povzbudivý proslov I. místopředsedkyně AMG Mgr. Ireny Chovančíkové
a v neposlední řadě přispěli svými zdravicemi i Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek ministra kultury pro řízení sekce
kulturního dědictví a Mgr. Miluše Horská,
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I. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR. Závěrem připomněla hlavní téma
letošního Mezinárodního dne muzeí
předsedkyně ČV ICOM Mgr. Martina
Lehmannová.
O den dříve, tedy ve čtvrtek 17. května 2018, byly v Obecním domě v Praze
oficiálně zveřejněny výsledky XVI. ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.
Oceněné instituce i jejich projekty jsme
si společně se zástupci muzeí připomněli
i během zahájení Festivalu muzejních
nocí v Hradci Králové. Všichni ocenění
obdrželi z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje tašku s malou pozorností,
a zároveň jim byla moderátorkou akce
položena záludná otázka, která měla poodhalit tajemství jejich úspěchu. Ceremoniálem nás provázela okouzlující hudba
v podání Smyčcového kvartetu působícího u Smiling String Orchestra. Jejich
interpretace skladeb Antonína Dvořáka či Antonia Vivaldiho skvěle souzněla s reprezentativními prostory Galerie
moderního umění v Hradci Králové. PhDr.
Tomáš Rybička, ředitel galerie, se během
komentované prohlídky, která byla přichystána pro hosty na závěr slavnostního
zahájení právem s pýchou v očích vyjádřil
o restaurátorech, kteří dali místu při nedávno proběhnuvší celkové rekonstrukci
budovy jeho původní podobu.
V 18 hodin byla zahájena Královéhradecká muzejní noc, kdy byly návštěvníkům zpřístupněny nejen prostory Galerie moderního umění i dalších
institucí v Hradci Králové, ale i v jeho
okolí. Například Muzeum války 1866 na
Chlumu, pobočka Muzea východních
Čech v Hradci Králové, které bylo bohužel díky rekonstrukci své hlavní budovy
během Muzejní noci uzavřeno, nabídlo
program, v němž se utkali udatní muži
v souboji, kde vítěz mohl být jen jeden.
Informační centrum Obnovitelné zdroje
a malá vodní elektrárna „Hučák“ lákaly
návštěvníky na noční prohlídky nádherně osvětlené secesní budovy. Muzeum
Petrof – Petrof Gallery připravily nejen
pro milovníky dobré hudby nejzajímavější exponáty z historie i současnosti
firmy PETROF a mnohé další zajímavosti.

Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v areálu firmy Signal Mont,
s. r. o., při příležitosti 150. výročí příjezdu
prvního parního vlaku na území dnešní
České republiky otevřela své dveře a přiblížila právě tento výjimečný okamžik.
Muzeum parních strojů zaujalo příznivce
technických vymožeností, jejichž srdce je
poháněno právě pomocí páry. K Muzejní
noci v Hradci Králové se připojilo i České
farmaceutické muzeum sídlící na Kuksu,
kde byla představena pestrá práce lékárníka. Účastníci komentovaných prohlídek
tak mohli nahlédnout do procesu výroby
tablet, mastí i pilulek.
Poděkování za tento výjimečný večer
patří nejen pořadatelům a organizátorům
akce, ale hlavně návštěvníkům. Jejich
nepolevující zájem je inspirací pro muzejníky, kteří se snaží každým rokem připravit
programy Muzejních nocí ještě lákavější,
ještě obsáhlejší, ještě zajímavější. Záměr
Festivalu muzejních nocí vytvořit funkční
nástroj k popularizaci oboru muzejnictví
v České republice a připoutat tak pozornost návštěvníků k bohulibé činnosti
muzejních pracovníků se stále naplňuje,
a to nás samozřejmě velmi těší, zejména
také s ohledem na to, že v roce 2019
budeme pořádat již patnáctý ročník této
celonárodní akce.

Lípy republiky
jsou živé symboly
naší historie
ALEŠ RUDL
PROJEKT LÍPY REPUBLIKY 1918–2018

Na paměť důležitých událostí jsou u nás
tradičně vysazovány stromy, aby předávaly svá poselství dalším generacím. Na výročí vzniku Československé republiky byly
hojně vysazovány lípy, protože lípa je naším národním stromem. Nejvíce jich bylo
zasazeno v letech 1919, 1928, 1968, ale
také 1998 či 2008. Právě v roce 1968
bylo vysazeno tisíce těchto stromů po
celé tehdejší ČSSR. Tyto dřeviny nesoucí
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Foto: Aleš Rudl

Expozice
strakonického
muzea se na
tři roky uzavřou
IVANA ŘÍHOVÁ
MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
STRAKONICE

Lípa v Hostíně na Mělnicku byla vysazena místními občany dne 28. října 1968

poselství jsou živými památníky, a zároveň
jedinečným symbolem připomínající naše
národní dějiny.

Poselství jubilejních lip zaniká
Nejen správně provedená výsadba je základem úspěchu. K těmto stromům by
mělo být umístěno stabilní označení, aby
důležité poselství neupadlo v zapomnění.
Takový strom se pak těší všeobecnému
zájmu. Pokud však označení chybí, na
význam stromu se zapomíná, a může být
při úpravě zeleně dokonce pokácen.
Zajímavé záznamy lze najít v obecních či školních kronikách. Příkladem
může být výsadba lip v Chlumu u středočeských Nalžovic. K výsadbě z roku
1919 je mj. v kronice obce uvedeno následující: „Velké množství lidu z místa
a okolí účastnilo se této slavnosti, za
zvuků hudby s prapory ubíral se průvod, jehož se účastnilo mnoho děvčat
v národních krojích na místo, kde uvítání
panem starostou obce a proslovu případném zasazeny lípy za zpěvu národní
hymny. Budou nám památníky na drahou
dobu, kdy svobody získal národ český.“
Rok 2018 je výzvou podívat se na již
provedené výsadby a znovuobjevit poselství stromů, u nichž byla tato informace
zapomenuta.
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Mapujeme lípy republiky
Úkolu zachránit poselství stromů republiky se chopila skupina nadšenců, kteří
založili web Lípy republiky na adrese
http://www.lipyrepubliky.cz. Stávající
stromy může široká i odborná veřejnost
zadávat do celorepublikové databáze.
Informaci je možné též zasílat na adresu: info@lipyrepubliky.cz. Právě pro
neznalost historických souvislostí není
na tyto stromy někdy brán ohled. Tím se
ale ochuzujeme o symboly naší národní
identity.
Na oslavu 100. výročí vzniku republiky řada obcí, měst, ale i spolky plánují výsadbu lip na konci října 2018. Mimořádné
důležité je při plánování výsadby vybrat
vhodné místo, aby byla zajištěna trvalost
stromu, a ten mohl nerušeně růst. Právě
pro všeobecnou informovanost o tématu
byl založen výše uvedený web, který zároveň pojednává o praktickém postupu
vysazení stromu.
Ve spojení s příběhy a historickými
souvislosti jsou lípy republiky ideálním
objektem, který může přiblížit žákům i studentům naše národní dějiny. Stromy bývají
vysazovány i při výročí vzniku měst či dalších celospolečenských nebo regionálních
událostech. Znáte Vaše jubilejní stromy
v obci? Dejte nám o nich vědět!

Strakonické Muzeum středního Pootaví
uspělo v 52. výzvě IROP na rekonstrukci
části NKP strakonický hrad patřící Jihočeskému kraji. Během následujících tří let
sem bude investována částka 120 mil. Kč
z evropských finančních zdrojů a Jihočeského kraje (10% kofinancování). Úpravy
budou probíhat v tzv. Bavorovském paláci,
kde je umístěno muzeum, v budově bývalého děkanství s kapitulní síní a ambitem
(dříve komenda maltézského řádu) a ve
spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím.
Předmětem rekonstrukce budou jednak rozsáhlé stavební úpravy: na hraně životnosti jsou v této části hradu elektřina,
rozvody vody i kanalizace. Expozice a sály
jsou nyní bez vytápění, takže jejich provoz
během roku je omezen pouze na letní
sezónu. Během rekonstrukce zde bude
instalováno podlahové topení, vytápěné
sály pak budou v provozu celý rok. Bude
tím rozšířena nabídka akcí a podpořen
tak i rozvoj cestovního ruchu ve městě.
Rekonstrukcí skladových prostor získá
muzeum nové sály pro přednáškovou,
výstavní a edukační činnost. Nové bude
i sociální zařízení a prostor pro odpočinek
malých i velkých návštěvníků. Potěšující
je, že výstavní sály i stálá expozice budou
alespoň částečně zbaveny bariér, a to
výstavbou výtahu ve spojovacím krčku
mezi I. a II. nádvořím. Návštěvníci jistě
uvítají i nové expozice, které budou představovat 5 hlavních oblastí, které jsou
pro Strakonice charakteristické: textilní
výroba, výroba motocyklů, zbraní a dalších průmyslových výrobků ČZ, dudácká
a loutkářská tradice. V prostorách bývalé
komendy maltézského řádu vznikne zcela
nová, v ČR jediná, expozice věnovaná
historii a současnosti maltézského řádu
ve spojení s historií města. Předmětem
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dotace je také restaurování nástěnných
maleb a kamenných prvků v celém objektu.
Samozřejmě tato veliká stavební činnost si vyžádá téměř tříletou uzavírku
expozic.
Expozice muzea budou uzavřeny dne
30. června 2018, proběhne zde pouze
výstava k I. světové válce a 100. výročí české státnosti. Provoz kapitulní síně
a ambitu bude ukončen ke dni 31. srpna
2018. Na závěr zde bude instalována
velká výstava k Mezinárodnímu dudáckému festivalu ze soukromé sbírky nizozemského sběratele a hudebníka Jeroena
de Groota.
Muzeum bude uzavřeno do poloviny
roku 2021. Snahou všech zúčastněných
bude provést práce nejen kvalitně, ale
také co nejrychleji. Cílem je nová, moderní expozice, která by měla odpovídat
současným nárokům kladeným na podobné instituce.

Webové služby
portálu AMG
EVŽEN VANĚK
EVANEK WEB DESIGN STUDIO

V posledním období, kterému předcházela zásadní změna designu a grafiky
prezentace AMG a zobrazování informací na tabletech a mobilních telefonech,
jsme se soustředili na rozvoj webových
služeb, určených především pro členské
instituce Asociace muzeí a galerií, z. s.
Cílem je vytvořit hojně navštěvované redakční prostředí pro přímou aktualizaci
údajů jednotlivých institucí, které jsou
prezentovány v Adresáři muzeí a galerií ČR, a zároveň zajistit, aby instituce
mohly sami publikovat akce a výstavy,
které pořádají.
Hodně z výše uvedených záměrů je
splněno a již ověřeno praxí, další služby se
právě připravují. Pro snadnější orientaci
v možnostech portálu uvádíme přehled
toho, co Server muzeí a galerií ČR již
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nabízí nebo co se v brzké době ještě doplní a rozšíří.
Poskytované webové služby na portálu
http://www.cz-museums.cz
■■ Diskusní fóra – online prostředí pro
komunikaci muzejníků
■■ Kalendárium akcí – publikování akcí
navázaných na odbornou činnost
muzeí a galerií
■■ Adresář muzeí a galerií ČR
– nejúplnější online přehled
informací o muzeích a galeriích
v České republice
■■ Gloria musaealis – webové
prostředí pro Národní soutěž
muzeí včetně online přihlášek
a představení soutěžních projektů
s multimediální sekcí
■■ Festival muzejních nocí – online
přihlášky a přehled všech institucí
zapojených do jednotlivých ročníků
festivalu
■■ Muzea a 20. století – přehled všech
přihlášených institucí a jejich akcí,
online přihlášky
■■ Kalendárium výstav (připravuje
se) – souhrnný přehled výstav, které
muzea a galerie v České republice
v rámci své odborné činnosti
pořádají
Z uvedeného přehledu vyplývá, že nabídka
služeb webového portálu AMG je poměrně rozsáhlá a že je výrazně zaměřena na
prezentaci a marketing sloužící muzejním
institucím k představení celé škály jejich
odborných činností. Obzvláště pak připravovaná sekce Kalendárium výstav uzavře
množinu podpůrných aktivit, které AMG
svým členům nabízí. V této sekci budou
shromážděny a prezentovány všechny
výstavy v ČR, a to v podobném rozsahu,
který je dnes pravidelně publikován jako
příloha Věstníku AMG. Standardem řešení
nové sekce Kalendária výstav bude: online přihlašování výstav; ucelený přehled
v rámci České republiky; rychlé vyhledávání dle nejrůznějších kategorií; archivace
výstavní činnosti muzeí a galerií; automatická sazba a publikování Kalendária
výstav po potřeby Věstníku AMG.

Poskytované webové služby takto
uvedené evokují dojem, že jde o izolované
sekce. Opak je ale pravdou. V rámci portálu dochází k hojně používanému sdílení
dat. To v praxi znamená, že když instituce
zadá např. novou přednášku do Kalendária akcí, tak systém ví, která instituce ji
vložila a do Adresáře muzeí a galerií ČR
k příslušnému muzeu či galerii novou akci
napojí. Tímto způsobem se v Adresáři
vytvářejí ucelené přehledy obsahující nejen klasické kontaktní, multimediální, ale
i odborné informace.
Po spuštění nové sekce Kalendárium
výstav se rozšíří v Adresáři přehledy také
o pořádané výstavy. Informační struktura Serveru muzeí a galerií ČR tak bude
kompletní. To vše doprovázeno fotografiemi, případně videem a online mapou
s lokalizací. Vzhledem k online režimu lze
prostřednictvím mapových služeb získat
i přesný itinerář a trasu, která návštěvníka
k muzeu či galerii spolehlivě dovede.
Důležitou částí chování webového
portálu AMG je péče o ochranu osobních údajů. V současné době proběhly
opatření ke GDPR (General Data Protection Regulation, česky Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), což je nová
právní norma, která vstoupila v účinnost
dne 25. května 2018. GDPR zvyšuje ochranu osobních údajů občanů EU
a zároveň ukládá nové povinnosti jejich
správcům a zpracovatelům. Tato právní
norma je rovnocenná v celé EU. Situace s ochranou osobních údajů v rámci
webových stránek na adrese http://www.
cz-museums.cz je o to snadnější, neboť
AMG žádné údaje s třetími stranami nesdílí. Zároveň všechny informace rozesílané prostřednictvím služeb elektronické
pošty z webového portálu jsou vybavené
funkcí odhlášení, která v případě aktivace
adresátem automaticky a nevratně odstraní adresáta z databáze pro rozesílání
novinek a informací.
Věříme, že nové služby Serveru muzeí a galerií ČR se setkají se stejně kladným ohlasem nejen u členů AMG jako
využívání služeb stávajících, a že institucím pomohou k dalšímu prohloubení
propagace jejich činnosti.
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ŠTĚPÁNKA BĚHALOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ KNIHOVNICKÉ
KOMISE AMG

Ve dnech 4.–6. září 2018 se uskuteční
42. seminář knihovníků muzeí a galerií, který pro své členy i zájemce z řad
odborné veřejnosti tradičně připravuje
Knihovnická komise při Asociaci muzeí
a galerií České republiky, z. s. V letošním
roce se organizace semináře ujalo Prácheňské muzeum v Písku. Odborný program bude rozdělen do třech bloků. Blok
Nové perspektivy muzejních knihoven je
zaměřen na novinky v oblasti knihovnictví
a standardizaci a představí aktuální změny v celoživotním vzdělávání knihovníků
a naplňování Koncepce knihoven v letech
2016–2020. Zvláštní pozornost bude
věnována problematice Budování sbírek
a trvalému uchování tradičních knižních
dokumentů. Třetí blok bude věnován Historickým knižním fondům a speciálním
sbírkám a jejich ochraně.
Jednotlivá témata přiblíží účastníkům odborníci z muzeí, galerií, knihoven
a odborných škol. Seminář svou účastí
podpoří zástupci Ministerstva kultury,
AMG, SKIP a Ústřední knihovnické rady.
Program semináře a přihlášky budou
zveřejněny na stránkách Prácheňského
muzea v Písku (http://www.prachenskemuzeum.cz) a na stránkách AMG
(http://www.cz-museums.cz) pod záložkou Knihovnická komise. Případné dotazy
zodpoví Zdena Kvasničková (kvasnickova@prachenskemuzeum.cz), Mgr. et Bc.
Věra Matoušová (matousova@prachenskemuzeum.cz), případně předsedkyně
komise PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
(behalova@mjh.cz), nebo tajemnice Mgr.
Iveta Mátlová (iveta.matlova@slovackemuzeum.cz). Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. července 2018.
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Muzeum škole
– škola muzeu
JITKA KRÁLOVÁ – IVA VACHKOVÁ
REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK
/ MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V roce 2017 zahájila v rámci Komise pro
práci s veřejností a muzejní pedagogiku při
AMG aktivně činnost pracovní skupina zaměřená na spolupráci mezi muzeem a školou. Dne 19. března 2018 se realizovalo
její druhé setkání v pohostinném prostředí
Muzea hlavního města Prahy. V historické budově muzea se sešlo 44 účastníků,
převážně muzejních edukátorů.
V dopoledním bloku čekala posluchače úvodní přednáška Mgr. Jaroslava
Pinkase, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů), věnovaná problematice
badatelsky orientované výuky v muzeu,
a zároveň nabídka tří praktických seminářů, která se opakovala v odpoledním
bloku. Účastníci setkání mohli variabilně
kombinovat témata dle svého zaměření.
Tento přístup přinášel především dvojicím
muzejních pedagogů z jedné instituce

možnost věnovat se aktivně všem nabízeným otázkám.
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D., navázal
na myšlenky dopolední přednášky a seminaristé se společně věnovali příkladům
z praxe v rámci badatelsky orientované
výuky. Tandem Mgr. Silvie Čermáková
(Muzeum Vysočiny Jihlava) a Mgr. Ivana Jelínková (Magistrát města Jihlava)
představil tzv. Jihlavský Inkubátor, experimentální formu aktivního spojení kulturních institucí a škol se zájemci diskutovaly otázky společné tvorby programů
na míru, včetně podmínek jejich vzniku
a financování. Mgr. Iva Vachková, Ph.D.,
vedla seminář, v němž si muzejní pedagogové vyzkoušeli vybrané aktivizační
metody při práci se středoškoláky v muzeu na příkladu ucelené lekce Obrázky
z půdy inspirované díly Bedřicha Fritty.
Třetí setkání pracovní skupiny je naplánováno na 24. září 2018. Již teď je
nejen koordinátorkám seskupení zřejmé,
že zájem edukátorů českých paměťových
institucí o součinnost muzeí a škol při
přípravě a realizaci co nejkvalitnějších
edukačních programů narůstá.
Foto: Jitka Králová

42. seminář
knihovníků
muzeí a galerií
v Prácheňském
muzeu v Písku

Iva Vachková se věnovala s účastníky svého semináře aktivizačním metodám při
práci se středoškoláky. Využívala při tom dílo Bedřicha Fritty.
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OTÁZKY PRO NOVÉ ŘEDITELE

Jan Roubínek
Památník Terezín

Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do funkce ředitele?
Shrnu-li velmi stručně posledních deset
let své práce, zmínil bych například svoji
spolupráci s profesorem Freundenthalem,
historikem středověké vědy a židovské
filozofie a zároveň ředitelem Národního centra pro výzkum vědy (CNRS) ve
Francii. Naše společná práce spočívala
ve výzkumu archivů institucí ve Velké Británii a publikování statě o životě a díle
židovského astronoma Georga Altera
(v roce 2011 v historickém sborníku Aleph Hebrejské univerzity v Jeruzalémě).
V letech 2012–2014 jsem vedl v historickém oddělení Památníku Terezín projekt s názvem Krajina paměti – Drážďany
a Terezín jako místa vzpomínek na Šoa,
na němž jsme spolupracovali společně se
Západočeskou univerzitou v Plzni a Technickou univerzitou v Drážďanech. Cílem
této kooperace bylo zmapovat a podrobně zobrazit některé důležité objekty starých Drážďan v předvečer spojeneckého
bombardování v únoru 1945, tedy ještě
před jejich naprostým zničením, a také
terezínské ghetto s Malou pevností ve
stejném historickém období. Současně
s realizací projektu jsme s kolegy z Plzně
a Drážďan publikovali studii, zveřejněnou
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v roce 2013 v Drážďanech Mezinárodní
kartografickou asociací. Mimo výzkumné
činnosti, završené zmíněnou studií, jsem
se podílel na přípravě a realizaci několika
výstav a rovněž jsem vytvářel doprovodné
texty k nedávno otevřené části bývalého Kolumbária terezínského ghetta či
k některým dalším expozicím Památníku
Terezín. Podílel jsem se také na vzdělávací činnosti naší instituce a zastupoval
Památník Terezín na různých seminářích
u nás i v zahraničí.
V roce 2015 jsem se stal vedoucím
dokumentačního oddělení Památníku
Terezín. Dohlížel jsem tak na akvizice
nových přírůstků, evidenci sbírek a digitalizaci dokumentů. Tato práce mne
v mnoha směrech obohatila, neboť jsem
se prostřednictvím dokumentů, ale také
vzpomínek přeživších ještě hlouběji seznamoval s osudy politických protivníků
nacistických okupantů i obětí tzv. konečného řešení židovské otázky. Tyto poznatky jsem vnímal zvlášť intenzivně proto, že
někteří příslušníci mé rodiny byli rovněž
za války pronásledováni a jejich příběhy
jsou součástí naší rodinné tradice.
Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce
mile či nepříjemně překvapilo?
Při nástupu do své nové funkce jsem,
budu-li upřímný, nezažíval nějaká „nováčkovská“ překvapení. Pracoval jsem
v Památníku sedmým rokem a každodenní chod instituce, stejně jako své kolegy,
jsem již poměrně dobře znal. Mé vnímání
Památníku po nástupu do funkce ředitele se tedy nijak revolučně nezměnilo,
a věřím, že by to mohli potvrdit i moji
kolegové. Za několik let svého působení
v této instituci se opakovaně přesvědčuji
o tom, že v ní je kolektiv lidí, který vykonává svou práci zodpovědně a obětavě.
Jednou z priorit mé práce bude proto další
upevňování a zkvalitňování jeho činnosti.
Co považujete za nejzajímavější předmět ve Vaší instituci?
Je nesmírně těžké posoudit, který z exponátů je více či méně zajímavým. Téměř za

každým je totiž skryt tragický lidský osud,
čímž se podstatně lišíme od většiny jiných
muzeí či galerií. Jde o historické dokumenty, či umělecká díla, jejichž důležitost
je umocněna silnými příběhy. Ilegálně
vytvořené kresby a malby vězňů, zobrazující těžký úděl vězněných osob, jsou
těmi nejzajímavějšími, ale rovněž i nejsmutnějšími. Tyto práce jsou mementem,
varujícím před opakováním vlády násilí.
Čeho jste doposud v čele Památníku
dosáhl a čeho byste si přál dosáhnout?
Vedu Památník Terezín teprve několik
měsíců. Vzpomenu tedy jen ty projekty, které již dnes považuji za klíčové,
neboť mají potenciál dalšího rozvoje.
Patří mezi ně například spolupráce při
organizaci mezinárodního hudebního
festivalu „Gustav Mahler a terezínští
skladatelé 2017–2025“, jehož první
ročník proběhl v srpnu 2017, či zahájení nové fáze spolupráce s izraelským
památníkem Beit Terezín, jejímž prvním projevem bylo otevření výstavy této
partnerské instituce „Hnědá kartonová
složka – pocta Felixi Blochovi“ v naší
instituci. V listopadu 2017 také Památník Terezín s úspěchem hostil konferenci
mezinárodního sdružení muzeí svědomí
Sites of Conscience.
Čeho bych rád v budoucnu dosáhl?
Žijeme nyní ve velmi bouřlivé době, v níž
jsou často zpochybňovány a relativizovány hodnoty demokracie. Genocida Židů,
k jejímž symbolům Terezín patří, ukazuje,
jak strašlivé nebezpečí hrozilo evropské
i světové civilizaci v letech druhé světové
války. Památník Terezín tu je především
proto, aby upozorňoval na možnost opakování tohoto zla. Proto např. intenzivně
pracujeme s mladými lidmi a učiteli, kteří
k nám přijíždějí za vzdělávacími programy
různého druhu. Bohužel, naše kapacitní
možnosti nedovolují uspokojit všechny
zájemce. Budeme se proto v příštích letech snažit počet účastníků těchto programů zvýšit, neboť jedině s přispěním
vzdělané generace mladých lidí a také
kvalifikovaných pedagogů můžeme čelit
jakékoliv formě extremismu.
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POZVÁNKY NA VÝSTAVY

Cesta za
Výroční výstavy
kapitánem Nemem znojemského
a Jacquesem Cousteauem
muzea

JANA HUTNÍKOVÁ

Věstník AMG 3 /2018

Kořeny poznání
Minoritský klášter
20. dubna – 24. června 2018
Na výstavě bylo představeno jedenáct
osobnostÍ spojených s činností muzea,
které se podílely na shromáždění a prezentaci prvních odborných poznatků
z archeologie, botaniky, geologie nebo
zoologie regionu. Na jedenácti panelech
byla stručná charakteristika jejich profesní činnosti i další souvislosti, jež zásadně
ovlivnily jejich přístup k regionální vědě
a tím také předurčily směr lokálního bádání. Na výstavě byly k vidění i předměty,
jako například srovnávací herbář Adolfa
Obornyho, který patří k nejcennějším
předmětům botanických sbírek. Bezesporu největším lákadlem je ale originál
hlubokomašůvecké Venuše, světoznámé
neolitické plastiky.

Výstava je zaměřena především na nejstarší historii muzea. Návštěvníci zde
uvidí částečnou rekonstrukci pracovny
kustoda muzejních sbírek, zásadní osobnosti v dějinách muzea, Antona Vrbky.
Prezentovány budou také dobové fotografie někdejších podob muzejních expozic a výstav, muzejních objektů, ale
také například z oprav a rekonstrukcí,
jež vedly ke zkrášlování a zvelebování
budov, postupně získaných do správy.
Na výstavě budou také vystaveny některé
z předmětů, které se nacházely v prvních
hradních expozicích, například části kroje
ze Starého Šaldorfa nebo jeden z nejstarších přírůstků muzea – poměrně dobře
zachovalá 56 cm dlouhá lebka medvěda
jeskynního, údajně objevená v Podmolí.
Foto: Archiv JMM

V Muzeu Českého lesa v Tachově má
zájemce o podmořská dobrodružství až
do konce srpna 2018 jedinečnou možnost zhlédnout dosud největší výstavu
historické potápěčské techniky, která
kdy byla v České republice instalována.
V rámci doprovodného programu 40. ročníku Mezinárodního festivalu potápěčské
fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby
PAF Tachov, jehož je muzeum spolupořadatelem, tuto jedinečnou výstavu připravila Společnost pro historii potápění ČR.
Vystaveny jsou součásti potápěčského
vybavení, nejstarší z počátku minulého
století. Součástí výstavy jsou také figuríny v plné potápěčské výbavě. Zajímavé
je také to, že potápění a především fotografování a filmování pod vodní hladinou bylo ještě v osmdesátých letech
dvacátého století v tzv. Východním bloku
spojeno s řadou amatérských výrobků,
neboť firemní nebyly v těchto zemích dostupné. Tato výstava však není jediným
produktem spolupráce Společnosti pro
historii potápění s muzejním prostředím.
Na řadě vystavených artefaktů jsou dobře
patrné cedulky s přírůstkovými čísly Technického muzea v Brně. Společnost své
deklarované poslání – sběr a uchování
předmětů z historie potápění – naplňuje
i tím, že řadu z nich převedla do sbírek
brněnského muzea, kde se její členové
podílí i na zápisu těchto předmětů do
systému DEMUS. Navštívit o prázdninách muzeum v Tachově a ponořit se
do historie potápěčského sportu vyhrazeného kdysi jen několika odvážlivcům,
jenž se dnes i díky vývoji techniky stává
stále dostupnějším, stojí jistě za to. Pro
dětského návštěvníka je navíc připravena
tematická prázdninová herna.

Znojemský hrad
15. června – 30. září 2018

Lebka medvěda jeskynního

Sbírky promlouvají
Dům Umění
21. září – 25. listopadu 2018

Foto: Archiv JMM

Muzeum Českého lesa
v Tachově
24. března – 2. září 2018

Za starých časů

Z herbáře Adolfa Obornyho

Sbírkový fond je základním existenčním
předpokladem muzea jako instituce,
zdrojem poznání a zároveň i prostředkem k vytváření výstav a expozic. Výstava
představí průřez všemi oborovými částmi
muzejní sbírky. Pozornost bude soustředěna na sbírkové předměty nebo jejich
soubory pozoruhodné svojí výpovědní
hodnotou. Půjde nejen o předměty zajímavé vizuálně, ale zároveň také spojené
s nějakým příběhem.
RENATA HURNÍKOVÁ
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KALENDÁRIUM VÝSTAV

Bechyně
Městské muzeum Bechyně
Výstava absolventských prací I. stupně
ZUŠ V. Pichla
24. 5. – 31. 7. 2018
Výstava k výročí 90 let od dostavby bechyňského mostu
a interaktivní výstava Mosty
15. 6. – 30. 9. 2018
Antonín Suchan: Tajemství tvarů
4. 8. – 30. 9. 2018

Benešov
Muzeum Podblanicka
5. 6. – 1. 9. 2018

Blatná
Městské muzeum Blatná
Nová stálá expozice:
Od středověku po třicetiletou válku
od 8. 2. 2018
Kamera, klapka, jedém…! Výstava o filmech
točených na Blatensku
8. 6. – 26. 8. 2018

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
1. 5. – 30. 9. 2018
31. 5. – 2. 9. 2018

1. 4. – 24. 6. 2018

26. 4. – 5. 8. 2018
25. 5. – 28. 10. 2018

Bučovice
Muzeum Bučovice
5. 6. – 31. 8. 2018

Čáslav
Muzeum zemědělské techniky
1. 4. – 31. 10. 2018

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Bitva u Čáslavi 1618
Pavel Drahokoupil
Lenka Kocierzová: Výběr z tvorby
Milan Lepeška: Výběr z tvorby

14. 5. – 14. 9. 2018
18. 6. – 1. 7. 2018
9. 7. – 29. 7. 2018
6. 8. – 23. 9. 2018

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích

A1 architects: V kůži Dušana Jurkoviče 27. 4. – 28. 10. 2018

Pražákův palác
20. 4. – 5. 8. 2018
20. 4. – 5. 8. 2018

Uměleckoprůmyslové muzeum
28. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2018
11. 5. – 26. 8. 2018

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác

Malý salón 2018
Velká entomologická výstava
Připomínka srpna 1968 v Čelákovicích

26. 5. – 24. 6. 2018
5. 7. – 16. 9. 2018
1. 8. – 31. 8. 2018

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Nová stálá expozice:
Historická expozice Českolipska
100 let
V rytmu dějin
Dámy: Móda v portrétní malbě

od 18. 5. 2018
11. 5. – 17. 11. 2018
28. 6. – 28. 10. 2018
9. 3. – 31. 12. 2018

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře
a vědě
10. 9. 2017 – 30. 12. 2018
Analfabeta Negramotná
a další hrdinové z knih
25. 10. 2017 – 29. 7. 2018

Česká Třebová
Městské muzeum

Muzeum Brněnska
Vila Löw-Beer v Brně

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Nová stálá expozice:
Technické zázemí vily Löw-Beer
Proměny Brna II aneb Brno napoleonské

od 13. 4. 2018
6. 4. – 29. 7. 2018

Muzeum města Brna
Rok 1918: Co nám válka vzala a dala… 3. 5. – 31. 12. 2018
Vize modernosti. Rudolf
Sandalo (1899–1980)
31. 5. – 26. 8. 2018
Ex post
14. 6. – 19. 8. 2018
Rok 1968 v Brně očima cenzora
22. 8. – 28. 10. 2018

Muzeum romské kultury
Andrej Pešta: Mire sveti
/ Světy Andreje Pešty

Když v Třebové strašívalo

14. 6. – 2. 9. 2018

České šlechtické rodové ražby
16.–17. století
7. 2. 2017 – 30. 6. 2018
První světová válka: Léta zkázy
a bolesti
12. 11. 2017 – 11. 11. 2018
Retrohrátky: Sbírka panenek a hraček
20. 4. – 29. 7. 2018
Jan Rafael Schuster
4. 5. – 26. 8. 2018
4. 5. – 26. 8. 2018
Staré mapy Království českého
Československé a české
letectvo 1918–2018
18. 5. – 12. 8. 2018

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
23. 3. – 30. 9. 2018

Technické muzeum v Brně
Nová stálá expozice: Pozor, zákruta!
aneb Na čtyřech kolech k lepším zítřkům
od 20. 2. 2018
Lega není nikdy dost!
13. 3. – 9. 9. 2018
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Podmalby na skle
Mezi orlem a orlicí.
Bruntálsko 1914–1938

100 let ve sbírkách NZM

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila

1968: Computer.art
Ondřej Kopal: No Drama

30. 5. – 28. 10. 2018

Bruntál
Muzeum v Bruntále

Kdo si hraje, nezlobí!

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka – Židovský obecní dům
Hvězda pod tíhou hvězdy

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann – Koloman Moser

Za vlády Marie Terezie

Ze života našich praprababiček
Na zdraví! Příběh piva
a blovických hospod

DESIGN.S – Mezinárodní přehlídka studentského
produktového designu
26. 6. – 16. 9. 2018
Design v pohybu
aneb Pohyb v Designu 2015–2020
26. 6. – 16. 9. 2018
Diplomové práce Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
/ Obor průmyslového designu
26. 6. – 16. 9. 2018

Dobrodružství archeologie

4. 4. – 24. 6. 2018

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Ten sbírá to a my zas tohle
Fotohádanky Jiřího Nováka

16. 6. – 2. 9. 2018
16. 6. – 2. 9. 2018

Co s východním nádražím?

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
13. 12. 2017 – 31. 7. 2018

Dobrovice
Dobrovická muzea
Nová stálá expozice:
Pivovar a železniční stanice Dobrovice
od 19. 6. 2018
Autosnění
27. 1. – 30. 6. 2018
Od turnýry k secesi
6. 3. – 30. 6. 2018
Historie Dobrovice 1558–2018 aneb Velké dějiny
procházejí městem
8. 6. – 30. 12. 2018
Obrazy Karla Sládka
19. 6. – 29. 7. 2018

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy

2. 5. – 25. 6. 2018
2. 7. – 26. 8. 2018

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Večerníček nikdy nespí!

9. 3. – 16. 9. 2018

Kočárky aneb Kdo se nevozil, jako by nebyl 25. 6. – 9. 9. 2018
Historie hudebních automatů: Od Orchestrionu
po rádio
29. 6. – 2. 9. 2018

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Otakar Štáfl: Čechoslovák
a brodský patriot

20. 4. – 1. 7. 2018

Hluboká nad Vltavou
Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Historické fotografie výlovů rybníků
Zubři

1. 4. – 17. 6. 2018
1. 6. – 31. 10. 2018

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Fenomén IGRÁČEK

8. 6. – 19. 8. 2018

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Svět fantazie Aloise Sikory

15. 6. – 30. 9. 2018

Sál Evropa
Zapomenuté Srbsko
Ve stínu trámoví

1. 6. – 16. 9. 2018
22. 6. – 26. 8. 2018

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Hledáček
1. 6. – 30. 9. 2018
Smitkova sbírka
1. 6. – 30. 9. 2018
Potápěči HD: Mikrofotky z pod vody
2. 6. – 31. 8. 2018
Konec světové války a život v nové republice aneb Jak se žilo
v Horažďovicích (1918–1938)
2. 6. – 30. 9. 2018

Hrabyně
Památník II. světové války
13. 4. – 30. 11. 2018

Cheb
Muzeum Cheb
Poohří za časů lovců a sběračů

1. 6. – 30. 9. 2018

Galerie výtvarného umění v Chebu
Retromuseum Cheb
22. 3. – 19. 8. 2018
5. 4. – 30. 9. 2018

14. 6. – 2. 9. 2018

Jabkenice
Památník Bedřicha Smetany
Nevěsta provdaná do ciziny

12. 2. – 28. 10. 2018

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd

Jedna velká nemocnice
ETA – Umění (a) spotřebiče

Malby, kresby, grafika: ZUŠ Chrastava
Do Španělska na jednokolce

Pes – věrný přítel člověka
27. 6. – 30. 9. 2018

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně

Československá
armáda 1918–1938 (1945)

Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě

Regionální muzeum v Chrudimi

Fotografie Romek Hanzlík: Máj

Pomník císaře Františka I.

Krajka ve výtvarném umění
30. 6. – 31. 8. 2018
Vznik republiky v Ústeckém kraji
31. 7. – 12. 8. 2018
Underground a Bigbít na Chomutovsku 16. 6. – 16. 8. 2018
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Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně

6. 12. 2017 – 30. 10. 2018

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Jablonec nad Nisou. Mincovní město
České republiky (1993–2018)
IRDS
Výročí otevření Waldesova muzea
Zdeněk Lhotský
Pavel Trnka

30. 1. – 31. 12. 2018
20. 2. – 17. 6. 2018
15. 5. – 28. 10. 2018
17. 5. – 30. 9. 2018
19. 6. – 18. 11. 2018

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Retrogaming
3. 4. – 8. 7. 2018
Příběhy české přírody
22. 5. – 17. 6. 2018
Post Bellum 1866
26. 6. – 30. 9. 2018
Ovce a krávy pod Pradědem aneb Dějiny a současnost
pastevectví v Jeseníkách
17. 7. – 7. 10. 2018

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Konírna imaginární
13. 4. – 16. 9. 2018
Od Marie Terezie po dnešek. Vysvědčení v proměnách času
/ Hurá do školy s Marií Terezií
15. 6. – 23. 9. 2018

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Grafické partitury: M. Adamčiak
/ M. Grygar
Tomáš Vomáčka: Struktury

16. 5. – 24. 6. 2018
11. 7. – 9. 9. 2018

Muzeum Vysočiny Jihlava
S domečkem na zádech
Kouzlo Vysočiny
Portréty z kavárny potřetí
100 let republiky: Očekávání, naděje
a skutečnost
František Sarna „70“
Tváře světa
Lucemburské opráski
Archeologické výzkumy na Vysočině
První představení: Studio BEKANEŠ

20. 4. – 17. 6. 2018
29. 5. – 8. 7. 2018
10. 7. – 19. 8. 2018
23. 2. – 25. 11. 2018
13. 4. – 17. 6. 2018
21. 6. – 12. 8. 2018
22. 6. – 2. 9. 2018
29. 6. – 9. 9. 2018
17. 8. – 30. 9. 2018

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Otakar Lebeda (1877–1901)
Jak lesy myslí
IGLOO 9: Byl by tam jiný les?
Vizuální mytologie

25. 5. – 26. 8. 2018
7. 6. – 14. 10. 2018
7. 6. – 26. 8. 2018
7. 6. – 26. 8. 2018
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Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Nová stálá expozice: Jílové v odlesku zlata
od 8. 4. 2018
Dráteník Jaroslav Frk
11. 5. – 22. 7. 2018
Škola Jílové
12. 5. – 1. 7. 2018
Bratranci Morávkovi
19. 5. – 2. 9. 2018

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
První republika. Život v Jindřichově Hradci na stránkách
Ohlasu od Nežárky
11. 5. – 30. 12. 2018
Zacíleno na božskou Emu
15. 6. – 7. 10. 2018
Muzejní poklady v rukou restaurátorů
15. 6. – 7. 10. 2018
Svět kostiček
4. 5. – 30. 12. 2018

Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Jak mluví zvířata a rostliny
Tváře zemědělství
Krajinomalba
Království včel 2
Jan Rudolf Chotek

1. 4. – 31. 10. 2018
1. 4. – 31. 10. 2018
1. 4. – 31. 10. 2018
1. 4. – 31. 10. 2018
1. 4. – 31. 10. 2018

Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Important Image: Fotografovali
MFF Karlovy Vary
Kameramani fotografují

28. 6. – 9. 9. 2018
1. 7. – 29. 7. 2018

1. 7. – 23. 9. 2018

Alfons Mucha / Jarmila Mucha Plocková:
Řemeslo / Kontinuita
21. 6. – 10. 8. 2018

Kašperské Hory
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
11. 5. – 31. 10. 2018

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Než vznikla republika. Kladensko
v letech 1914–1919

20. 4. – 30. 6. 2018

Klatovy
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Pohled do nejpočetnějších sbírkových kolekcí
klatovského muzea
10. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Klatovský karafiát
20. 6. – 30. 9. 2018
Osmičkový triumvirát 1938, 1948, 1968 20. 6. – 30. 9. 2018

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Fotografky ze sbírek galerie

8. 4. – 24. 6. 2018

Králíky
Městské muzeum Králíky
ZUŠ – výstava absolventů
Adolf Lachman

17. 5. – 24. 6. 2018
4. 7. – 31. 8. 2018

21. 6. – 11. 8. 2018

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Ten, kdo koupí, neprohloupí!
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Kyselka
Mattoni Muzeum
Ve firmě Heinricha Mattoniho

15. 6. – 16. 9. 2018

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Koupaliště: Tereziiny lázně a plovárny
v okolí Lanškrounska

16. 6. – 19. 8. 2018

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

9. 9. 2017 – 31. 12. 2018
3. 5. – 1. 11. 2018

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Svět kostiček
15. 6. – 2. 9. 2018
Z Velké války do republiky aneb Válečná léta a první
republika v Kyšperku (Letohradě)
27. 6. – 22. 9. 2018

Liberec
Oblastní galerie Liberec
21. 6. – 30. 9. 2018

Lidice
Památník Lidice
Lidice a doba prezidenta Osvoboditele! 1. 6. – 31. 10. 2018

Jak šel čas … s muzeem

20. 4. – 2. 9. 2018

Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Dioramata, stroječky, hračky…
4. 5. – 16. 9. 2018
Za oknem mrazilo srpnové slunce… Rok 1968 v Litomyšli
a dobový životní styl
3. 6. – 30. 9. 2018

Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Mystika v horách a dřevě ukrytá

24. 3. – 28. 10. 2018

Litovel
Muzeum Litovel
Loutky

25. 4. – 26. 8. 2018

Loket
Muzeum knižní vazby
Nejkrásnější české knihy roku 2017

26. 6. – 2. 9. 2018

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Historická rádia
ze sbírek Jana Drahoňovského st.

3. 6. – 22. 7. 2018

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Pod kůží Marsya

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Sokolové republice

7. 5. – 8. 7. 2018
16. 7. – 31. 8. 2018

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích

Muzeum Karlovy Vary

Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy

Kyjovské gymnázium: 120. výročí
Malé radosti pro každý den

Sudek, Funke, Drtikol etc.

Interaktivní galerie Becherova vila
Svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě,
grafice a filmu

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov

27. 5. – 14. 10. 2018

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Od Alexandra k Čingischánovi. Válečná tažení
na Hedvábné cestě
24. 4. – 22. 7. 2018
Rok 1968 na Lounsku
26. 6. – 16. 9. 2018
Retrogaming
31. 7. – 30. 9. 2018

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
25. 4. – 2. 9. 2018

Muzeum staré jako Československo

28. 6. – 31. 12. 2018

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor

Obrazy: Helena Grocholová

12. 6. – 8. 9. 2018

Malenovice
Hrad Malenovice
Lidová architektura Prahy
Vizovické pečivo

červen 2018 – 30. 9. 2018
červen 2018 – 2. 12. 2018

Mariánská Týnice-Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Na Plzeňské paletě
3. 5. – 24. 6. 2018
Mnohost v jednotě. Cisterciácká kulturní krajina
ve Střední Evropě
3. 6. – 9. 9. 2018
Blanka Bohdanová: Inspirace
28. 6. – 9. 9. 2018
Severský Beat: Historie Bigbeatu
na severním Plzeňsku
23. 8. – 28. 10. 2018

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Ano, pane doktore
Léto v zahradě
Pomozte, pane doktore!
Mělník na cestě k 28. říjnu 1918
Ptačí svět
Zajímavosti Kokořínska
Mňaaau! aneb Kočky v muzeu
Ze života hmyzu
Do muzea!

Mikulovsko 1918–1938

11. 5. – 10. 9. 2018

Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk
S Bohumilem na věčné časy

26. 4. – 30. 6. 2018

Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Inge Kosková
Abstrakce.PL

22. 3. – 22. 7. 2018
20. 4. – 19. 8. 2018

Arcidiecézní muzeum Olomouc
17. 5. – 7. 10. 2018

Jízda králů na Hané
Český kinematograf

25. 5. – 26. 8. 2018
15. 6. – 6. 1. 2019

Opava
Slezské zemské muzeum
Putujeme po Slezsku s Edmundem
Wilhelmem Braunem
10. 10. 2017 – 4. 11. 2018
Móda osmiček: Trendy let 1918–1988 21. 3. – 4. 11. 2018
Slezsko a Ostravsko 1918–1938
21. 3. – 4. 11. 2018

Památník Petra Bezruče
Radůj se, duše má, a buď veselá aneb Kramářské tisky
z Památníku Petra Bezruče
11. 5. – 5. 8. 2018

27. 4. – 25. 11. 2018

Vladimír Tůma: Kalprotoys

15. 5. – 8. 7. 2018

ŠKODA Muzeum
David Černý: Český betlém
leden – prosinec 2018
Historie reklamy Laurin & Klement a ŠKODA:
Od Super velocipedu až po Superba
1. 2. – 20. 6. 2018
Vítězství plná prachu: 1908
1. 7. – 12. 10. 2018

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
Pověstné báchorky Mnichova Hradiště
Dokola okolo kola

Svět viděný srdcem / Il mondo visto
col cuore

Vlastivědné muzeum v Olomouci
4. 5. – 19. 8. 2018
22. 5. – 17. 6. 2018
30. 5. – 24. 6. 2018
30. 5. – 11. 11. 2018
19. 6. – 22. 7. 2018
26. 6. – 26. 8. 2018
19. 7. – 28. 10. 2018
24. 7. – 2. 9. 2018
28. 8. – 23. 9. 2018

Mladá Boleslav
Městský palác Templ

červen – září 2018
19. 4. – 31. 8. 2018

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Proměny Mohelnice II.

27. 4. – 8. 7. 2018

Most
Oblastní muzeum v Mostě
28. 2. – 31. 12. 2018

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Tomáš Tichý: Vlnění
Miliš Petera: Stopy života
Claudia Resner: Jemné mosty
nad neviditelnými propastmi

14. 4. – 23. 9. 2018

Roberto Ferri

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově

130 let muzea v Mostě

Sklo ve službách politiky

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
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Lysá nad Labem
Muzeum Bedřicha Hrozného

10. 5. – 17. 6. 2018
5. 5. – 17. 6. 2018
30. 6. – 9. 9. 2018

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Zuzana Návarová: Výstava obrazů
3. 6. – 30. 6. 2018
Umělecká skupina Mach Art
1. 7. – 29. 7. 2018
Marek Kapler, Tomáš Havlík: Fotografie, sochy
srpen 2018

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Zkamenělý život
Petr Bezruč

23. 2. – 29. 7. 2018
10. 8. – 31. 12. 2018

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
František Jureček / Alois Sprušil: Nová galerie
v nové republice
26. 1. – 30. 12. 2018
Radoslav Kratina: Geometrická
kompozice
27. 3. – 17. 6. 2018
František Hudeček: Trosky jeviště snů
19. 6. – 9. 9. 2018
Spektrum
20. 6. – 9. 9. 2018
Kdo je vítězem?
20. 6. – 9. 9. 2018
Diplomky 2018
22. 6. – 22. 7. 2018
Píseň duše
1. 8. – 9. 9. 2018

Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov
Fenomén Ateliér papír a kniha
27. 4. – 24. 6. 2018
Wunsiedlovské „Wasserspiele“ v Ostrově 18. 6. – 30. 9. 2018
Buntes Gold: Peru očima současných německých
textilních výtvarnic
22. 6. – 26. 8. 2018

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Vabank. Ateliér knižní grafiky
a ilustrace VŠUP

21. 6. – 30. 9. 2018

Východočeské muzeum v Pardubicích
Včely ze všech ú(h)lů
Orchideje české přírody
Lidé Barmy. Fotografie
Vladimíra Lemberka

16. 3. – 23. 9. 2018
30. 3. – 19. 8. 2018
18. 5. 2018 – 28. 4. 2019
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Eliáš & Eliáš ml., obrazy sklářských
výtvarníků
1. 6. 2018 – 27. 1. 2019
Velký svět malých hrdinů: Česká
filmová loutka
15. 6. – 21. 10. 2018
Od stříbrného českého tolaru
k americkému dolaru
13. 4. – 19. 8. 2018

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Velká válka rok 1918

květen 2018 – květen 2019

Trojský zámek
Kamenné poklady z Pražských zahrad
Vladimír Škoda: Harmonices Mundi

28. 3. – 4. 11. 2018
29. 3. – 4. 11. 2018

Planá nad Lužnicí
Galerie Fara
Markéta Váradiová
Andrzej Fronczak

24. 4. – 17. 6. 2018
19. 6. – 2. 9. 2018

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Splněné sny. Odvěká touha létat

30. 3. – 31. 10. 2018

Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni

14. 4. – 24. 6. 2018

Vladimír Kopecký: Energie
Cecil Beaton, fotograf královen
Rudolf Němec
Jan Zrzavý: Ze sbírek
soukromých sběratelů

květen – červenec 2018
červen – říjen 2018
červen – září 2018
24. 3. – 1. 7. 2018

Muzeum hlavního města Prahy
Stromovka
14. 3. – 1. 7. 2018
Porcelán a sklo – Hotel Praha
9. 4. – 30. 6. 2018
Strašnice… zahrada Prahy, brána armád 25. 4. – 4. 11. 2018

Dům U Zlatého prstenu
Konzervovaná minulost

Všeho do času… (1788–1918)
Kořeny

24. 2. – 9. 9. 2018
28. 3. – 16. 9. 2018

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Pamatuj na smrt…
Lýdie Šloufová: Biblické motivy
v textilní tvorbě

srpen – říjen 2018

28. 3. – 21. 10. 2018

Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Adolf Loos – Viktor Bauer: Konfiskované
vzpomínky
12. 4. – 17. 6. 2018

Zámecký areál Ctěnice
Trnkova Zahrada 2

8. 6. – 12. 8. 2018

Muzeum loutek Plzeň
Gustav Nosek: Muž ve stínu

12. 6. – 31. 12. 2018

Národopisné muzeum Plzeňska
Památky osiřelé
Zapomenutá místa pohraničí
Svéráz aneb Hledání národního stylu
Petr Schel: Sochy / Milan Stýblo:
Obrazy
Lidová architektura Plzeňského kraje
Božkov pohledem Marie Ulčové

7. 3. – 1. 7. 2018
14. 6. – 29. 7. 2018
22. 6. – 14. 10. 2018
29. 6. – 12. 8. 2018
27. 7. – 30. 9. 2018
10. 8. – 31. 10. 2018

Poděbrady
Polabské muzeum
Milan Exner: 70
Historická řemesla
První republika. 100 let
samostatného státu

Emoce. Interaktivní výstava pro děti
i dospělé

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Akademický malíř Jaroslav Svoboda
26. 7. – 29. 7. 2018
Podstatné nuance v obrazech Aleše Krejči 4. 8. – 30. 9. 2018

15. 4. – 2. 9. 2018

Muzeum Policie ČR
Finské domky pro pohraniční stáž
Sto let bezpečnostních sborů
aneb Od četnictva k policii
Historie a současnost nožířství
firmy MIKOV v Čechách
Tajemství života

duben – 31. 8. 2018
18. 4. – 21. 12. 2018
24. 5. – 31. 8. 2018
15. 6. – 31. 8. 2018

Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Jiří Kolář: Úšklebek století

16. 5. – 2. 9. 2018

Salmovský palác
Nová stálá expozice: TBA21NGP

od 6. 6. 2018

Šternberský palác
5. 4. – 17. 6. 2018
4. 6. – 30. 6. 2018
28. 6. 2018 – 15. 1. 2019

Polička
Městské muzeum a galerie Polička – Centrum
Bohuslava Martinů
Fenomén Merkur
Známé i neznámé podoby Radka Pilaře

29. 4. – 2. 9. 2018
6. 5. – 2. 9. 2018

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Zdena Kolečková: Podivná botanika
a jiné příběhy

Hynek Martinec: Cesta na Island

27. 4. – 26. 8. 2018

Veletržní palác
Nová stálá expozice:
1918–1938 / 1945–1989
Koudelka: De-creazione
Příběhy ptačího koberce
Konec zlatých časů
Katharina Grosse

od 28. 10. 2018
22. 3. – 23. 9. 2018
29. 3. – 2. 12. 2018
24. 4. – 15. 7. 2018
15. 2. 2018 – 7. 1. 2019

Národní knihovna České republiky
Obraz a slovo

15. 5. – 28. 6. 2018

Národní muzeum
České muzeum hudby
Hudba a pohádka
14. 3. – 17. 6. 2018

Dům fotografie
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Nové akvizice GHMP
25. 10. 2017 – 17. 9. 2018
Tomáš Ruller: Preform–made. Udržitelné
záblesky
27. 6. – 14. 10. 2018

Chvalský zámek

Písek
Prácheňské muzeum v Písku

Antidote
Josef Sudek: Topografie sutin,
Praha 1945

Městská knihovna

26. 5. 2017 – 14. 10. 2018

Muzeum Antonína Dvořáka
Hříšné radosti Antonína Dvořáka

27. 4. – 24. 6. 2018

Muzeum Bedřicha Smetany

22. 5. – 19. 8. 2018

Smetana zapomenut v kameni
aneb Výlety zapomníky

27. 3. 2018 – 1. 4. 2019

6. 12. 2017 – 20. 12. 2018

Svět ve vitríně
Indiáni

1. 12. 2017 – 30. 6. 2018
8. 12. 2017 – 1. 9. 2018

Národní památník na Vítkově

ORNIS – Ornitologická stanice

Návrat Volyňských čechů do staré vlasti. 70 let
od reemigrace
1. 9. 2017 – 31. 12. 2018
Ta kniha patří mně! Historie českého Ex libris
do roku 1945
25. 3. – 9. 9. 2018
Bachmač 1918–2018
9. 5. – 1. 7. 2018

Národopisné muzeum – Musaion
Víchernice. Mizející parádnice Moravy
1. 4. – 30. 6. 2018
Modrotisk tradiční a netradiční
10. 4. – 9. 9. 2018
Století trampingu
29. 6. 2018 – 1. 4. 2020

Nová budova
Světlo a život
Keltové

28. 7. 2017 – 31. 12. 2018
25. 5. 2018 – 24. 2. 2019

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Tady nová republika
Nová škola v nové republice

1. 2. – 31. 12. 2018
1. 2. – 31. 12. 2018

Národní technické muzeum
Kouzlo / Čaro bakelitu
Splněné sny. Odvěká touha létat
Litomyšl. Hlavní město současné
české architektury
Fenomén Favorit

14. 3. – 2. 9. 2018
30. 3. – 31. 10. 2018

Nová stálá expozice: Zemědělství
od 15. 3. 2018
Šrobárova sbírka
23. 8. 2017 – 30. 6. 2018
Lidé na poli. Z fotoarchivu NZM 19. 6. 2018 – 31. 8. 2018

Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Ferdinand II. Tyrolský
Naše Francie

3. 4. – 31. 10. 2018
11. 5. – 31. 10. 2018

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Bydliště: panelové sídliště / Plány, realizace,
bydlení 1945–1989
25. 1. – 22. 7. 2018
Small Worlds. Domečky pro panenky z Victoria and Albert
Museum of Childhood
16. 2. – 17. 6. 2018

Židovské muzeum v Praze
22. 2. 2018 – 27. 1. 2019

Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Kašpárci a kašpaři říše loutek
Slované v jižních Čechách

19. 5. – 21. 10. 2018
8. 6. – 2. 9. 2018

Protivín
Památník města Protivína
Proměny Marty Krásové

Háčkem a jehlicemi
Dětský svět před 100 lety
Polabský venkov před 50 lety

16. 3. – 31. 10. 2018
16. 3. – 31. 10. 2018
10. 5. – 31. 10. 2018

Přeštice
Dům historie Přešticka
Člověk. Výtvarné práce žáků ZUŠ Přeštice 2. 6. – 25. 6. 2018
Historie stavebnice Merkur
4. 7. – 2. 9. 2018

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Dámou v každé době

20. 6. – 29. 9. 2018

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Rok na vsi. Život hornických obcí Příbramska ve vzpomínkách
pamětníků 1870–1940
1. 5. – 28. 12. 2018
S Honzou z role do role
1. 12. 2017 – 1. 11. 2018

Svatohorské poutní muzeum
27. 4. – 31. 12. 2018

Radnice
Muzeum Josefa Hyláka
Radnice a okolí na starých pohlednicích
Karla Maříka
1. 2. – 31. 12. 2018
Atlas ptáků neobyčejných
15. 2. – 30. 8. 2018

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Baví nás časopisy pro děti
Emanuel Ranný: Setkávání
Proudy. Literatura německého jazyka
v Brně 1848–1945

11. 4. – 14. 10. 2018
11. 5. – 2. 9. 2018
16. 5. – 28. 10. 2018

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Jak jsme jezdili na dovolenou
22. 6. – 30. 9. 2018
Unikáty a kuriozity ze sbírek muzea / Výstava ke 120. výročí
založení muzea
29. 6. – 16. 9. 2018

Galerie Samson – Cafeé

Rabasova galerie Rakovník
Libor Kaláb: Obrazy
Kresby sochařů Mánesa

17. 5. – 15. 7. 2018
19. 7. – 7. 10. 2018

Nová síň pod Vysokou bránou
1. 5. – 31. 10. 2018

Předklášteří
Podhorácké muzeum
Šelmy České republiky
Nositelé tradic

3. 4. – 31. 10. 2018

Co vidělo sluníčko
22. 5. – 22. 6. 2018
Srpen 1968 na Rakovnicku ve fotografii 27. 6. – 27. 9. 2018

Prachatické muzeum

Středočeské trienále 2018
Spolek sochařů České republiky

10. 5. – 8. 7. 2018
12. 7. – 2. 9. 2018

Výstavní síň na radnici
27. 3. – 30. 9. 2018
20. 5. – 28. 10. 2018

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
100letá republika. Příběh
jednoho města (1918–1948)

Společenský hmyz

Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum

40. výročí požáru Svaté Hory
6. 4. – 21. 10. 2018
25. 4. – 30. 9. 2018

Národní zemědělské muzeum Praha

Můj šálek Kafky…

Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa,
co bylo před a po ní
10. 5. – 16. 9. 2018
100letá Republika. Příběh
jednoho města (1948–1992)
16. 8. – 17. 11. 2018

KALENDÁRIUM VÝSTAV

Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur

1. 3. – 24. 6. 2018

Jan Partyš: Práce pro film
Ladislav Janouch: Portréty

24. 5. – 24. 6. 2018
28. 6. – 2. 9. 2018

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Boje v oblacích: 1. světová válka
v pojetí modelářů
Vyhnaní

15. 6. – 7. 10. 2018
29. 6. – 26. 8. 2018
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Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Národ sobě
Ondřej Basjuk

21. 6. – 9. 9. 2018
21. 6. – 2. 9. 2018

Podřipské muzeum
Pohledy 1989. Dvacet let
po pádu železné opony
Lví silou, vzletem sokolím
Česká společnost od Mnichova k válce

5. 4. – 1. 7. 2018
15. 6. – 8. 9. 2018
4. 7. – 30. 10. 2018

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Barevný svět
9. 3. – 8. 7. 2018
Můj milý / Vysoce ctěná slečno. Desatero mužů
na paletě života Zdenky Braunerové
13. 4. – 12. 8. 2018
Příběhy Tichého údolí
27. 4. – 28. 10. 2018
Československý kolek … milovník nejen
rumu a tabáku
8. 6. – 18. 11. 2018
25. Letní keramická plastika
23. 6. – 4. 11. 2018
Zdeněk Burian
20. 7. – 16. 10. 2018
Meziválečná architektura
17. 8. – 28. 10. 2018

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Expedice Středověk

8. 6. – 23. 9. 2018

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm
Hračky moje nejmilejší
Jánošíkův dukát
Dílna lidové umělecké výroby

24. 5. 2018 – prosinec 2018
3. 8. – 2. 9. 2018
25. 5. 2018 – prosinec 2018

Růžkovy Lhotice
Hudební tradice Podblanicka
Příběh státní hymny

12. 6. – 28. 10. 2018

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
Mezi lvem a orlicí: Rychnovsko a vznik samostatného
Československa
28. 4. – 31. 10. 2018

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Pavel Brázda a Věra Nováková: Obrazy
2. 6. – 24. 6. 2018
Květy a kytice v lidovém a naivním umění
a v díle Marie Kodovské
28. 6. – 29. 7. 2018
Milan Knížák: Portréty
4. 8. – 2. 9. 2018
Marie von Ebner-Eschenbach,
hraběnka Dubská
7. 6. – 29. 7. 2018

Říčany
Muzeum Říčany
Tvoř a hraj si

14. 4. – 19. 8. 2018

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Stavebnice Lego

19. 6. – 14. 9. 2018

Sokolov
Muzeum Sokolov
Milena Drtinová. Zpět o sto let
Sokolovské osmičky
Pobočky se představují

4. 4. – 24. 6. 2018
20. 6. – 7. 10. 2018
11. 7. – 30. 9. 2018

Sovinec
Hrad Sovinec
Kurt Gebauer a Martina Niubo Klouzová
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2. 6. – 30. 9. 2018

Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Miroslav Horníček: Aristokrat humoru

29. 4. – 31. 8. 2018

Staré Město
Památník Velké Moravy
Vampyrismus
Srbské kláštery UNESCO

18. 3. 2011 – 31. 12. 2018
1. 6. 2018 – 2. 9. 2018

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

1. 5. 2017 – 2. 9. 2018
24. 5. 2017 – 2. 9. 2018
18. 6. – 31. 8. 2018

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Dudy ze sbírek Jeroena de Grota

17. 7. – 31. 8. 2018

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Papírová hračka

4. 5. – 17. 9. 2018

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Fyzika hrou
27. 3. – 29. 6. 2018
Až přiletí čáp
18. 5. – 26. 8. 2018
Pozor, děti, poletíme!
22. 6. – 7. 10. 2018
Krtek a jeho kamarádi v přírodě: Zvířátka
z ilustrací Kateřiny Miler
28. 6. – 9. 9. 2018
Míry a váhy
27. 4. – 8. 7. 2018
Tomáš Pospěch: Šumperák
13. 4. – 24. 6. 2018

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Velké návraty aneb Jak žili jsme v Táboře
před sto lety
28. 3. – 30. 9. 2018
140 let muzea v Táboře 1878–2018
18. 4. – 2. 9. 2018

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Výstava historické potápěčské techniky
24. 3. – 2. 9. 2018
O Cenu Franze Rumplera
11. 4. – 17. 6. 2018
Cestami krajánků aneb Putování po mlýnech
a vodních provozech na Mži
27. 6. – 2. 9. 2018
Válka v krajině. Třicetiletá válka
na Tachovsku
27. 6. – 2. 9. 2018

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Nomádi Evropy. Příběh slovenského
drátenictví
červenec – září 2018
Československé legie I. (1914–1920)
3. 7. – 29. 7. 2018
Rudolf Jakubek
13. 7. – 7. 10. 2018

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Vzpomínky
Kateřina Piňosová: Kresby, fotografie,
objekty
Malý Trostinec

27. 4. – 6. 9. 2018
18. 5. – 31. 10. 2018
19. 7. – 30. 9. 2018

Muzeum ghetta
Výstava k výtvarné soutěži vzdělávacího oddělení
Památníku Terezín
6. 6. – 31. 7. 2018
Prof. Miloš Michálek: Grafika
9. 8. – 12. 10. 2018

Vzduch je naše moře

29. 6. – 14. 10. 2018

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Posedlost šperkem
Od obilky ke chlebu
Liberecko ve stínu sopek
Luminiscence. Cesta světla

6. 6. – 8. 7. 2018
22. 6. – 28. 10. 2018
17. 7. – 9. 9. 2018
18. 5. – 2. 9. 2018

Kované bytosti

4. 4. – 31. 10. 2018

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Pivo a tabáček
Bergman 100

26. 4. – 23. 9. 2018
18. 6. – 9. 9. 2018

Galerie Slováckého muzea
Josef Beran, Jaroslav Hrabec, Jaroslav Melichárek:
Obrazy pro potěšení
10. 5. – 8. 7. 2018
Tyjátr je když…
10. 5. – 8. 7. 2018
František Chrástek: Fragmenty. In / Out 26. 7. – 9. 9. 2018

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem

Školákem ve válečných letech
2. 1. – 28. 12. 2018
Poslední bitva 2. světové války v Evropě
u Slivice na Příbramsku
2. 1. – 28. 12. 2018

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Ach, ty tabáku
Patrik Pelikán: Spád

22. 4. – 3. 11. 2018
13. 5. – 31. 12. 2018

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Archeologie v Boleslavci

18. 5. – 19. 8. 2018

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Tattoo

28. 1. – 17. 6. 2018

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Oldřich Uhlík: Karosář
československé šlechty

Milování v přírodě. Průvodce intimním
životem zvířat
2. 2. – 1. 7. 2018
Severní trasa „nedokončená“
16. 3. – 24. 6. 2018
Středověké Ústí
7. 4. – 29. 7. 2018
Michael Bílek: Lidé a hvězdy
27. 4. – 1. 7. 2018
Bílá růže
10. 5. – 1. 7. 2018
Svět kachlových kamen
29. 6. – 14. 10. 2018

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
14. 6. – 16. 9. 2018
14. 6. – 16. 9. 2018
14. 6. – 16. 9. 2018

Velvary
Městské muzeum Velvary
Panenky v běhu času

5. 5. – 31. 7. 2018

Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau

5. 2. – 31. 12. 2018

Vyškov
Muzeum Vyškovska
A to jste ještě neviděli!
aneb Nové přírůstky v muzeu
Historie Židů v Čechách a na Moravě
Proměny Vyškova
Letecké a jiné modely
Putování za předky
Fotografie Jiří Foltýn

Vlašim
Muzeum Podblanicka

25. 4. – 1. 7. 2018
3. 5. – 24. 6. 2018
7. 6. – 24. 6. 2018
1. 7. – 14. 8. 2018
4. 7. – 27. 9. 2018
12. 7. – 31. 8. 2018

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Loutky a maňásci
Hrátky se zvířátky

23. 3. – 17. 6. 2018
22. 6. – 23. 9. 2018

Zbiroh
Městské muzeum Zbiroh
Král železnic a Zbiroh

Výstava tematických výtvarných prací dětí ze ZŠ a MŠ
z Kladna a okolí
20. 3. – 20. 6. 2018
Tvář průmyslové doby POLDI. Lidé
a jejich továrna
16. 4. – 26. 8. 2018

700 let města Vlašimi
Evropa ve škole

24. 6. – 19. 8. 2018
26. 8. – 30. 9. 2018

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn

Cyklus secese: Bydlení
České povětrníky
Zapomenuté Oustí

Krása textilu. ArtQuilt, Patchwork
a módlní doplňky
Jan Kavale: Fotografie
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Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

12. 5. – 31. 7. 2018

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Kdo se rád dívá…
Výstava ze sbírek KGVUZ
Náměstí Práce ve Zlíně

23. 5. – 9. 9. 2018
6. 6. – 12. 8. 2018
22. 8. – 28. 10. 2018

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
17. 5. – 7. 10. 2018
18. 6. – 15. 7. 2018

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Tečka za c. k. monarchií pohledem sbírek Městského muzea
a galerie Vodňany
6. 3. – 24. 6. 2018
Jaroslav Horký (1965–1985): Obrazy 13. 5. – 24. 6. 2018
Josef Sahula (1918–2006): Obrazy
1. 7. – 9. 9. 2018
František Beneš: Fotografie
z let 1908–1938
2. 4. – 8. 7. 2018
Hana Bláhová: Akvarely
15. 7. – 30. 9. 2018
Vladimír Mencl: Obrazy
1. 5. – 17. 6. 2018

Pravěké zbraně
Léčivé stromy
Zbraně v přírodě
H+Z stále vpřed!
Pochodem pod císařským praporem

červenec – září 2018
20. 4. – 8. 7. 2018
1. 6. – 8. 7. 2018
1. 7. – 31. 8. 2018
20. 7. – 14. 10. 2018

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Když se rozbuší kovadlina
Kořeny poznání
Kouzlo starých plováren

15. 12. 2017 – 30. 11. 2018
20. 4. – 24. 6. 2018
29. 6. – 2. 9. 2018

Dům umění
Pestrá paleta Lojzy Budíka
Zahrada naší minulosti

27. 4. – 27. 6. 2018
11. 5. – 26. 8. 2018
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Šťastný život v secesi

3. 7. – 25. 11. 2018

Znojemský hrad
Za starých časů. 140 let
znojemského muzea

15. 6. – 30. 9. 2018

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Myslivost a lesnictví na Žambersku

17. 6. – 29. 8. 2018

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Hudební nástroje v dějinách

3. 5. – 26. 8. 2018

Křížova vila
Háčkované dějiny zemí českých
Foto: Jan Růžička

20. 4. – 22. 7. 2018
9. 8. – 27. 10. 2018

Stará papírna
Návraty lidických žen a dětí
Průmysl se představuje veřejnosti
Letní toulání
Kaktusy a sukulenty

27. 4. – 30. 6. 2018
19. 5. – 21. 7. 2018
12. 7. – 18. 8. 2018
30. 8. – 8. 9. 2018

Ždánice
Vrbasovo muzeum Ždánice
Černá zakuřovaná keramika Ivo Nimrichtera staršího
a mladšího
červenec – srpen 2018
Ždánická krajina
28. 4. – 30. 6. 2018

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Na frontě i v zázemí

1. 5. – 30. 9. 2018

Škola muzejní propedeutiky 2018–2019
Základní kurz
Ve školním roce 2018–2019 připravujeme již XVII. běh kurzu určeného pracovníkům muzeí, podílejících se
na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy. Kurz mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které
vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií. V základním kurzu získá student vědomosti o muzejní praxi,
související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky.

Nástavbový kurz – muzejní výstavnictví
V pořadí VIII. běh nástavbového kurzu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních
sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí. Absolvent nástavbového kurzu
získá přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných
muzeí v širším kontextu. Kurz je zakončen obhajobou závěrečné práce na vybrané téma a následné debaty
nad problematikou.
Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2018!
Více informací na http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika
Kontaktní osobou je Bc. Kateřina Svobodová, e-mail: adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 038.
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Muzeum hlavního města Prahy, osvětlení stálé expozice „Praha Karla IV.: Středověké město“
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