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Století v muzeích

S

to let od založení republiky je slavnostní chvílí, která
vybízí ke vzpomínání i reflexi. V Česku snad není
muzeum, které by se k výročí nepřihlásilo buď výstavou,
knihou anebo alespoň přednáškou. Mnohé z výstav jsou
přitom výjimečné. Bez nároku na úplnost bych rád jmenoval výstavu „100 let“ ve Vlastivědném muzeu v České
Lípě, která se věnuje důsledně i českým Němcům, což
stále není obvyklé. Pozoruhodná je také výstava Muzea
hlavního města Prahy, která – jak naznačuje titul „Praha
1848 až 1918“ – mapuje na rozdíl od většiny ostatních
východiska a předpoklady pro vznik státu. Za zmínku stojí
také reprezentativní výstava „Doteky státnosti“ v Jízdárně
Pražského hradu, anebo regionální „Slezsko a Ostravsko
1918–1938“ ve Slezském zemském muzeu.
Tato bohatá nabídka je ale ve zvláštním kontrastu ke
skutečnosti, že ve stálých expozicích většiny českých muzeí nemají dějiny uplynulých sta let téměř žádné místo.
Většina expozic končí v roce 1938 anebo 1945, některé
dokonce hned po založení republiky. Ze století Československa tak vypráví přinejlepším prvních třicet let. Pro
pochopení dějin města či státu jsou přitom soudobé dějiny
klíčové. Týká se to zvlášť pohraničí, které se po odsunu tří
milionů českých Němců kulturně, jazykově, demograficky
a často i geograficky naprosto proměnilo. Všechny regiony
se pak dodnes potýkají s ranami, které přinesla komunistická kolektivizace zemědělství. Muzejní expozice by ale
mohly reflektovat už i éru po roce 1990 a také současnost
obcí a měst. Žádný mezník pro historické vyprávění koneckonců neexistuje – historie vždy míří do budoucnosti.
Společným přáním muzeím i republice ke 100. výročí
by tak mohlo být, aby se naše moderní dějiny staly trvalou
a živou součástí stálých expozic. Na jejich vystavování už
dávno není brzy. A snad také ne pozdě.

Obsah

2/2019 – Muzejní knihovny

Téma / 100 let od vzniku ČSR
4 Bezpečnostní sbory 1918–2018 / R. Galaš
6 Šímova cesta k Vysoké hře / M. Paučo
7 Umění p(r)o práci / V. Jakubíček
8 Prima sezóna / Š. Koukalová, A. Nachtmannová
10 Šumpersko v období první republiky
		(1918–1938) / P. Janíčková, M. Kollerová,
		 L. Müllerová
11 Krásná jizba 1927–1948 / L. Vlčková
12 Praha 1848 → 1918 / O. Šámalová, B. Rejzl
200 let českého muzejnictví
14 Osudové osmičky muzea v Mostě / M. Soukup
Osmičková výročí
15 Od císaře pána k bolševikovi / M. Vitko
Příběh muzejního předmětu
16 Příběh „československého“ piešťanského kroje
		
/ M. Tobolová
17 Zápis ze zasedání Senátu AMG
Zprávy
21 Nová akreditace pro vysokoškolské studium
		 muzeologie v Brně / O. Kirsch, L. Jagošová
22 Otevřen Východočeský památník celnictví
		
/ R. M. Sicha
23 Evropská kulturní cesta představí českou historii
		 se vztahem k tématu reformace / L. Křížková
Z činnosti AMG
23 Co je spolek a co znamená být jeho členem?
		
/ Z. Kuchyňka
24 42. seminář knihovníků muzeí a galerií v Písku
		 / V. Matoušová, Š. Běhalová
25 Z jednání Plzeňské krajské sekce AMG
		
/ D. Viletová
25 Holinky vhodné aneb Seminář Botanické komise
		 AMG na Chebsku / L. Krinke, J. Brabec
26 Ze zasedání Jihomoravské krajské sekce
		
/ P. Kubín
Pozvánky na konference
27 XII. Sněm AMG
29 Vědecká konference o osmičkových výročích
		 v českých a slovenských muzeích
Pozvánka na výstavu
30 100 let + 534 autorů
31–42 Kalendárium výstav

3/2019 – Gloria musaealis 2018

		

4/2019 – Kurátorství a nové přístupy

		
Tématem příštího čísla 6 /2018 je:

JAKUB JAREŠ
ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

Témata Věstníku AMG v roce 2019
1/2019 – Muzeologie a muzeologická pracoviště v ČR

5/2019 – Sbírky regionálního výtvarného umění
6/2019 – Muzeum a změna VI.

Věstník AMG 5 /2018

XII. Sněm AMG
3

TÉMA / 100 LET OD VZNIKU ČSR

100 let od vzniku ČSR
Bezpečnostní sbory 1918–2018
RADEK GALAŠ
MUZEUM POLICIE ČR

Č

Foto: archiv Muzea policie ČR

eskoslovenská republika se svým
vznikem převzala dva základní
bezpečnostní sbory – četnictvo a státní policii, přičemž četnictvo bylo několikanásobně početnějším a především
lépe organizovaným sborem. Již dne
29. října 1918 vydal zemský velitel
četnictva generál Václav Řezáč svůj
první rozkaz: „…Veškerému četnictvu
v Čechách. Místodržitelství shodlo se
s Národním výborem, jakož představitelem suverenity… Tímto usnesením

4

vstupuje četnictvo též do služeb Národního výboru…“. V prosinci 1918
se pak četnictvo natrvalo dostalo pod
vedení ministerstva vnitra. V jeho
čele stál generální velitel, kterému
byli podřízeni zemští velitelé. Dalším
stupněm byla četnická oddělení, jim
byla podřízena okresní velitelství a konečně četnické stanice.
Zákonem č. 299/1920 Sb., z. a n.
o československém četnictvu, bylo četnictvo definováno jako: „…vojensky

organisovaný sbor strážný, jenž určen jest k tomu, aby podle stávajících
zákonných předpisů a podle nařízení
příslušných úřadů státních udržoval
v celém území Československé republiky veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost…“. Právě vojenská organizace, jasně definované odpovědnosti
a kompetence a jednoznačná legislativa četnictvu zajistily jeho výkonnost, integritu a především pověst
a respekt. Četnictvo bylo přísně výběrovým sborem. Samotní četníci byli
ve svém služebním a zároveň osobním
životě omezeni celou řadou zákazů
a příkazů. Svobodný četník musel
bydlet v kasárnách, oženit se mohl
až po 30. roce věku a pouze s povolením nadřízeného. Nesměli se sdružovat v politických stranách, hnutích
ani v zájmových spolcích, a to včetně
Sokola. Nesměli být voleni a neměli
volební právo. Jednalo se o nesmírně
nebezpečnou službu, která si ročně
vyžádala řadu padlých.
Státní policie byla dalším sborem, který vstoupil do služeb republiky. V říjnu 1918 byla tvořena pouhými dvěma ředitelstvími – v Praze
a Brně a čtyřmi komisařstvími – Chebu, Plzni, Opavě a Moravské Ostravě.
Celkem bylo převzato kolem 3 000
příslušníků, z toho 1 000 uniformovaných v Praze. Samotná policie byla
tvořena dvěma sbory – sborem uniformované stráže bezpečnosti a sborem
neuniformované stráže bezpečnosti,
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jejíž významnou část tvořila kriminální policie.
Od svého vzniku byla policie koncipována jako tzv. civilní stráž, byť si
za vzor brala vojenskou organizaci. Až
do roku 1922 se řídila zákonem z dob
monarchie. Teprve zákon č. 299/1922
Sb., z. a n. o sborech stráže bezpečnosti, přinesl nový – československý
– základ. Zákon to byl velmi stručný
a teprve v roce 1936 došlo k jeho zásadnějším změnám přijetím Vládního nařízení č. 51/1936, o organisaci
policejní správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní
správy. Nařízení jasně určovalo poslání policie: „…Státní policejní úřady jsou povolány ve svém správním
obvodu v rozsahu, který určí ministr
vnitra případ od případu, pečovati
o veřejnou bezpečnost a klid, starati
se o bezpečnost osob a majetku, udržovati veřejný pořádek, zejména též
bdíti nad veřejnou mravností, dále
míti v evidenci obyvatelstvo a cizince
a plniti úkoly…“. K úplné konsolidaci, sjednocování a rozrůstání policie
dochází až s rokem 1933 a zvyšujícím
se ohrožení ze strany Německa. Jsou
budována nová policejní ředitelství
a policejní expozitury v pohraničních
oblastech.
Policie od svého začátku pružně
reagovala na nové výzvy a potřeby.
Již v roce 1919 je založena dopravní
policie, pražská policie rovněž v roce
1931 přiváží první vodní dělo, koncem 30. let je založen poříční oddíl.
Rozrůstá a zdokonaluje se i neuniformovaný sbor, kdy kriminální služba
v čele s polním radou Vaňáskem stojí
u základních kamenů budoucích mezinárodních policejních organizací.
V roce 1938 je policie plnohodnotným, vycvičeným, vybaveným a bezvadně fungujícím sborem, oddaným
ideálům demokracie.
Období tzv. protektorátu je nejtěžším obdobím nejen pro národ, ale
i pro bezpečnostní sbory. Po vzniku
Protektorátu Čechy a Morava převzaly německé říšské orgány veškeré
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bezpečnostní složky bývalé Československé republiky. Ty začaly postupně zavádět organizační změny, které
měly vyvrcholit úplnou reorganizací
a přizpůsobení bezpečnostních sborů říšské struktuře. V roce 1941 došlo k „odstranění“ všech legionářů ze
služby u policie a četnictva. V roce
1942 byla zahájena rozsáhlá reorganizace, jejímž cílem byla mimo jiné germanizace policie a četnictva. V souvislosti s tím byla pod státní bezpečnostní
složky přičleněna i obecní policie.
V roce 1944 byl vytvořen jednotný
bezpečnostní sbor – Uniformovaná
protektorátní policie, kam spadalo
četnictvo, vládní policie, obecní policie a tzv. požární policie.
Protektorátní bezpečnostní složky byly zároveň nuceny poskytovat
„servis“ pro říšské orgány včetně
gestapa. Přesto se mnozí příslušníci
přímo zapojili do odboje. Lze říci, že
bez jejich pomoci si nelze „civilní“ odbojovou činnost představit. V boji za
svobodu své vlasti v letech 1938–1945
padlo, bylo zavražděno či popraveno
více než 600 příslušníků bezpečnostních sborů.
Ještě před koncem války bylo exilovou vládou v Košicích rozhodnuto
o vytvoření nového bezpečnostního
sboru. Dne 17. dubna 1945 byl přijat
návrh ministra vnitra Václava Noska
(KSČ) „Hlavní zásady výstavby nového bezpečnostního aparátu“ a byl tak
vytvořen Sbor národní bezpečnosti
(SNB). Současně měla být provedena očista od nespolehlivých jedinců
četnictva a policie. Nové velení sboru
a ministerstvo nemělo přílišnou důvěru k bývalým příslušníkům. S „pomocí“ územních orgánů KSČ byl proto
proveden rozsáhlý nábor. Byli přijímáni zejména členové bývalých partyzánských jednotek, čs. zahraničního
vojska a navrátilci z koncentračních
táborů.
Vrcholným orgánem SNB bylo
Ministerstva vnitra se svým Hlavním
velitelstvím SNB. Tomu byly podřízeny zemská velitelství, Oblastní

velitelství SNB, okresní velitelství
se stanicemi. Kromě těchto útvarů
byly od roku 1946 zřizovány další
specializované útvary. V roce 1947
pak byl přijat zákon č. 149/1947,
o Sboru národní bezpečnosti, který
se skládal ze tří složek: pořádkové,
kriminální a státně bezpečnostní.
V poválečném období byla hlavní
pozornost věnována zajištění pohraničí. Další úkoly vyvstaly v souvislosti s odsunem Němců a Maďarů,
osidlováním pohraničí, odhalováním
a vyšetřováním členů nacistických
a fašistických organizací, pátrání po
válečných zločincích apod. Značné
úsilí bylo věnováno i tzv. černému obchodu. Nemalé množství sil odčerpával i boj s organizací Wehrwolf a podobnými teroristickými skupinami.
Na podzim roku 1947 vyvrcholil boj
proti banderovským tlupám, které
se podařilo ve spolupráci s armádou
zlikvidovat.
Již v průběhu roku 1947 však docházelo ke zvyšování politického napětí. To se týkalo i SNB. Sbor však
byl z pohledu KSČ nejméně „nakaženým“ a strana si zde upevňovala svoje
pozice. Únorový převrat proběhl právě za asistence SNB, Lidových milicí a samozřejmě i milionů obyvatel
ČSR. Ihned došlo k prvním čistkám
v samotném sboru. Během roku 1948
bylo zatčeno na 500 příslušníků SNB,
přičemž řada z nich byla odsouzena
k dlouholetým žalářům. Do konce
roku 1948 pak bylo tzv. „vyakčněno“
(vyhozeno bez nároku na cokoliv a bez
uvedení důvodů) 2 511 příslušníků
SNB a v průběhu politických procesů
popraveno 27 osob.
SNB měl před sebou dalších
40 let působení. Bylo by však nespravedlivé jej vidět jen jako pouhou oporu strany. Značná část příslušníků se
o politiku nestarala, na prvním místě
u nich stál boj se zločinem.
Výstava, kterou je možné v Muzeu
Policie ČR navštívit do 21. prosince
2018, přibližuje dějiny bezpečnostních sborů nezaujatým pohledem.
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Šímova cesta k Vysoké hře
MICHAELA PAUČO
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

N

Foto 1–3: archiv MG

a konci října 2018 zahájí Moravská galerie v Brně výstavu, jíž
vzdá hold významnému zástupci českého moderního umění Josefu Šímovi.
V Místodržitelském paláci bude prezentovat Šímovu cestu od malířských
začátků spojených s městem Brnem
a civilismem, až po jeho ukotvení ve
francouzském prostředí a působení
v surrealistické skupině Le Grand Jeu
(Vysoká hra). Umělcovu tvorbu bude
možné zhlédnout do 24. února 2019.
Josef Šíma se narodil v roce 1891
ve východočeské Jaroměři. Ve svých
třinácti letech ale přesídlil s rodinou
do Brna, kde i odmaturoval. Studium
na Akademii výtvarných umění v Praze musel přerušit, neboť začala první
světová válka. Šíma byl odveden a na
frontě strávil přes tři roky. Po válce
působil pár let v Brně, a právě v tomto období vznikají jeho první práce
spojené s civilismem, uměleckým směrem oslavujícím technické vymoženosti a život ve městě. Na výstavě budou
k vidění obrazy jako Železniční most
v Maloměřicích nebo Vlak. Okouzlení moderními technologiemi Šímu
neopustilo ani po přesídlení do Francie. Maloval zde lodě na Seině, mosty
nebo Eiffelovu věž. Přes velmi krušné
začátky v cizí zemi se mu začalo pozvolna dařit. Pomohla mu především
Louise-Denise Germainová, majitelka

Železniční most, 1920
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Evropa, 1927

umělecké dílny na výrobu kožených
módních doplňků a knižních vazeb,
jež mladému umělci z Československa
poskytla střechu nad hlavou i práci.
Díky madame Germaine se Šíma seznámil s pařížskou umělecko-intelektuální společností a ve spolupráci s ní
vydal svoji první knihu: výběr z českých pohádek s vlastními ilustracemi. Portrét madame Germaine i její
dcery Nadine, jež se stala Šímovou
manželkou, budou moci návštěvníci
spolu s dalšími dětmi obdivovat na
výstavě v Brně. Její těžiště však spočívá především v poukázání na Šímovo
působení v pařížské umělecké skupině
Le Grand Jeu.
Zásadní obrat v jeho tvorbě přineslo setkání s mladými básníky René
Dumalem a Rogerem Gillbert-Lecomtem. Společně s dalšími umělci
založili surrealistické hnutí, jež se odvracelo od evropské racionální civilizace a inspirovalo se okultní tradicí
primitivních národů či hindských jogínů. Umělci se pokoušeli proniknout za
hranice reálného, k čemuž používali
všemožné prostředky – drogy, alkohol,
spánkovou deprivaci, zatajování dechu

nebo meditační techniky. Šímova tvorba zabstraktněla. Vytvořil si poetiku
vycházející převážně z vlastních zážitků spojených s výlety do přírody,
či z hledání mytologických symbolů
a kořenů lidstva. Jeho inspirace krajinou ovládají podvědomé vize, čerpá
také z ezoterického myšlení propojujícího materiální svět se světem duchovním. V letech 1929–1931 se stal
Šíma hlavním autorem skupiny, ostatní členové – básníci, se zabývali interpretací jeho tvorby. Šímovy obrazy
krajin, ostrovů, mraků, torz v krajině
a mytických výjevů budou na výstavě
hojně zastoupeny, většina z nich je
zapůjčena z francouzských sbírek a ze
sbírek Národní galerie v Praze.
Cílem výstavy je také představit
Josefa Šímu jako hlavního prostředníka mezi francouzskou a českou avantgardou. Šíma v časopise Le Grand Jeu
francouzským čtenářům zprostředkovával poezii Vítězslava Nezvala
nebo Jaroslava Seiferta, české malíře představoval svým francouzským
přátelům, mezi něž patřili malíř Piet
Mondrian nebo spisovatel několikrát
nominovaný na Nobelovu cenu Pierre Jean Jouve. Významně Šíma působil i na druhé straně – aktivně se
zapojil do činnosti „pražského“ a později i brněnského Devětsilu. Posílal

Kompozice, 1925
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1938–1946“ v Paříži. I tuto Šímovu
významnou činnost výstavní projekt
prostřednictvím unikátních děl a dokumentů mapuje.
Výstava je součástí oslav připomenutí výročí roku 2018 spojených s naší
státností. Po její premiéře v Moravské
galerii v Brně se přesune do Národní
galerie v Praze.

Umění p(r)o práci
VÍT JAKUBÍČEK
KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ

P

rojekt „Umění p(r)o práci“ byl
připraven ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Věnuje se
umělecké produkci ve Zlíně mezi lety
1923 a 1953. Jako počátek je stanoven rok zvolení Tomáše Bati starostou města. Baťa již o rok později
pořádal první firemní 1. máj, který
v následujících desetiletích představoval významnou tribunu uměleckých
projevů v agitační úloze. Závěr sledovaného období představuje založení
Krajské galerie v Gottwaldově (Zlíně), tedy vznik oficiální státní instituce naplňující představy tehdejšího
režimu o roli umění v socialistické
společnosti.
Výstava si klade za cíl poskytnout
návštěvníkům jedinečný obraz vývoje
vizuální kultury ve Zlíně a poukázat
nejen na významné události v oblasti
umění, ale také na marginální témata,
která sehrála v otázce budování identity průmyslového města a jeho obyvatel
neméně důležitou úlohu. Různorodé
a zdánlivě nesouvisející prvky, z nichž
se prezentace skládá, ilustrují postavení jednotlivých uměleckých forem,
reprezentativních obrazů a monumentálních plastik, až po profánní
projevy užitého umění. Těmi byly například různé druhy reklamy, s nimiž
se obyvatelé Zlína mohli téměř každodenně setkávat a které v počátcích
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sledovaného období hrály jednoznačně
důležitou roli.
Důraz kladený na co nejširší vymezení pojmu „umění“ je dán samotnou povahou umělecké tvorby v tehdejší zlínské společnosti, která byla
v oblasti vizuální kultury velmi specifická zejména díky poměrně slabým
historickým kořenům. Úloha umělecké produkce byla v počátečním období do značné míry definována Tomášem Baťou (1876–1932). Zakladatel
obuvnického impéria totiž spatřoval

jedno z významných poslání umění
v jeho „obchodní přínosnosti“, což
se projevilo nejen ve zpracovávaných
tématech, ale také zvolenou formou
prezentace, kde preferoval nové dynamické prostředky vizuálního vyjádření, jakými byly například plakáty,
fotografie nebo film.
Ve 30. letech 20. století se na utváření zlínské umělecké produkce podílely osobnosti z řad managementu
firmy (například ředitelé Jan Antonín
Baťa, Dominik Čipera, Josef Hlavnička), dále pak architekti (František Lýdie Gahura, František Kadlec)
a malíři, kteří byli do Zlína organizovaně zváni, aby ve svých dílech zachytili ducha rychle rostoucí průmyslové metropole. Důležitou roli sehrálo
i rozhodnutí vybudovat galerii, jejíž
fond měl být pravidelně doplňován
o významné akvizice z oblasti současného umění, například prostřednictvím jarních salonů, jež byly ve Zlíně
pravidelně pořádány od roku 1936.
V rámci budování obrazu města
skrze výtvarné umění pak byla významná témata nejen z oblasti moderních uměleckých směrů, dosud tvořící
jádro sbírky galerie, ale zejména obrazy a sochy, z nichž řada vznikla přímo

Foto: D. Novotný, archiv KGVU Zlín

zprávy o pařížských výstavách a články
o umělcích do mnoha českých časopisů jako byly např. Disk, Volné směry,
Světozor, Kulturní politika, Výtvarné umění, aj. V roce 1930 vstoupil do
spolku Umělecká beseda. Byl organizátorem mezinárodní výstavy „Poesie“
v roce 1932 v pražském Mánesu a kurátorem výstavy „Art Tchécoslovaque
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pro potřeby reprezentace zlínského
podniku a jeho předních představitelů. U těchto artefaktů se často mísily spíše ozvuky starších realistických
a impresionistických tendencí, které
pro dané účely vyhovovaly daleko lépe
než abstraktní díla.
Pro uchopení širšího dobového
kontextu jsou na výstavě konfrontována díla volného či vysokého umění se
soudobou produkcí v oblasti užitého
umění, které představovalo podobně
hybridní směs tradičních motivů a postupů občasně oživenou prvky moderního designu. Konvergence volného
a užitého umění mimo jiné odráží
fakt, že ve Zlíně tyto formy koexistovaly bez výraznějších oddělujících
hranic a navzájem se podporovaly.
Koncepce výstavy proto reflektuje
tehdejší představy o úloze umění, jež
neplnilo pouze požadavky estetiky, ale
také propagace a disciplinace.
Součástí vývoje umělecké produkce se stala Škola umění (1939–1949),
založená J. A. Baťou. Jejím cílem byla
nejen výchova kvalifikovaných návrhářů pro potřeby firmy Baťa a dalších
podniků v tuzemsku i zahraničí, ale
celkově péče o výtvarnou kulturu ve
zlínském prostředí. Právě této instituci byla svěřena organizace uměleckých
výstav, správa rozrůstajícího se sbírkového fondu galerie a kultivace širší
veřejnosti prostřednictvím školní prodejny. Po druhé světové válce prošla
škola reorganizací programu. Vznikly
zde nové obory určené pro výchovu
kvalifikovaných průmyslových návrhářů, kteří se věnovali oborům úzce
souvisejících s baťovskou produkcí.
Do počátku 50. let 20. století se
ve Zlíně odehrála řada významných
událostí, jejichž výsledkem bylo také
znárodnění a rozdělení bývalého baťovského impéria. Systematická likvidace reminiscencí na předchozí období vyvrcholila přejmenováním Zlína
na Gottwaldov v roce 1949 a přeměnou Památníku Tomáše Bati na Dům
umění. Oblasti umělecké produkce
se tyto změny dotkly spíše okrajově.
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Závěr sledovaného období proto reflektuje spojitosti s předcházejícími
lety, zejména v oblasti námětů pro
uměleckou praxi, kde byla typicky
baťovská tématika práce a výkonu postupně využívána (či zneužívána) pro
potřeby sebeidentifikace nového režimu. Tento trend lze sledovat i u forem
prezentace, mezi něž patřily například
prvomájové oslavy.
Výstava představuje vedle hlavní
chronologicky uspořádané vývojové
linie, také další významná a pro Zlín
specifická podtémata, úzce propojená s fenoménem práce, dynamiky,
propagace a reprezentace, na nichž
je možné blíže sledovat právě zmiňované souvislosti. V neposlední řadě je
výstava určitou tichou výpovědí o osudu uměleckých osobností, které se ve
svém díle musely vypořádat s turbulentními proměnami společnosti.

Prezentace je záměrně koncipována tak, aby umožnila divákovi vnímat
vystavené exponáty v širším dobovém
kontextu, mimo jiné prostřednictvím
mnohovrstevnatého studijního materiálu.
Proti obvyklému prezentačnímu
rámci, který téměř výhradně vykresluje umělecké preference tehdejších
objednavatelů v promodernistickém
světle, výstava představuje rozsáhlejší
obraz tehdejšího stavu vizuální kultury ve Zlíně, který ani zdaleka nebyl
jednoznačný. Tím mimoděk poukazuje na proměňující se hodnoty uměleckých předmětů, které měly v dané
době a prostředí odlišnou hodnotu
a význam, než je tomu dnes. Výstavu
lze navštívit od 20. září do 2. prosince 2018 v 1. patře 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU ve Zlíně, kde má své
výstavní prostory Krajská galerie.

Prima sezóna
ŠÁRKA KOUKALOVÁ – ALENA NACHTMANNOVÁ
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

P

rvní republika vynesla na výsluní
buržoazii: majitele podniků a velkostatků, ředitele bank a velkých korporací, ale i inteligenci: lékaře, právníky, vysokoškolské profesory, umělce.
Tito lidé tvořili elitu nové republiky se
vším, co k tomu patří. Projevem jejich
čerstvě získaného postavení byl životní styl, jehož součástí se stala stavba
rodinných sídel – moderních vil projektovaných předními architekty.
Představitelé první generace nových elit republiku vybojovali na polích válečných i politických a vznik samostatného státu pro ně představoval
splněný sen. V zemi, kterou vnímali
beze zbytku jako „svou“, se mohli plně
realizovat a věřili, že budují pro sebe
a své děti nový lepší svět. V domech,
které „generace zakladatelů“ vybudovala, vyrůstaly jejich děti: mladí,

krásní a bohatí lidé, jež poslouchali jazz, bavili se, sportovali a užívali
života. Žili svobodně a bezstarostně
v míře, jakou si jejich rodiče a prarodiče neuměli ani představit.
Přestože si dnes plně uvědomujeme, že první republika měla mnoho
stinných stránek a nezvládnutých problémů, a že tato bezstarostná generace
byla tvrdě konfrontována s realitou
života v podobě velké hospodářské
krize, nacistické okupace a následně
komunistické totality, chceme ukázat život elit první republiky v „záři
ramp“. Život plný naděje a opojení
čerstvě nabytou svobodou a nepřebernými možnostmi.
V rámci výstavy „Prima sezóna. Vily v okolí Prahy – Interiérový
a oděvní design první republiky“ jsme
proto zvolili společnou prezentaci
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Ukázka sportovních oděvů pro dámy, Nové pařížské módy, roč. 1931, č. 8

architektury a módy, jakkoliv se může
zdát toto spojení nesourodé. Vždyť již
významný prvorepublikový architekt,
designér a teoretik architektury Karel
Honzík napsal: „Způsob oblékání měl
vždy, vedle architektury a způsobu bydlení, velký podíl na slohu své doby.“
Ve vývoji nových staveb měly projekty rodinných domů privilegované
postavení. Nejdůležitější pro změnu
a prosazení moderní architektury
a designu ve sféře bydlení bylo získat
klienty z řad širší veřejnosti. V rámci
osvěty se plnily rubriky novin, pořádaly přednášky a výstavy, koncipované
jako modelové čtvrti nebo vilové kolonie. Časopisy o bydlení přinášely nové
podněty. Například průkopník moderního nábytku a architekt Jan Vaněk
vybízel od poloviny 20. let 20. století:
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„Milujme ve svém obydlí světlo,
vzduch, slunce… Pomozte převychovávat moderní život (…), aby každý
mohl bydlet pohodlně, zdravě, účelně
a radostně“. Jedna z prvních promovaných architektek a designérek Hana
Kučerová-Záveská zase prosazovala
„lehkou konstrukci, přenosnost, proměnitelnost, skladnost a pružnost jednotlivých kusů nábytku“. Vily vzniklé na
základě těchto progresivních představ
o bytové kultuře a životním stylu však
odrážejí nejen ideje architektů, ale
také estetické cítění a způsob života
svých majitelů.
Spolu s architekturou a bytovým
designem i oděv měl být účelný, jednoduchý a zdraví prospěšný. Napříště již
žádné korzety a vrstvy těžkých látek,
ale prodyšné, lehké materiály, které

nebrání přirozenému pohybu. Móda
20. let souzněla s funkcionalismem.
Požadovala účelný střih bez zbytečných ozdob a kladla důraz na krásu
ušlechtilých materiálů. V odívání se
naplno odrazila ženská emancipace,
začaly vznikat oděvy vhodné pro práci
a sport inspirované mnohdy pánským
šatníkem. Ve třicátých letech se do
módy vrátila elegance a luxus, základní myšlenka praktického a současně
krásného oděvu ale zůstala.
Právě čistý styl designu, který
s první republikou bývá právem spojován, bychom chtěli v rámci výstavy
návštěvníkům zprostředkovat. Průhledy do interiérů meziválečných vilových staveb spolu s oděvy poukazují na
návrhy známých architektů, designérů
či módních návrhářů. Nechceme ale
zapomínat ani na konkrétní osobnosti, které v prezentovaných interiérech
žily a utvářely jejich vzhled. Právě jejich odkaz je v mnoha případech také
důvodem, proč potomci těchto osobností i dnešní majitelé vil udržují stavby s takovou láskou a pečlivostí.
Výstavou upozorňujeme na vzácně
zachované vnitřní zařízení vilových
staveb. Vedle nejhodnotnějších původních celků ale prezentujeme i interiéry, kde se žádný mobiliář nedochoval
a kde působí samotná architektura
vil (například památkově chráněnou
a nedávno zrekonstruovanou Volmanovu vilu č. p. 1 200 v Čelákovicích).
Většina rodinných domů prezentovaných na výstavě není památkově chráněná. A ani u těch, které kulturními
památkami jsou, nepodléhá ochraně
jejich vnitřní zařízení, přestože nábytek a výzdoba tvoří nedílnou součást
architektury. Jak ale ukazuje naše výstava, měli bychom si těchto staveb
vážit jak pro jejich uměleckou kvalitu
a půvab, tak proto, že tvoří svědectví
o hodnotách generace první republiky.
Výstava „Prima sezóna. Vily v okolí Prahy – Interiérový a oděvní design
první republiky“ se koná ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy od
6. října 2018 do 3. března 2019.
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PAVLÍNA JANÍČKOVÁ – MICHAELA KOLLEROVÁ
– LENKA MÜLLEROVÁ
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU, P. O.

M

uzeum si připomíná letošní
100. výročí vzniku ČSR regionálně zaměřenou výstavou. Jak již
název napovídá, jejím cílem je přiblížit návštěvníkům období dvacetileté
existence první republiky, přičemž
neopomíjí ani události vedoucí k osudové Mnichovské dohodě. Od jejího
uzavření a odstupu pohraničních oblastí českých zemí nacistickému Německu uplyne letos 80 let, výstava tak
připomíná i toto dosti smutné výročí
našich novodobých dějin. Nezaměřuje
se ovšem pouze na region Šumperska,
bylo zohledněno i dění na Zábřežsku.
Autorky výstavy k tomu přistoupily
mimo jiné i proto, že se předpokládá
repríza výstavy, byť v upravené verzi, v dalších zařízeních Vlastivědného muzea v Šumperku, a to v Muzeu
v Mohelnici a Muzeu v Zábřehu.
Úvodní část výstavy patří konci
války a okolnostem vzniku samostatného československého státu na severní Moravě. Zdejší převážně německé
obyvatelstvo se s rozpadem rakousko-uherské monarchie nehodlalo smířit a jeho snahou bylo zůstat součástí
Rakouska. Na severní Moravě a části
Slezska proto vznikla provincie Sudetenland, jejíž existenci ukončil až
vojenský zásah nově formované československé armády během prosince
1918. Německé obyvatelstvo se ovšem
ani nadále netajilo svým spíše negativním postojem k mladé republice,
příklon k nacionalismu dokazují i volební výsledky. Vznik ČSR zapříčinil
i početní vzestup českého obyvatelstva
v oblasti, zejména díky příchodu státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů, učitelů, v neposlední řadě též podnikatelů, drobných
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živnostníků i dělníků. Rozvíjel se tak
český kulturní a spolkový život, vznikaly české menšinové školy. Místnímu
hospodářství v meziválečném období
i nadále dominoval textilní průmysl,
dařilo se také sklářství, papírenství
i strojní výrobě. Místní podniky ovšem značně postihly dopady světové
hospodářské krize na počátku 30. let
20. století. Ta také spolu s dalšími
okolnostmi vedla k nárůstu nacionalistických nálad u německého obyvatelstva a k zesílení snah o rozbití státu.
Těmto neblahým událostem je věnována závěrečná část výstavy.
Další zastavení jsou věnována dílčím tématům, která přibližují
fungování tehdejší správy a činnost

politických stran. Zaměřují se i na
zajištění bezpečnosti obyvatel (armádu, policii a četnictvo), stranou
nezůstávají ani sbory dobrovolných
hasičů a otázka péče o zdraví obyvatel. Přiblížen je rovněž život českého
obyvatelstva a rozvoj českého školství.
Následující části výstavy jsou věnovány spolkovému a kulturnímu životu
obyvatel, vzpomenuta je i historie regionálních muzeí. Během prohlídky
je možné nahlédnout do dobového interiéru kuchyně či obývacího pokoje.
Nechybějí ukázky dobové, zejména
dámské módy. Zkrátka nepřijdou ani
uměnímilovní návštěvníci, kteří poznají tvorbu meziválečných regionálních umělců – malířů a sochařů. Vývoj
architektury je dokumentován především dobovými snímky jednotlivých
staveb. Obecnou charakteristiku meziválečného hospodářství pak doplňují
ukázky výrobků místních továren nebo
vzorníky, objevuje se i téma platidel.
Výstavu doplňuje fotokoutek imitující prvorepublikovou ulici s dobovým
automobilem. Návštěvníci se mohou

Foto: M. Kollerová, Muzeum Šumperska

Šumpersko v období první
republiky (1918–1938)
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Krásná jizba 1927–1948
LUCIE VLČKOVÁ
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

V

ýstava „Krásná jizba 1927–1948
s podtitulem Design pro demokracii“ je hlavním příspěvkem UPM
k oslavám výročí vzniku ČSR. Historie Krásné jizby odráží sociální a politické události a jejich dramatické
zvraty a vypovídá o ideálech doby, její
připomenutí má proto význam pro
obecné uvědomění milníků a významných epoch naší historie a kultury.
V tomto směru má výstava potenciál
vzdělávat mladší generace, starším nabízí reminiscence na vybavení domácností, které sloužilo a formovalo vkus
svých uživatelů a v mnoha rodinách se
dochovalo dodnes.
Krásná jizba, založená jako pobočka nakladatelství Družstevní práce na
konci roku 1927, patřila k nejvýznamnějším českým institucím v oblasti
bytové kultury a designu 1. poloviny

20. století. Stala se platformou uplatnění zásad funkcionalismu a prosazování požadavků na kvalitu průmyslové
výroby užitných předmětů. Působila
jako arbitr účelného a vkusného bydlení a svými aktivitami – prodejními,
produkčními, výstavními i poradenskými – pronikla do každodenního
života tisíců domácností. Ambicí Krásné jizby bylo naplnění demokratických principů v oblasti kultury bydlení prostřednictvím produkce doplňků
a bytového vybavení vysoké estetické
a užitné hodnoty za ceny přístupné
nejširšímu publiku, jíž se podařilo
z velké části naplnit díky průmyslové
výrobě. Za mimořádným úspěchem
Krásné jizby však stály především další okolnosti: nepřehlédnutelný vizuální styl a cílená propagace zaměřená
na dvacetitisícovou členskou základnu

Foto: O. Kocourek, UPM

fotit v replikách tehdejších oděvů,
které jsou pro ně rovněž připraveny.
V improvizovaném kinokoutku je pak
možné zhlédnout soubor vybraných
fotografií dokumentující všední i nevšední život obyvatel regionu.
Každé dílčí téma je prezentováno nejen doprovodným textem, ale
zejména vybranými exponáty. Za
zmínku určitě stojí uniforma italského legionáře Karla Sirůčka, dále
čepice příslušníka československé
domobrany. Z exponátů dokumentujících činnost hasičských sborů lze
zmínit prapor Severomoravské župy
hasičské v Zábřehu. V části věnované
péči o zdraví je možné si prohlédnout
dýchací přístroj z někdejšího vybavení Masarykovy dětské plicní léčebny
v Šumperku. Vystaven je i promítací
stroj prvního českého kina v Zábřehu. Své místo na výstavě má i připomínka osobnosti prvního prezidenta
T. G. Masaryka, návštěvníci tak mohou spatřit např. talíř s jeho portrétem, jenž obdržel starosta Vojtíškova
v roce 1930 u příležitosti setkání na
Pražském hradě.
Období mezi oběma světovými
válkami je spojeno též s rozvojem dopravy. Vlastivědné muzeum v Šumperku ovšem nedisponuje ve svých sbírkách žádnými dobovými dopravními
prostředky. Prostřednictvím Technického muzea v Brně se podařilo vypůjčit trojici motocyklů československé
výroby ze soukromé sbírky Václava
Svobody. Koncem 30. let 20. století
byla zprovozněna továrna v Loučné
nad Desnou vyrábějící pod značkou
Agon jízdní kola a motokola, dva exponáty je možné spatřit díky ochotě
Ing. Romana Bednáře. Výstavu rovněž doplňuje vybraný materiál z fondů
Státního okresního archivu v Šumperku a modely objektů pohraničního
opevnění zapůjčil Beton Bunker Club
Kronfelzov, z. s.
K výstavě je vydán také katalog. Ve Výstavní síni Pavlínina dvora
v Šumperku je možné výstavu navštívit až do 27. ledna 2019.

Pohled do výstavy, nábytek a doplňky ze 40. let 20. století
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Soubory Františka Míška a Heleny Johnové z konce 20. let 20. století
Družstevní práce. Na zaměření instituce a jejím rozmachu se podílely
přední osobnosti dobové kulturní scény, jako byli ředitelé Družstevní práce
Václav Poláček a Josef Cerman, designéři Ladislav Sutnar, Antonín Kybal,
Ludvika Smrčková, Bohumil Južnič,
architekt Jan E. Koula, fotograf Josef
Sudek a řada dalších.
Důraz na kvalitu a současně příznivou cenu rozvinul spolupráci s prověřenými výrobci – přísnými kritérii
prošly textilní podniky Klazar, Ginzkey, Hannemann, Kubina a Kirchhoff,
sklárny Goldberg, Rückl, Pryl, Kavalier, porcelánka Epiag, firmy produkující kovové doplňky Sandrik a Napako
či výrobce keramiky Vondráček. Vedle
průmyslové výroby Krásná jizba podporovala řadu lokálních řemeslných
dílen, dodávajících hodnotné a autentické ruční výrobky a lidovou tvorbu,
o niž stoupal zájem od konce 30. let,
a to nejen v souvislosti se sílícími tendencemi zdůrazňovat národní kulturní
hodnoty a lidové tradice v době německé okupace. Zákazníkům nabízela také
zahraniční zboží, zejména keramiku
a textilie, včetně produkce německé
školy řemesel a umění Bauhaus, s níž
jednala o výhradním zastoupení na českém trhu a usilovala o získání práv na
výrobu některých jejích artefaktů.
K úspěchu Krásné jizby dopomohla, mimo jiné, i družstevní forma správy majetku, která svým podílníkům nabízela vedle zhodnocení
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vkladů nižší ceny zboží a možnost
splátek. Díky tomu se její sortiment
stal dostupnější širšímu spektru střední třídy – nižším úředníkům, učitelům nebo knihovníkům, kteří tvořili
většinu jejího publika. Přispěla také
k reprezentaci československého designu a jeho výrobců prostřednictvím
účasti na významných mezinárodních
výstavách, jako byly například „Triennale di Milano“ v letech 1936 a 1947
nebo „Exposition internationale des
arts et techniques appliqués à la vie
moderne“ v Paříži v roce 1937.
Výstava UPM představuje artefakty designu z různých materiálů: skleněné nápojové soubory a další užitkové
sklo Ladislava Sutnara, Ludviky Smrčkové, Aloise Meteláka, Adolfa Loose
nebo Petra Witta, porcelánový jídelní

soubor Ladislava Sutnara ve všech vyráběných barevných variantách, keramiku Jindřicha Eckerta, kovové stolní
předměty Ladislava Sutnara a Bohumila Južniče, svítidla navržená Miloslavem Prokopem a vyrobená firmou
Franta Anýž a řadu dalších doplňků
interiéru. Bohatě je zastoupen bytový
textil v ukázkách produkce dílen Antonína Kybala, Slávky Vondráčkové
a Boženy Pošepné, v menší míře se
představuje nábytek, nainstalovaný do
ukázek interiérů 30. a 40. let. Vizuální styl a propagační strategii Krásné
jizby přiblížují dokumentační materiály, propagační tiskoviny a periodika vydávaná Družstevní prací, stejně
jako působivé původní reklamní fotografie Josefa Sudka. Výstavu doplňují
nové kopie reklamních fotografií zboží
Krásné jizby od firmy Illek & Paul,
které byly skenovány z původních negativů, a projekce současných snímků
dochovaných artefaktů pořízených fotografem Gabrielem Urbánkem.
Vystavená díla pocházejí ze sbírek
UPM, ze sbírky Tomáše Sanetrníka
a dalších soukromých sbírek, zápůjčkami dále přispěli Západočeská galerie v Plzni, Západočeské muzeum
v Plzni a Památník národního písemnictví.
Výstavu je možné navštívit v hlavní budově UPM ve dnech 12. září
2018 až 20. ledna 2019.

Praha 1848 → 1918
OLGA ŠÁMALOVÁ – BOHUSLAV REJZL
MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

M

uzeum hlavního města se rozhodlo připojit k oslavám významného výročí našeho státu, jakým
je sto let od vzniku první republiky,
rozsáhlou výstavou „Praha 1848 →
1918“, kterou mohou zájemci navštívit od 13. června 2018 do 24. února 2019 v hlavní budově muzea na

Florenci. Jejím cílem není představit pouze přímé okolnosti vzniku republiky, ale věnuje se i jeho širšímu
pozadí a dlouhodobému dění, jež mu
předcházelo.
Výstava představuje vývoj české metropole ve velmi dynamickém
období, kdy se Praha během sedmi
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Poslední zastávka před vyhlášením ČSR se věnuje první světové
válce, náhlým a neblahým změnám,
které válečný konflikt vnesl do života
Pražanů. S obrazem doby se návštěvníci seznámí díky rozmanitému souboru fotografií a tisků, ilustrujících
každodenní realitu přídělového systému, potíže se zásobováním a konfrontaci obyvatel v zázemí s vojáky
vracejícími se z fronty. Na sociální
nepokoje a politické manifestace posledního roku války volně navazuje
sekce věnovaná prvním dnům samostatného Československa. V souboru
použitých fotografií zde vystupují do
popředí momentky z historického
centra Prahy po vyhlášení Andrássyho nóty, jež přiměla davy lidí k účasti
na slavnostním průvodu po Václavském náměstí a jeho okolí. S postupem mužů 28. října při obsazování
jednotlivých úřadů mají návštěvníci
možnost se seznámit na interaktivní
dotykové obrazovce, kterou doplňuje dobový dokumentární film Karla
Degla 28. říjen 1918 v Praze. V historické posloupnosti pokračuje výstava
letmou sondou k dalším vybraným

událostem listopadu 1918, mezi nimiž dominují okolnosti doprovázející
jmenování první Kramářovy vlády. Výstavu symbolicky završuje série vybraných fotografií zachycujících příjezd
prezidenta Tomáše G. Masaryka do
vlasti ve dnech 20.–21. prosince 1918.
Fotografickou dokumentaci rozšiřuje
i videoprojekce filmu Návrat prezidenta T. G. Masaryka do vlasti 1918
od Svatopluka Innemanna.
A jak je Praha s osobností TGM
spojena coby místo jeho pobytu v době
předválečné a bezprostředně poválečné? Na tuto otázku najdou návštěvníci
odpověď v samotném závěru výstavy
– na interaktivní dobové mapě s lokalizacemi deseti pražských bytů, které Masaryk se svou rodinou v letech
1882–1918 postupně obýval.
Muzeum se kromě této rozsáhlé
výstavy zapojuje do oslav výročí vzniku
první republiky i v samotném termínu
výročí. Ve dnech 27. a 28. října 2018
spolu s dalšími muzei otevře návštěvníkům své dveře zdarma v rámci akce
Pražská muzea 1918–2018, kterou pořádá spolu s Centrem pro prezentaci
kulturního dědictví.

Foto: J. Vrabec, MHMP

desetiletí změnila z provinčního centra na jádro moderní aglomerace
a stala se navíc hlavním městem nově
vzniklého státu. Její časové vymezení
je dáno dvěma významnými událostmi – svatodušními bouřemi v červnu
1848 a vyhlášením ČSR v říjnu 1918.
O politických změnách po březnu
1848 i o dramatických pouličních bojích na barikádách, které vypukly dne
12. června 1848, si může divák udělat
představu díky souboru detailně propracovaných grafických listů. Duch
doby neméně plasticky přibližují i autentické karikatury, jejichž výpovědní
hodnota je umocněna zvětšením do
formátů, v nichž vyniknou i detaily
běžně skryté, o to však pozoruhodnější. Dobová vyobrazení doplňují moderní počítačové animace, představující sbírkové předměty v nové podobě
a umožňují návštěvníkovi se zábavnou
formou poučit např. o zvratech v bojích v červnu 1848, rovněž tak sledovat rozvoj města po zbourání hradeb
pomocí digitálního prolínání historických plánů města. Vedle historických
fotografií ze signifikantních procesů
a událostí – rozvoj městské hromadné
dopravy či Zemská jubilejní výstava
1891 – jsou vystaveny i dobové uniformy, stejně tak civilní obleky a předměty z nabídky pražských obchodních
domů na konci 19. století.
Výstava neopomíjí ani pražskou
divadelní scénu 2. poloviny 19. století,
jež je představena nejen fotografiemi
a tisky k vybraným divadelním institucím, ale i trojrozměrnými předměty
dochovanými ze slavnostního aktu položení základního kamene Národního
divadla dne 16. května 1868.
Politickým vývojem české metropole provází samostatná sekce věnovaná osobnostem pražských purkmistrů
a starostů, jejichž šestnáct osobností je
zde představeno v kontextu hlavních
událostí spojených s pražskou samosprávou v letech 1848–1918. Tento
cyklus zároveň vytváří chronologickou
linii celé výstavy a propojuje její hlavní
vývojové mezníky.
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200 LET ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ

Osudové osmičky muzea
v Mostě
MICHAL SOUKUP
OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ

V

letošním roce oslavujeme
130. „narozeniny“ mosteckého
muzea. Prvním dnem jeho existence
byl 28. únor 1888. Tehdy v místním
tisku vyzval starosta Karl von Pohnert
obyvatele města k založení muzejní
sbírky, do níž sám přispěl prvními
dary. Na radnici byla pro jejich ukládání vyčleněna jedna místnost a sepisováním předmětů byl pověřen městský výběrčí daní.
Exponáty byly postupně vystavovány v prostorách radnice a později
i jinde ve městě. V letech 1890–1892
bylo pro muzeum upraveno někdejší
piaristické gymnázium v ulici U Masných krámů a od roku 1894 převzal
péči o něj nově vzniklý Spolek přátel
muzea.
Úspěšné počátky mosteckého muzea i značný rozsah jeho sbírek se staly
vzorem pro další města. Například
teplický továrník Reginald Czermack
je v květnu 1894 výslovně uvádí jako
následováníhodný příklad spolu s Českými Budějovicemi, Chebem, Mariánskými Lázněmi a Kutnou Horou. Také
Spolek přátel mosteckého muzea, který měl tehdy okolo 250 členů, se stal
přímým vzorem muzejního spolku
v Teplicích (1894).
Až do roku 1914 muzeum prospívalo a sbírky utěšeně rostly. S počátkem první světové války ale nastal
útlum činnosti, jež se podařilo překonat teprve ve 20. letech 20. století, již
pod vlajkou nové republiky. Strůjcem
meziválečného prudkého rozvoje muzea se stal Kurt Oberdorffer, který na
pozici ředitele a zároveň městského
archiváře nastoupil roku 1924. V následujících letech na sebe muzeum
upozornilo dvěma uměleckohistorickými výstavami, zaměřenými na
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gotiku a renesanci severozápadních
Čech (1926) a baroko téže oblasti
(1928). Rozhodující podíl na jejich
vzniku neměl nikdo jiný, než proslulý Josef Opitz, kterého Oberdorffer
získal ke spolupráci. Až do třicátých
let závratným tempem přibývaly vzácné předměty a také publikace, které
o nich muzeum vydávalo. Oberdorffer měl i nadále šťastnou ruku při
výběru externích spolupracovníků
– za všechny jmenujme například
archeologa Helmuta Preidela, jehož
péčí vyšel obsáhlý přehled pravěku
Mostecka.
Roku 1938 dal ředitel muzea definitivně přednost kariéře v NSDAP
a odešel z Mostu. Pro instituci to
byla těžká rána, kterou jen znásobily soudobé politické a hospodářské problémy. V nepořádku a téměř
opuštěné přečkalo muzeum válečné
události. Souhrou okolností však nepodlehlo bombardování a po válce
mohlo být obnoveno, a to ve větším
rozsahu. V roce 1938 totiž rozhodnutím říšských orgánů zaniklo české
Podkrušnohorské muzeum v Mostě
(1928–1938) a obě sbírky byly sloučeny. Sluší se připomenout, že duší
činnosti velice aktivního a dnes neprávem zapomenutého Podkrušnohorského muzea byl Václav Kučera,
muzejník, který po válce působil
v Lounech.
Poválečný vývoj zpočátku neměl
potřebnou dynamiku a muzeum ve
starém Mostě připomínalo spíše skladiště. Jeho vedením byl až do roku
1953 pověřen učitel Josef Borovička, jedinečný entomolog, avšak málo
zdatný organizátor. Proto jej Město
Most od ledna 1954 nahradilo mladým, avšak talentovaným Ludvíkem

Lososem. Tomu se za dalších sedm
let podařilo nejen obnovit muzejní
činnost, ale i navýšit rozpočet a počet
pracovníků (na 3,5 úvazku). Když na
počátku roku 1961 odcházel z čerstvě
zřízeného Okresního muzea v Mostě,
byl již známým muzejníkem a konzervátorem. Právě z jeho pera vyšla
i první poválečná příručka s názvem
Nové metody konservace musejních
sbírek (1959), kterou se nastálo zapsal
do dějin českého muzejnictví.
Šedesátá léta bohužel nedokázala navázat na slibný předchozí vývoj.
Přesto se muzeum významně rozrostlo dalším sloučením. Nejprve v roce
1964 pohltilo zrušené Městské muzeum v Litvínově (1898–1963) včetně
tamějšího zámku a o dva roky později
také muzeum v Hoře Svaté Kateřiny
(1947–1965). Nedlouho poté se však
projevily v plné síle dlouhodobé problémy. Hloubková kontrola, provedená v roce 1969, zjistila nečekaně vážné nedostatky v hospodaření i správě
sbírky, doprovázené početnými ztrátami i defraudacemi.
Nápravou vpravdě katastrofálního
stavu byl pověřen muzikolog Jiří Melša (ve funkci byl v letech 1969–1977).
V té době se bohužel blížila zkáza
města Mostu, o níž vláda definitivně
rozhodla už v roce 1964. Dvoufázové
stěhování muzea bylo zahájeno v roce
1978 a dokončeno v roce 1982. Jeho
novým sídlem v Mostě se stalo bývalé
Státní reálné gymnázium z roku 1913
– jedna z mála dochovaných budov
na okraji starého města. S následky
stěhování se však muzeum vyrovnává
dodnes.
Od roku 2003 je zřizovatelem
dnes už Oblastního muzea v Mostě
Ústecký kraj, který zejména v posledních letech investuje nemalé
prostředky nejen do oprav, ale i do
odborné práce. Výročí muzea tak doprovází poměrně optimistický výhled
do budoucích let. I při pohledu zpět
má však naše organizace, jež v rámci kraje patří k těm větším, být na
co hrdá.
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OSMIČKOVÁ VÝROČÍ

MARTIN VITKO
MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P. O.

D

ne 21. června 2018 byla v Žerotínském zámku v Novém Jičíně slavnostně zahájena nová výstava
s podtitulem „Osudová „osmičková“
výročí na Novojičínsku (1918–1938–
1948–1968)“. Výstava je součástí celorepublikových oslav Společné století, připomínajících významná výročí
české státnosti. Projekt byl připraven
ve spolupráci se Státním okresním
archivem v Novém Jičíně a s celou řadou soukromých sběratelů zdejšího
regionu. Nezanedbatelnou finanční
podporou se na něm podílelo také Ministerstvo kultury.
Výstava si klade za cíl poukázat na
hektičnost 20. století, množství politických a také kulturně-společenských
změn, jež se za krátkou dobu jedné generace u nás odehrály a které na sebe
navzájem navazovaly. Region Novojičínska byl totiž ještě v první polovině
20. století značně zalidněný německy mluvícím obyvatelstvem, které se
v tomto prostoru nacházelo celé generace a vznik nového československého
státu v roce 1918 nepřijalo úplně s pochopením. Problémy s prosazením
nové republiky utlumilo až nasazení
dobrovolnických praporů domácího
vojska, zmobilizovaného na potlačení
odbojných snah místních Němců. Situace však uspokojivě vyřešena nebyla,
což se odrazilo v lokálních česko-německých vztazích i následujícím desetiletí a vyvrcholilo připojením značné
části Novojičínska přímo k nacistické Třetí říši v roce 1938. V případě
prvních dvou „osmičkových“ výročí je
tedy možné poukázat na jistá specifika
Novojičínska oproti jiným oblastem
současné České republiky. Naproti
tomu ostatní dva milníky, roky 1948
a 1968, se v rámci celorepublikového
kontextu neprojevily nějak zvlášť výjimečně nebo turbulentně. I tak se ale
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staly zlomovými okamžiky v životech
místních lidí.
Na všechny čtyři průlomové roky
se výstava soustřeďuje ve stejné míře,
nicméně ve více prezentačních rovinách. Výkladová část neopomíjí zasazení regionálních událostí do obecného kontextu. „Tradiční“ muzejní
prezentace sbírkových předmětů ve
vitrínách poukazuje na dvojité vnímání jednotlivých milníků zúčastněnými
stranami (např. české versus německé
v roce 1938, domácí obrodné versus
zahraniční okupantské v roce 1968
apod.).
Snaha autorů o co nejpřesnější
evokaci nálad a pocitů jednotlivých
prezentovaných období vrcholí stěžejním prvkem výstavy, kterým jsou
dioramatické kóje s příběhy. Od odpočívajícího českého dobrovolníka,
který se rozhodl podílet na potlačení odporu po vzniku republiky, procházíme kolem nadšené příslušnice
německého obyvatelstva, která o dvě
desetiletí později vítá „osvoboditele“
z Říše, abychom se vedle příslušníka

komunistických milicí, znázorněném
v závodní kanceláři, dostali až k obyčejnému člověku, který se probouzí
ráno dne 21. srpna 1968 a nechápe,
co se kolem něj děje. Vše je doplněno
o sekvence autentických dobových fotografií a zvukových záznamů, umocňujících atmosféru daného období.
Přímý vliv „osmičkových“ výročí
na každodenní život je prostřednictvím dobových textů i exponátů ilustrovaný také na osudech novojičínské
knihtiskařské rodiny Krylů. Rozkvět
firmy po vzniku ČSR, vynucený odchod majitelů do Kroměříže po nacistickém záboru Sudet, znárodnění
rodinného podniku komunistickým
režimem a nesmazatelný záznam písní Karla Kryla ml. do duší celé jedné
generace – to vše jsou výmluvné střípky rodinného příběhu, dokumentující
20. století plné politických zvratů.
Návštěvník si může z výstavy odnést i suvenýr v podobě leporela s časovou osou milníků 20. století a místem k obtisknutí dobových razítek,
která se na různých stanovištích v prostoru výstavy nacházejí.
Výstava „Od císaře pána k bolševikovi“ je pro návštěvníky k vidění do
konce roku 2018, v běžných otevíracích hodinách muzea. Pro školy je připraven zajímavý edukační program.

Foto: M. Bajnarová, archiv Muzea Novojičínska

Od císaře pána k bolševikovi
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Příběh „československého“
piešťanského kroje

ke kroji oblékala tmavé punčocháče,
kotníkové šněrovací boty nebo nízké
střevíčky.
Vítání významných návštěv však
nebylo jedinou příležitostí k obléknutí kroje. Rodina Foretkova např.
v roce 1920 navštívila luhačovické
lázně a dochované fotografie dokládají, že piešťanský kroj oblékali členky této rodiny i při procházkách po
promenádě. Ostatně přímo v areálu
lázní fungovala v meziválečné době
prodejna krojů. Možné je, že ho otec
zakoupil své dceři právě zde.
Oblékání kroje i svérázového
oděvu se v městském prostředí stalo
k významným událostem a svátkům
doslova normou, zároveň se jednalo
o veřejný projev vlastenectví a příslušnosti k nově vzniklému státu a slovanským národům vůbec. Nejoblíbenějším tradičním oděvem, který se
rozšířil mimo své původní prostředí,
se stal na Moravě především kroj kyjovský, ale v menší míře právě i kroj
z okolí Piešťan na západním Slovensku. A tak ve sbírce MZM zaměřující se primárně na doklady moravské
provenience má tento krojový komplet
své opodstatněné místo.

MARKÉTA TOBOLOVÁ
ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
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továrníka Leopolda Foretka a snad
i proto stojí v čele zástupu právě
ona. Kroj se dochoval úplný včetně
vyšívaného čepce s vytkávanou barevnou stuhou, stejná stuha se pak
zavazovala i v pase na mašli. Stav
všech součástí je zachovalý, patrné
je jejich časté nošení či prodlužování délky sukně a rukávců. Hlavním
zdobným prvkem je bohatá výšivka provedená dírkovým a plochým
stehem a také paličkovaná krajka,
která lemuje přední a zadní sukni,
rukávce i límec. Živůtek zhotovený
sešitím barevných atlasových stuh je
lemovaný modrou vytkávanou stuhou
a navíc ozdoben i kovovou krajkou.
Mezi součástí kompletu patří i bílá
zástěra s oranžovou výšivkou, kterou
však na dochovaných fotografiích nevidíme. Ostatně není ani běžnou součástí kroje piešťanského typu. Dívka

Krojované dívky vítají prezidenta
Masaryka v Brně, 1921

Foto: archiv MZM

Foto: Archiv města Brna, fond U5 Sbírka fotografií, sign. XVIIa 211

V

souvislosti se stoletým výročím
založení ČSR se z muzejních
depozitářů dostávají do pozornosti
předměty, které s touto významnou
událostí souvisí. Ve sbírce textilu
Etnografického ústavu Moravského
zemského muzea se nachází dívčí piešťanský kroj, v němž jeho nositelka vítala prezidenta Masaryka. Stalo se tak
během první oficiální návštěvy hlavy
státu v Brně, a to v září roku 1921.
Jak bylo obvyklé, vítalo prezidenta
i zde mnoho žen a dětí v krojích. Po
jeho přivítání hlavními představiteli
města následovala třídenní návštěva
vybraných brněnských městských částí a okolních obcí. Nikde nechyběl obligátní zástup děvčat oblečených v kyjovských krojích, a to i přes to, že se
zde v této době kroj brněnského typu
na sváteční příležitosti ještě běžně nosil. Na fotografii proto zaujme dívka
držící kytici pro prezidenta, která stojí v čele zástupu děvčat v kyjovských
krojích. Její piešťanský kroj můžeme
s trochou nadsázky označit za československý. Původně se totiž nosil
v okolí Piešťan na západním Slovensku, ale pro svou vysokou estetickou
hodnotu se stal postupně reprezentativním oděvem pro celé Slovensko,
a jak je patrné, oblíbený byl i v jiných
částech Československa. Tato scéna
představuje názornou ilustraci krojového klišé symbolizujícího územní
rozdělení mladé republiky, „krojovým
prototypem“ pro území Čech se stal
kroj z Plzeňska, pro Moravu pak zmiňovaný kroj kyjovský.
Dívčí kroj a rodinné fotografie věnovali do muzea v roce 2004 potomci
Jarmily Foretkové provdané Paarové,
která se narodila v roce 1912. Pocházela z významné brněnské rodiny

Piešťanský dívčí kroj je součástí textilní
sbírky Etnografického ústavu MZM
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Mimořádné zasedání
Senátu AMG
dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy
Přítomni: 29 z 55 s hlasem rozhodovacím
9 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
29 členů s hlasem rozhodovacím.
V úvodu zasedání byla schválena návrhová komise ve složení: Mgr. Lukáš Krinke, RNDr. Miroslava Šandová, Mgr. Petra
Hejralová; mandátová komise ve složení:
PhDr. František Šebek, Mgr. Zdeněk Freisleben, Bc. Kateřina Svobodová. Zároveň
byl dle předloženého návrhu schválen
program jednání Senátu AMG.

Činnost Exekutivy AMG
Na začátku jednání PhDr. Luděk Beneš
informoval o činnosti Exekutivy AMG od
minulého zasedání Senátu AMG, upozornil zejména na Festival muzejních
nocí, jehož Národní zahájení se v roce
2018 konalo v Hradci Králové. Uplynulého ročníku FMN se zúčastnilo 177 měst
a 513 institucí. Festival byl zakončen
v sobotu 9. června 2018 XV. ročníkem
Pražské muzejní noci. V roce 2019 by se
Národní zahájení jubilejního XV. ročníku
FMN mohlo konat v Karlovarském kraji
také v souvislosti s tím, že Muzeum Karlovy Vary získalo Cenu Gloria musaelis
v kategorii Muzejní počin roku 2017 za
rekonstrukci své hlavní budovy. V této věci
byly již osloveny hejtmanka Karlovarského
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kraje Mgr. Jana Mračková Vildumetzová a náměstkyně hejtmanky pro oblast
kultury a památkové péče Mgr. Daniela
Seifertová. Na Magistrát hlavního města
Prahy byla podána žádost o dotaci na
konání Pražské muzejní noci v roce 2019.
Konference ke 100. výročí vzniku
ČSR – V minulém období se konala tři
jednání přípravného výboru konference
na téma „Dokumentace osmičkových
výročí v českých a slovenských muzeích.
Rok 1918 a ty ostatní“, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. listopadu 2018
v Zimní jízdárně Bratislavského hradu
pod záštitou slovenské ministryně kultury
PhDr. Ľubici Laššákové a českého ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka,
Ph.D. Byl vyhotoven a rozeslán I. cirkulář
pozvánek s možností přihlásit se na konferenci do 31. srpna 2018 za snížený
účastnický poplatek. Připraven k rozeslání
je již také II. cirkulář, který umožní zaslat
přihlášky do 26. října 2018. Přípravný
výbor rovněž sestavil program konference,
na níž zazní celkem 26 příspěvků.
XII. Sněm AMG v Ústí nad Labem
– Sněm AMG se uskuteční ve dnech
28. a 29. listopadu 2018 v Muzeu města Ústí nad Labem pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátorky města Ústí nad Labem Ing. Věry
Nechybové a rektora Univerzity J. E. Purkyně doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D.
Ministr kultury udělení záštity odmítl se
zdůvodněním, že se nejedná „o akci určenou pro veřejnost, a ani nad předchozími
Sněmy AMG záštity převzaty nebyly”.
Všem členům AMG byl rozeslán I. cirkulář
pozvánek, jehož platnost byla prodloužena do 31. srpna 2018. Na základě návrhů
Exekutivy AMG, Krajských sekcí AMG
a Komisí AMG byla připravena Kandidátní

listina pro volby do Exekutivy a Revizní
komise AMG pro období 2019–2021.
Anna Komárková, BBus (Hons), seznámila s návrhem Programu XII. Sněmu AMG.
Program byl rozeslán všem členům AMG
v rámci II. cirkuláře přihlášek, v němž byly
ponechány stejné účastnické poplatky
jako v I. cirkuláři. Platnost II. cirkuláře je
stanovena do 31. října 2018. Exekutiva
AMG sestavila Zprávu o činnosti AMG
za období 2016–2018, jejíž konečné
znění budou mít všichni členové AMG
k dispozici v dostatečném předstihu před
jednáním Sněmu AMG. Byl připraven návrh Strategických cílů AMG pro období
2019–2021 a zároveň bylo vypracováno
vyhodnocení plnění Strategických cílů
AMG pro období 2016–2018, které byly
schváleny na XI. Sněmu AMG v Plzni.
Všechny uvedené materiály jsou, resp.
brzy budou, ke zhlédnutí na webových
stránkách AMG a budou rovněž rozeslány všem členům AMG. Ti mají možnost
zasílat své připomínky a návrhy k jednotlivým dokumentům na Sekretariát AMG
nejpozději do 31. října 2018. Návrhy
na změny Stanov AMG bylo možné zaslat do 30. června 2018. Toto datum
bylo zvoleno tak, aby případné návrhy
mohli posoudit právníci. Změny by měly
být v souladu s Občanským zákoníkem.
K uvedenému datu nepřišel z členské
základny AMG žádný návrh. Na jednání
Krajské sekce hl. m. Prahy dne 27. června
2018 zazněl návrh na odstupňování počtu hlasů řádných členů AMG na sněmu
dle jejich velikosti a podílu na sbírkovém
fondu ČR. Velká muzea by tak mohla
disponovat více hlasy. Návrh na změnu
Stanov AMG nebyl písemně vypracován,
ani zaslán na Sekretariát AMG, aby mohl
být včas právně vyhodnocen. PhDr. Zdeněk Kuchyňka proto apeloval na zástupce
krajské sekce, aby tak co nejdříve učinili.
Anna Komárková, BBus (Hons), dále zmínila, že členům AMG bude zaslán návrh
Volebního řádu AMG, který vychází z jeho
posledního znění přijatého v Plzni. Dále
připomněla, že právem hlasovat a volit do
orgánů AMG na sněmu disponují řádní
členové AMG (instituce), hlas poradní
mají individuální a čestní členové AMG,
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a stejně tak představitelé Komisí AMG.
V případě, že se Sněmu AMG nemůže
zúčastnit statutární zástupce instituce,
může poskytnout plnou moc. Přítomní
členové AMG byli také vyzváni k předložení návrhů na udělení pamětních listů
AMG významným osobnostem z oboru
muzejnictví za dlouholetý přínos k činnosti AMG (do 31. října 2018).
Setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských muzejníků
– Již 27. setkání se uskuteční v Drážďanech ve dnech 25.–27. září 2018 na téma
„Žasnout–objevovat–tvořit. Vzdělávání
v muzeu“. Přípravný výbor složený ze
zástupců muzejních svazů všech účastnických zemí připravil program jednání,
jehož součástí jsou kromě konference
i komentované exkurze do několika muzeí
v Drážďanech a také společenská setkání
účastníků. Za Českou republiku vystoupí
se svými referáty zástupci Muzea Karlovy Vary, Západočeského muzea v Plzni
a Regionálního muzea Mělník. Do všech
muzeí byly rozeslány pozvánky na setkání, přičemž zájemci měli možnost přihlásit se do 6. září 2018. Více informací je
k dispozici na webových stránkách AMG.
Sekretariát AMG již shromáždil texty pro
sborník z minulého setkání v roce 2017
v Mikulově. Pokud se podaří včas dokončit redakční přípravu a zajistit potřebné
finanční prostředky, měl by být sborník
z konference na téma „Krásný nový svět.
Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti“ vydán ještě v tomto roce.
Jednání AMG s představiteli
Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – PhDr. Luděk Beneš informoval
o setkání se zástupci Masarykovy univerzity, jež se uskutečnilo dne 6. srpna
2018. Exekutivu AMG zde zastupovali
Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Pavel
Ciprian. Předmětem jednání byla mj.
budoucnost výuky muzeologie, která
je zajištěna díky udělení akreditace na
dalších šest let. Byla rovněž prodiskutována problematika studentských praxí
v muzeích/galeriích a možnost zřízení
přímých fakultních pracovišť ve významných muzejních institucích. Muzeím byla
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nabídnuta možnost publikování v časopise Museologica Brunensis. Problematice
muzejních pracovišť a oboru muzeologie
bude také věnováno první číslo Věstníku
AMG v roce 2019 a zpráva o nové akreditaci pro studium muzeologie v Brně se
objeví již ve Věstníku AMG č. 5/2018.
Spolupráce AMG s ČT – Dne
5. června 2018 se uskutečnilo setkání
zástupců AMG a České televize ohledně možné spolupráce na připravovaném
dokumentárním cyklu „Příběhy zachráněných skvostů“. AMG by se měla stát
odborným garantem projektu a doporučit
další vhodná témata (část již byla vybrána
předem). Mgr. Irena Chovančíková v této
souvislosti doplnila, že spolupráce AMG
s ČT :D nadále pokračuje. Jedná se o zapojení muzeí a galerií do programových
schémat a akcí ČT :D, přičemž projekt má
v rámci AMG na starosti Komise pro práci
s veřejností a muzejní pedagogiku AMG.
Nefunkční Komise AMG – Zástupci
nefunkčních Komisí AMG budou pozváni
na zasedání Exekutivy AMG, aby zde projednali zkvalitnění činnosti, popř. i další
existenci či zrušení svých komisí. Pokud
nedojde k aktivizaci činnosti těchto komisí, mělo by být na listopadovém Sněmu
AMG navrženo jejich zrušení. To se týká
i dlouhodobě nefunkčních Kolegií AMG.

Plán činnosti AMG na rok 2019
PhDr. Jana Hutníková seznámila s návrhem plánu činnosti a připomněla také,
že rozpočet AMG se schvaluje až na jaře
příslušného roku, poté co je známa výše
přidělených prostředků v rámci získaných
dotací, přičemž žádosti o ně se podávají
většinou na podzim předchozího roku.
Anna Komárková, BBus (Hons), v souvislosti s rozpočtem AMG zmínila, že
jednotlivá ministerstva dostala od vlády ČR za úkol vypracovat přehled všech
dotačních titulů, na které jsou poskytovány prostředky ze státního rozpočtu na
projekty v rámci neziskového sektoru.
S velkou pravděpodobností tak může opět
dojít ke snížení výše poskytovaných dotací. V tomto bodě vystoupila Ing. Alena
Selucká jako zástupce Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, která zmínila, že

komise plánuje vydat odbornou publikaci
o konzervaci sbírkových předmětů ze skla.
V souvislosti s tím vznesla také dotaz, zda
je možné zažádat o podporu z rozpočtu
AMG při vydání publikace. Výkonná ředitelka AMG uvedla, že projekt může být
zapracován již do žádosti AMG o dotaci
MK ČR na rok 2019.

Legislativa
PhDr. Zdeněk Kuchyňka informoval
o nejdůležitějších bodech v této oblasti.
Zdůraznil, jak velký přínos má členství
v UZS ČR, jejímž prostřednictvím se AMG
dostává k návrhům nových zákonů či jejich novel a může tak včas uplatňovat
připomínky a svoje stanoviska. V rámci
členství v UZS ČR se AMG podílí na přípravě návrhu dotačního programu státní
podpory muzeí a galerií, když sestavila
– také na základě podnětů z Krajských
sekcí AMG – okruh činností, jež by z programu měly být podpořeny. AMG také pro
UZS ČR připravila materiál, v němž byly
definovány překážky, které brání muzeím
a galeriím čerpat finanční prostředky z již
existujících dotačních programů MK ČR.
Do 6. srpna 2018 měly možnost vyjádřit
se k tomuto materiálu také Krajské sekce
a Komise AMG. Dne 1. srpna 2018 se
uskutečnilo jednání zástupců AMG s prezidentem UZS ČR Ing. Jiřím Horeckým,
Ph.D., MBA. Členové Exekutivy AMG jej
seznámili s aktuálními, zejména legislativními problémy, kterými se nyní zabývají
– systém registrace a akreditace muzeí/
galerií, příprava programu státní podpory
muzeí a galerií, oceňování sbírek muzejní
povahy, GDPR, novela zákona o zbraních a střelivu, odměňování zaměstnanců
v kultuře, plnění Koncepce rozvoje muzejnictví pro období 2015–2020. Prezident
UZS se ztotožnil s většinou předložených
návrhů AMG a přislíbil, že je bude využívat, popř. prosazovat při dalších jednáních
v rámci RHSD ČR na všech úrovních.
Dne 1. srpna 2018 se Exekutiva AMG
setkala s náměstkem ministra kultury pro
řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D. Na programu
jednání bylo zejména zefektivnění způsobu vzájemné komunikace mezi AMG
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a MK ČR a plnění Koncepce rozvoje
muzejnictví pro období 2015–2020.
V rámci jednání představili členové exekutivy stanoviska AMG k aktuálním legislativním tématům a připravovaným normám
(GDPR a kodex MK ČR; oceňování sbírek
muzejní povahy; registrace a akreditace
muzeí/galerií; návrh programu na podporu muzeí a galerií a revize dotačních
programů MK ČR; novela zákona o zbraních a střelivu). Z hlediska jednotlivých
témat bylo domluveno, že zástupci AMG
jsou připraveni podílet se na přípravě
všech potřebných materiálů i na činnosti
pracovních skupin či komisí MK ČR, které k nim vzniknou. Posledním termínem
pro předložení zprávy o plnění Koncepce stanoveným ze strany ministerstva je
30. září 2018. V souvislosti s přípravou
vyhodnocení tohoto dokumentu obdržela
AMG dne 17. září 2018 dopis MK ČR
s žádostí o zpracování stručné a výstižné
zprávy o činnosti AMG směřující k naplnění několika cílů, v nichž je dle ministerstva
AMG uvedena jako jeden z garantů jejich
plnění. PhDr. Zdeněk Kuchyňka v této
souvislosti zdůraznil, že garantem plnění
Koncepce může být pouze MK ČR, nikoliv
AMG či jiný spolek, přičemž ty mohou na
plnění stanovených cílů spolupracovat. Je
třeba také konstatovat, že AMG nebyla
zatím vyzvána k připomínkování či k vyjádření svého stanoviska k úkolům, na jejichž
přípravě či realizaci by se měla podílet.
Některé z důležitých bodů Koncepce přinášející zásadní změny pro oblast muzeí
a galerií byly přitom termínovány do konce
roku 2016, resp. 2017.
Exekutiva AMG se zabývala problematikou GDPR ve vztahu k AMG. Po
XII. Sněmu AMG bude vydána nová edice
členských průkazů, kde již nebude uvedeno číslo OP, pouze jméno a příjmení
zaměstnance členské instituce AMG,
popř. datum narození. Bude nutno vyřešit
vztah s předsedy Krajských sekcí a Komisí AMG, kteří mají přístup k osobním
údajům z přihlášek do AMG, resp. do Komisí AMG, a spravují adresáře členů jimi
vedených orgánů AMG. U členů Komisí
AMG stejně jako u individuálních členů
AMG budou zveřejněny jen minimální
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údaje. S uvedením rozšířených údajů by
tyto osoby musely podepsat samostatný
souhlas. Totéž se týká členů Exekutivy
a Senátu AMG, předsedů Krajských sekcí
a Komisí AMG i pracovníků Sekretariátu
AMG. Všem členům AMG bude zaslán
dopis se shrnutím opatření, která AMG
k této problematice uskutečnila, potřebné informace budou k dispozici také na
webových stránkách AMG. V souvislosti
s GDPR obdržela AMG dne 5. září 2018
dopis MK ČR, v němž byla mj. vyzvána,
aby prostřednictvím analytického materiálu zmapovala skutečné potřeby muzeí
a galerií v této problematice. Podklad
pro další jednání s MK ČR na téma vzniku metodického materiálu týkajícího se
ochrany osobních údajů v rámci oboru
muzejnictví připraví Exekutiva AMG spolu
s pracovní skupinou AMG pro GDPR,
k připomínkování a případnému doplnění
pak bude materiál zaslán členům AMG.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka se zúčastnil
jednání poradního orgánu MK ČR k přípravě nového památkového zákona. Původní návrh, na jehož přípravě se AMG
podílela, byl zamítnut PS PČR v červenci
2017. AMG poskytla k novému návrhu
MK ČR své stanovisko. V něm mj. podpořila snahu Archeologického ústavu AV ČR,
v. v. i., o regulaci činnosti tzv. detektorářů
a začlenila do něj rovněž námitky Archeologické komise AMG vůči skutečnosti,
že návrh zákona by neumožnil přechod
z režimu náhodného nálezu do režimu
záchranného archeologického výzkumu.
V září 2018 má vláda ČR rozhodnout, jaká
koncepce bude při přípravě nového zákona
využita, tj. zda bude návrh vycházet z již
připravené a posléze odmítnuté novely,
nebo zda se půjde zcela novou cestou.
AMG dále připomínkovala návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce. Vzhledem k tomu, že je zaručená
mzda až do 11. platové třídy 1. stupně
vyšší než platový tarif dle Nařízení vlády
o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě (pro letošní
rok č. 341/2017 Sb.), požadovala AMG,
aby vláda ČR každoročně s ohledem na
navýšení minimální i zaručené mzdy zvyšovala platové tarify v platových třídách

tak, aby tarif v nižší třídě dané skupiny
byl roven nebo vyšší než zaručená mzda.
AMG ve svém stanovisku také upozornila,
že zcela postrádá úlevy pro zaměstnavatele, např. snížením procent odváděných
za zaměstnance na sociální a zdravotní
pojištění. Pokud se tak nestane, budou
kladeny vyšší nároky nejen na státní rozpočet, ale i na rozpočty ÚSC a ostatních
zaměstnavatelů.
Mgr. Irena Chovančíková informovala o veřejném slyšení na téma „Aktuální
problémy českého muzejnictví“, které se
uskuteční dne 16. října 2018 od 10,00
hodin v Zaháňském salónku Senátu
Parlamentu ČR. Akci formou pracovního
jednání s následnou diskusí pořádá za
odborné podpory AMG Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu
PČR. V rámci programu budou projednávány tyto okruhy: systém registrace
a akreditace muzeí/galerií v ČR, GDPR,
novela zbrojního zákona, problematika
oceňování sbírek, nový zákon o ochraně
památkového fondu, odměňování pracovníků v kultuře, změna právního postavení
muzejních institucí jako nedílné součásti
systému dalšího vzdělávání v ČR. Do diskuse následující po jednotlivých blocích
příspěvků jsou pozváni zástupci Senátu
a Poslanecké sněmovny PČR, státní správy a odborné veřejnosti. Na jaře 2019 by
se pak měla na základě další spolupráce
AMG a Výboru pro vzdělávání, kulturu,
lidská práva a petice uskutečnit v Senátu
PČR celodenní konference na téma prezentačních aktivit v oblasti muzeí a galerií.
AMG se věnovala také návrhu
tzv. velké novely zbrojního zákona, která
by měla do české legislativy implementovat směrnici EU o zbraních. V Parlamentu
ČR se nyní projednává tzv. malá novela
zákona o střelných zbraních a střelivu
č. 119/2002 Sb., která se však muzeí
přímo nedotkne. Velká novela by však
mohla znamenat nové způsoby znehodnocení a zabezpečení všech zbraní vyrobených po roce 1890. Nový zákon a jeho
důsledky se staly také jedním z témat jednání Exekutivy AMG s UZS ČR a MK ČR.
Zástupci AMG se setkali s představiteli
Sdružení na ochranu majitelů zbraní LEX
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a společně konstatovali, že pro muzea by
měla v připravované normě platit výjimka
z povinnosti znehodnocovat zbraně, které jsou součástí muzejních sbírek. Dne
5. září 2018 se konalo na MV ČR jednání,
kde bylo předneseno stanovisko AMG
a domluveno, že zástupce AMG bude přizván na jednání expertní skupiny, jejímiž
členy budou i zástupci MK ČR, a která
se bude zabývat možnými dopady novely
v oblasti paměťových institucí. Návrh tzv.
velké novely, resp. nového zákona by měl
být předložen vládě ČR v květnu 2019.

Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis
Dne 17. května 2018 proběhlo ve Smetanově síni Obecního domu vyhlášení
výsledků XVI. ročníku soutěže. AMG
se na realizaci ceremoniálu podařilo
získat příspěvek od Nadace ČEZ, který
umožnil do určité míry vyřešit i problémy vzniklé snížením dotačního příspěvku
ze strany MK ČR. AMG získala i další
finanční prostředky v rámci dlouhodobé spolupráce s Magistrátem hlavního
města Prahy, agenturou CzechTourism,
AV Media, a. s., ČV ICOM, z. s., a nově
s Městskou částí pro Prahu 1. Dne 17. října 2018 se uskuteční setkání AMG a ČT
k možnostem mediálního partnerství,
jednání o spolupráci bude uskutečněno
také s novým ředitelem Programu Českého rozhlasu. K podpisu je připraveno
memorandum o spolupráci mezi AMG
a agenturou CzechTourism.
Dne 31. července 2018 se konalo
další jednání vyhlašovatelů soutěže. Na
programu bylo vyhodnocení uplynulého
ročníku, slavnostního vyhlášení a rovněž
místo a čas konání ceremoniálu v nejbližších letech. Diskutovalo se také o složení
soutěžní komise a o případných změnách
Soutěžního a Jednacího řádu komise soutěže pro rok 2019. Dne 18. září 2018
se uskuteční setkání čestného výboru
soutěže v Obecním domě v Praze.

Kampaň „100 osobností
českého muzejnictví“
Kampaň byla vyhlášena na začátku
roku 2018. Jejím cílem je upozornit na
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významné osobnosti českého muzejnictví,
které stály u jeho počátků či přispěly k jeho
pozitivnímu rozvoji, a to jak na národní, tak
regionální úrovni. Osobnosti zaslané mezi
prvními byly využity pro grafický layout
XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis. Kampaň zaznamenala mezi
muzejníky velký ohlas, a bude proto pokračovat i nadále. Přehled všech shromážděných portrétů bude využit k prezentaci
oboru. V seznamu se mohou objevit již
nežijící zakladatelé muzeí a muzejních
spolků, sběratelé, badatelé, vědci, mecenáši či donátoři ad. Z hlediska časového
zařazení se není třeba omezovat jen na
osobnosti působící kolem roku 1918.

Registrace a akreditace muzeí/
/galerií v ČR
Příprava návrhu systému registrace
a akreditace v rámci pracovní skupiny
AMG nadále pokračuje. Do její činnosti
se zapojili zástupci Komisí AMG (archeologické, knihovnické, etnografické).
Členská muzea AMG měla možnost do
30. června 2018, resp. 30. září 2018
zaslat své připomínky k dotazníku V-Kult,
metodickým pokynům k jeho vyplnění
(k dispozici na webu AMG a NIPOS)
a Benchmarkingu muzeí (publikace
„Benchmarking muzeí a galerií. Stav
a perspektivy řešení projektu“, k dispozici
na webu NIPOS). Materiály byly zaslány předsedům Krajských sekcí, Komisí
a Kolegií AMG s výzvou k případnému
doplnění rubrik a sdělení, které položky
jsou nadbytečné či nesrozumitelné. Benchmarking by se měl stát jedním z hlavních podkladů pro realizaci akreditačního
systému. Návrh AMG byl také zaslán UZS
ČR, která jej začlenila do svých materiálů.
PhDr. František Šebek zdůraznil důležitost registrace také v souvislosti s tím,
že v současné době neexistuje zákon
o muzeích jako institucích.

Změny členské základny AMG
Bylo odsouhlaseno vyloučení řádného
člena AMG, Aqua Viva spol. s r. o. – Lázeňského muzea, a to z důvodu neplacení členských příspěvků za roky 2014,
2017 a 2018. Sekretariát AMG obdržel

4 přihlášky k řádnému členství v AMG.
Přihlášky Centra Mariny Cvětajevové, p. o., a Společnosti Topičova salonu,
z. s., byly odloženy na další jednání Senátu AMG. Za řádné členy AMG byla přijata
Zdravotnické muzeum Národní lékařské
knihovny a Muzeum zemědělské techniky Velký Újezd, z. s. Sekretariát AMG
obdržel také 9 přihlášek k individuálnímu
členství v AMG. Za individuální členky
AMG byly přijaty: Mgr. Eva Hovorková,
PhDr. Ľubica Mezerová a Mgr. Věra Doležalová, a dále pracovnice Národního
muzea Bc. Marie Šťastná a Mgr. Markéta
Šandová, Ph.D. Přihlášky Mgr. Radovana
Kareše, Bc. Koukala, Mgr. Bc. Pavly Mikešové a Mgr. Lenky Dvořákové byly odloženy na prosincové jednání Senátu AMG.
Na závěr jednání Senátu AMG předsedkyně Knihovnické komise AMG PhD. Štěpánka Běhalová, Ph.D., přednesla krátkou
zprávu o konání 42. semináře knihovníků muzeí a galerií, které se uskutečnilo
v Prácheňském muzeu v Písku ve dnech
4.–6. září 2018. Ing. Alena Selucká informovala o přípravě věcného záměru rámcových standardů konzervace v Metodickém
centru konzervace Technického muzea
v Brně a o spolupráci centra s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Předsedkyně Knihovnické komise AMG doplnila, že
v rámci oblasti knihoven se v této chvíli
také připravují standardy. V této souvislosti
byla zdůrazněna potřeba vzájemné informovanosti v rámci AMG, která je důležitou
platformou pro sdílení názorů a možnost
zapojení široké muzejní obce do přípravy
jednotlivých materiálů. Ing. Richard M. Sicha podrobněji informoval o aktuálním stavu příprav systému pro správu a evidenci
muzejních sbírek ELVIS. Mgr. Irena Chovančíková následně vyzvala členy Senátu
AMG k účasti na XII. Sněmu AMG v Ústí
nad Labem a poděkovala všem předsedům
Krajských sekcí, Komisí i Kolegií AMG za
spolupráci v uplynulém volebním období.
Poté bylo jednání Senátu AMG ukončeno
schválením usnesení ze zasedání.
Zapsaly:
MONIKA BENČOVÁ
ANNA KOMÁRKOVÁ
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Usnesení Senátu AMG ze dne 18. září 2018
Senát AMG schválil:
1. Program jednání Senátu AMG dle předloženého návrhu (pro 26, proti 0, zdržel se 0).
2. Mandátovou komisi ve složení: PhDr. František Šebek, Bc. Kateřina Svobodová, Mgr, Zdeněk Freisleben (pro 25, proti 0,
zdržel se 1).
3. Návrhovou komisi ve složení: RNDr. Miroslava Šandová, Mgr. Petra Hejralová, Mgr. Lukáš Krinke (pro 24, proti 0,
zdržel se 2).
4. Plán činnosti AMG na rok 2019 doplněný o záměr vydání publikace o konzervaci předmětů ze skla a jeho zařazení do
edičního plánu AMG, dle získané dotace MK ČR (pro 27, proti 0, zdržel se 0).
5. Přijetí nových řádných členů AMG: Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny (pro 29, proti 0, zdržel se 0),
Muzeum zemědělské techniky Velký Újezd, z. s., (pro 20, proti 0, zdržel se 9).
6. Přijetí nových individuálních členů AMG: Bc. Marie Šťastná (pro 29, proti 0, zdržel se 0), Mgr. Markéta Šandová, Ph.D.,
(pro 29, proti 0, zdržel se 0), Mgr. Eva Hovorková (pro 28, proti 0, zdržel se 0), PhDr. Ľubica Mezerová (pro 29, proti 0,
zdržel se 0), Mgr. Věra Doležalová (pro 29, proti 0, zdržel se 0).
7. Vyloučení Aqua Viva, spol. s r. o. – Lázeňského muzea z AMG pro neplacení členských příspěvků (pro 29, proti 0,
zdržel se 0).
8. Usnesení ze zasedání Senátu AMG dne 18. září 2018 (pro 28, proti 0, zdržel se 0).

Senát AMG bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Zprávu o činnosti Exekutivy AMG v období od minulého zasedání Senátu dne 3. května 2018.
Informace o stavu přípravy XII. Sněmu AMG ve dnech 28.–29. listopadu 2018 v Ústí nad Labem.
Aktuální informace z oblasti oborové legislativy.
Zprávu o mediálních kampaních AMG v roce 2019 – XVII. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis a jubilejního
XV. ročníku Festivalu muzejních nocí.
5. Informaci o stavu přípravy registračního a akreditačního systému muzeí/galerií a muzejní statistice.
6. Informace o přípravě věcného záměru rámcových standardů konzervace v TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorůrestaurátorů AMG, informace o dění v Knihovnické komisi AMG a informaci o systému pro správu a evidenci muzejních
sbírek ELVIS.
Zapsali: MIROSLAVA ŠANDOVÁ, LUKÁŠ KRINKE

ZPRÁVY

Nová akreditace
pro vysokoškolské
studium
muzeologie v Brně
OTAKAR KIRSCH – LUCIE JAGOŠOVÁ
ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE
MASARYKOVY UNIVERZITY

Nedávná legislativní úprava (zákon
č. 137/2016 Sb.) přinesla do vysokoškolského prostředí nový systém institucionálních akreditací zaštítěných Národním
akreditačním úřadem pro vysoké školství,
na jehož základě si univerzity samy rozhodují o vzniku či zrušení dosavadních

Věstník AMG 5 /2018

oborů transformovaných v tzv. studijní
programy. Hlavní roli ve schvalovacím
procesu tak sehrávají zástupci vědeckých
rad jednotlivých fakult a vysokých škol,
kteří odborně posuzují kvalitu předložených návrhů. Na Masarykově univerzitě
došlo k vyhodnocení většiny z nich již
v průběhu roku 2018. Podstoupil jej i od
roku 1963 zde nepřetržitě působící obor
muzeologie. Při všeobecném trendu ke
snižování počtu a slučování učebních
jednotek obdržel tento obor pro bakalářské studium (v denní i dálkové formě)
vnitroinstitucionální akreditaci na 6 let,
v následujících letech pak proběhne pro
navazující magisterské studium a rigorózní řízení. Relativní úspěch (akreditaci

je možné udělit maximálně na 10 let) je
mimo jiné výsledkem předchozí reorganizace studia, v jehož rámci byla posílena
provázanost mezi teoreticky a prakticky
orientovanými předměty a participace pedagogů ze zahraničí v rámci kurzu Special
Topics of Museology.
Samotný studijní program odráží
potřebu teoreticko-praktické přípravy
studentů pro budoucí práci v muzeích
a dalších kulturních a paměťových institucích. V bakalářském stupni se klade
důraz na komplexní seznámení s problematikou muzejnictví (věnuje se teoretickým a aplikovaným disciplínám muzeologie a studenty postupně provede všemi
oblastmi muzejních činností, od péče
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o sbírky a jejich vědecké zpracování až po
přípravu výstav, marketing, management
a lektorskou činnost). V magisterském
stupni prohlubujícím znalosti teoretické
muzeologie je pak speciální pozornost zaměřena na oblast muzejního výstavnictví
a muzejní pedagogiky.
Výuka, praxe a stáže studentů probíhají za úzké součinnosti s muzei (zejména
Technickým muzeem v Brně, Muzeem
města Brna, Moravským zemským muzeem, Muzeem Brněnska) a dalšími institucemi, z jejichž řad se rekrutují externí
vyučující. Brněnské pracoviště na svých
dalších aktivitách (konference, přednášky, projekty) spolupracuje také s oborovými profesními organizacemi (Asociace
muzeí a galerií České republiky, z. s., Český výbor Mezinárodní rady muzeí ICOM,
z. s.), metodickými centry v muzejnictví
a akademickými muzeologickými pracovišti. V odborné rovině se pak brněnská
muzeologie prezentuje především vydáváním časopisu Museologica Brunensia.
Mezi našimi absolventy je řada
úspěšných ředitelů a manažerů muzeí,
odborných pracovníků, muzejních pedagogů, pracovníků PR a muzejního marketingu, ale také zaměstnanců univerzit,
památkových objektů, kulturních a informačních center, archivů nebo knihoven.
Jejich úspěšné uplatnění v oboru odráží
význam muzeologického vzdělání v profesionalizaci práce se sbírkami a také
návštěvníky v muzejní praxi.

Otevřen
Východočeský
památník
celnictví
RICHARD M. SICHA
MUZEUM ČS. OPEVNĚNÍ Z LET
1935–38, PĚCHOTNÍ SRUB K-S 14
„U CIHELNY“ KRÁLÍKY

Dne 19. září 2018 byla na Velkém náměstí v Králíkách slavnostně otevřena nová
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expozice celnictví pod názvem „Východočeský památník celnictví“, a to po více než
sedmi letech usilovné přípravy a realizace.
Ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha poděkoval při příležitosti vernisáže dobrovolníkům spolku VHK ERIKA Brno, z. s.,
za dlouholetou dřinu, muzeím i dalším
institucím za spolupráci. Expozici otevřeli
pak společně s hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., a generálním
ředitelem Generálního ředitelství cel ČR
brig. gen. Mgr. Milanem Poulíčkem, kteří
převzali nad projektem i vernisáží záštitu.
Otevření se zúčastnili hosté z řad odborné
veřejnosti, akademické obce a celních
veteránů, kteří projekt podpořili.
V expozici je k vidění mnoho zajímavých exponátů, které dosud nemělo
muzeum možnost tematicky vystavit.
Navazuje na expozici finanční stráže
umístěnou v podzemí pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“. Kromě vlastních
sbírek muzea mohou návštěvníci díky vynikající mezimuzejní spolupráci vidět také
sbírkové předměty např. z Technického
muzea v Brně, Východočeského muzea
v Pardubicích, Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě, Muzea města Ústí nad
Labem a řady dalších institucí působících
u nás i v zahraničí.
Celnictví je jedním z nejstarších
„řemesel“, s nimiž se setkáváme již ve
starověkém Egyptě. Právě tímto obdobím
začíná nová expozice, která byla pojata
velmi moderně a živě. Návštěvník je v ní
proveden všemi historickými etapami, jež
vývoj celnictví ovlivnila. Dějiny celnictví,
těsně spjaté s obchodem se zbožím, byly

dosazeny do širších dějinných souvislostí. V životní velikosti je k vidění dům
sv. Matouše, kancelář vyššího celního
úředníka rakouského místodržitelství,
hrázděnka „Finanzwache“, kancelář prvorepublikového celního úředníka, stejnokroje celnictva a finanční stráže. Dále
váhy a závaží, objemové (duté) a délkové
míry, včetně ukázky českého i vídeňského
„lokte“. Východočeský památník celnictví
prozrazuje, co je to celní libra, věrtel, lot
či máz.
Při prohlídce se návštěvník seznámí
s osobnostmi, jako byli francouzský malíř Henri Rousseau, manžel spisovatelky
Boženy Němcové Josef Němec nebo významný finanční expert a autor prvního
celního zákona v ČSR JUDr. Emil Martinec. Ke slyšení jsou i unikátní zvukové
záznamy pašeráků a příslušníků finanční
stráže z 1. poloviny 20. století a ukázky
krátkých filmů dokumentující odbavování
cestujících celními orgány v 80. letech
20. století.
Na unikátních dobových fotografiích
je možné zhlédnout, jaká byla celní služba
za socialismu a jak se v té době pašovalo.
Vystavené exponáty jsou důležitou součástí sbírkového fondu Muzea K-S 14
a dalších významných institucí. Některé
z nich jsou pak dary či zápůjčkami od
bývalých celníků a osobností, se kterými
muzeum dlouhodobě spolupracuje.
Od září 2018 je jedinečná expozice historie celnictví, dalece přesahující
teritorium východních Čech, přístupná
široké veřejnosti. Více informací najdete
na http://www.muzeumcelnictvi.cz.
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Evropská kulturní
cesta představí
českou historii se
vztahem k tématu
reformace
LENKA KŘÍŽKOVÁ
ASOCIACE „ROUTES OF
REFORMATION“

Významné evropské památky je možné
laické veřejnosti přiblížit různými způsoby, které na ně upozorní jako na zajímavé
turistické cíle a podnítí větší zájem o jejich ochranu a rozvoj. Stále oblíbenější
je v tomto směru titul „Evropská kulturní
cesta“. Ten odkazuje na fenomény, které
jsou významné pro Evropu jako celek.
Věnuje pozornost historicky utvářeným
a dodnes sdíleným společensko-kulturním hodnotám, jež mají nadnárodní přesah a podílí se na definici toho,
čím je dnes Evropa pro své obyvatele.

Oproti umělecko-architektonickým prvkům upřednostňuje společenské faktory
a reakce na historický vývoj, které se do
architektury i do každodenního života lidí
nesmazatelně otiskly. Jedním z témat,
které se aktuálně pokouší titul získat,
je „reformace“. O jeho certifikaci usiluje
nedávno ustanovená asociace Routes
of Reformation (http://www.reformationroutes.eu). Ta vytváří síť relevantních
institucí, zajištuje mezinárodní propagaci, podněcuje odbornou diskuzi a publikuje své výstupy.
V českém prostředí je téma reformace různorodější než v okolních zemích.
Odkazuje k reformě, české reformaci, husitství, utrakvizmu, exilu v pobělohorské
době, českým evangelickým církvím, které
mohly vzniknout až s novou republikou.
Termín reformace je zkrátka pro Česko
málo.
Přesto, nebo snad právě proto, je
vhodné vše výše zmíněné a další česká
specifika k dané iniciativě přimknout.
Zajistit, aby nebylo zapomenuto, že

reformace v evropském kontextu je více
než Luther. Že je nutné poukázat na vše,
co tomuto vývoji předcházelo i na reakce
v jednotlivých regionech. Že nebyla jen
jedna cesta k reformě a reformaci a je
mnoho přístupů, jak tento společensko-historický fenomén interpretovat.
Do aktivit Asociace „Routes of Reformation“ se zapojily Plzeňský a Jihočeský kraj. Patří sem například město
Tábor s Husitským muzeem a blízkým
Kozím hrádkem, vznikající Poutní cesta
Jana Husa z Krakovce do Německa či
místa husitských bitev. V Čechách a na
Moravě se však nachází mnoho dalších
zajímavých lokalit, institucí a památek,
které se k reformaci vztahují.
Národní zástupci dané iniciativy se
proto snaží postupně oslovit jednotlivé
relevantní instituce v České republice.
Pokud se tak nestalo v případě památky
či fenoménu, jež dle vašeho odborného
názoru rozhodně stojí za prezentaci, budeme moc vděční, pokud nás kontaktujete na e-mailu: krizkova@rra-pk.cz.

založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů
a spolčovat se v něm.” Už z této věty
je jasné, že spolek jsou především jeho
členové, kteří se sdružili kvůli společnému
zájmu. Z toho by mělo vyplývat, že ne jen
někdo z exekutivy, ale každý člen spolku
by měl napomáhat naplnění a hájení tohoto zájmu. Pokud tedy někdo udělá něco
ve prospěch spolku, i když zrovna není
funkcionářem, nesupluje tím něčí činnost,
ale naplňuje vlastní společný zájem.
Bohužel, v průběhu let se již vytratilo chápání toho, k čemu členství ve
spolku zavazuje, jak to cítili zakladatelé
a členové spolků vznikajících od poloviny 19. století. Členství přináší nejen
výhody (v případě AMG především průkaz opravňující zaměstnance členských
institucí a individuální a čestné členy ke
vstupu zdarma do členských muzeí a do
objektů ve správě partnerských organizací

AMG), ale mělo by s sebou nést i určité
povinnosti. Zvláště dnes, při nadměrném
administrativním zatížení statutárních
orgánů, ředitelů či vedoucích muzeí, nelze očekávat, že pouze exekutiva spolku
vše zvládne. Její členové jsou ve svých
muzeích stejně vytíženi jako další členové
AMG. Na výkon činností v exekutivě pak
musí někdy svůj čas doslova krást. Přesto
se stačí podívat do zápisů z jednání Exekutivy AMG od minulého Sněmu AMG
v roce 2015, co vše její členové zvládli,
kolik nejrůznějších jednání absolvovali,
jak byli při prosazování společných zájmů
AMG úspěšní. A naopak si zjistit, kolik
členů AMG reagovalo na výzvy k připomínkování materiálů, které jsou mnohdy
pro činnost ne spolku, ale jeho členů (muzeí a galerií) zcela zásadní. Říká se: Víc
hlav, víc rozumu. A to by mělo u spolkové
činnosti platit dvojnásob. Vždyť AMG
sdružuje muzea a galerie od národních

Z ČINNOSTI AMG

Co je spolek a co
znamená být jeho
členem?
ZDENĚK KUCHYŇKA
SLÁDEČKOVO VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
V KLADNĚ

Na červnovém zasedání Krajské sekce hl.
m. Prahy AMG ředitel Vojenského historického ústavu Praha Mgr. Aleš Knížek
v debatě o chystané velké novele zákona
o zbraních prohlásil, že při přípravě tohoto zákona suploval Ministerstvo kultury
i AMG. Jeho slova mne přiměla k úvaze
na téma uvedené v titulku: Co je spolek a co znamená být jeho členem? Základní definici spolku najdeme v zákoně
č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.
Ten v § 214, odst. 1 uvádí: „Alespoň tři
osoby vedené společným zájmem mohou
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času řekl: „Neptejte se, co Amerika udělá
pro vás, ale ptejte se, co vy uděláte pro
Ameriku.“ Takže se my všichni, kteří jsme
členy AMG, zamysleme před nadcházejícím XII. Sněmem AMG především nad
tím, co jsme pro náš spolek (rozuměj pro
všechny jeho členy) udělali a co jsme také
v budoucnu, po volbách do orgánů AMG,
připraveni udělat.

42. seminář
knihovníků muzeí
a galerií v Písku
VĚRA MATOUŠOVÁ – ŠTĚPÁNKA
BĚHALOVÁ
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU –
MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA

Ve dnech 4. až 6. září 2018 uspořádala
Komise knihovníků AMG ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku 42.
seminář knihovníků muzeí a galerií. Na
semináři bylo přítomno 124 účastníků,
které v úvodu přivítal ředitel Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiří Prášek
a předsedkyně Knihovnické komise AMG
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. Poté
k přítomným promluvili oficiální hosté
– ředitel odboru muzeí MK ČR Mgr. Pavel Hlubuček, předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda Ústřední

knihovnické rady PhDr. Vít Richter a vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Jihočeského kraje
Mgr. Patrik Červák. Zdravici oficiálních
hostů ukončil Mgr. František Chrastina,
vedoucí oddělení kultury a zřizovaných
organizací Jihočeského kraje. Knihovníky
potěšila také návštěva náměstkyně pro
knihovnické služby Jihočeské vědecké
knihovny PhDr. Zuzany Hájkové.
První blok odborného programu Nové
perspektivy muzejních knihoven zahájila
ředitelka knihovny UPM Mgr. Eva Vondálová příspěvkem Integrovaný knihovník,
který rekapituloval loňskou konferenci
německých muzejních knihovníků. Netradiční služby knihovny v podobě artotéky,
v níž si uživatelé mohou půjčovat grafické
dokumenty a literaturu o umění, představily kolegyně z Moravské galerie v Brně
Mgr. Táňa Šedová, Ph.D., a PhDr. Judita
Matějová. Blok uzavřel Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., referátem o možnostech
a praxi celoživotního vzdělávaní knihovníků. Úterní program zakončila workshopem na téma dosavadních zkušeností
s GDPR v prostředí knihoven muzeí a galerií Mgr. Alena Petruželková z Památníku
národního písemnictví. Následovala valná
hromada knihovnické komise AMG, na
níž byla jednohlasně schválena zpráva
o činnosti komise. Večerní setkání na
Městském ostrově vyvrcholilo divadelním
představením Labyrint světa v podání
Víti Marčíka.

Foto: V. Komasová, Prácheňské muzeum v Písku

institucí až po malá muzea obecní nebo
soukromá, která mnohdy bojují o pouhé
přežití. Přitom se ale na všechny vztahují
stejná pravidla, platí pro ně stejné právní
předpisy a v případě jejich porušení jim
pak hrozí stejné sankce. Proto je třeba,
aby si členové spolku navzájem aktivně
pomáhali. Vždyť v každé krajské sekci
jsou velká národní či krajská (městská)
muzea, která by měla kolegiálně a bez
velkého halasu těm malým (a nejen ve
své sekci) pomáhat.
Na zasedání Krajské sekce hl. m.
Prahy také znovu zazněl požadavek, aby
„velká” muzea měla na Sněmu AMG více
hlasů, neboť vzhledem k počtu zaměstnanců platí i vyšší členské příspěvky. Tento návrh byl předložen na jednání Senátu
AMG dne 27. dubna 2016. Na základě
podnětu pražské sekce bylo Exekutivě
AMG usnesením senátu uloženo ustavit
pro diskuzi nad stávajícím zněním Stanov
AMG pracovní skupinu, do které byli navrženi plk. Mgr. Aleš Knížek a PhDr. Zuzana
Strnadová jako zástupci strany, jež není
spokojena se součastným stavem, a dále
PhDr. Zdeněk Kuchyňka, PhDr. Luděk Beneš a Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., kteří se
mj. podíleli na přípravě stávajícího znění
stanov, jež bylo členskou základnou AMG
přijato na XI. Sněmu AMG bez zásadních
připomínek. Z prvního a zároveň dosud
posledního jednání této pracovní skupiny
vzešel závěr, že ředitel VHÚ připraví návrh
změny Stanov AMG, který naplní výše
uvedený požadavek a zároveň nebude
v rozporu s § 252 občanského zákoníku, v němž se uvádí, že na jednání nejvyššího orgánu spolku – členské schůzi
(v případě AMG na Sněmu AMG) – má
každý člen jeden hlas. Do této chvíle nebyl návrh předložen, Nestalo se tak ani
do konce června 2018, kdy byli všichni
členové AMG vyzváni, aby vznesli své náměty na změnu stanov. Termín byl přitom
zvolen s ohledem na možnost dát případné návrhy posoudit včas právníkům,
zda nejsou v rozporu s platnými zákony,
a aby Městský soud v Praze, u něhož je
AMG registrována, tudíž změnu nezamítl.
Na závěr mi dovolte jeden citát. Prezident John Fitzgerald Kennedy svého
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Ve středu probíhala již od osmé hodiny prezentace k ochraně knihovních
fondů, připravená kolegyněmi z Národní
knihovny Ing. Petrou Vávrovou, Ph.D.,
a Danou Hřebeckou. Účastníci navštívili také stánky firem, hlavních sponzorů
semináře.
Dopolední blok Budování sbírky
a trvalé uchování tradičních dokumentů
naplnili svými příspěvky Mgr. Alena Petruželková, která představila nově vydanou Metodiku průzkumu fyzického stavu
novodobých knihovních fondů. Materiál
vydal Památník národního písemnictví
a Národní knihovna na popud pracovní
skupiny pro trvalé uchování tradičních
knižních dokumentů. O práci této skupiny i vysokém zájmu knihovníků muzeí
a galerií o tuto problematiku hovořili poté
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., z Muzea Jindřichohradecka a Mgr. Tomáš Foltýn z Národní knihovny ČR. Projekt Brána
moudrosti otevřená jako příklad způsobu
zpřístupnění a ochrany kulturního dědictví benediktinského řádu v Čechách
pak představila Mgr. Lucie Heilandová
z Moravské zemské knihovny. Tematiku
doplnila příspěvkem o péči o pozůstalostní knihovny Mgr. Alžběta Kulíšková z Muzea Českého ráje v Turnově a Mgr. Jan
Adámek z Prácheňského muzea v Písku
referátem o sbírce knihovny muzea s četnými pozůstalostními celky. Závěrečný
blok Sbírkové fondy knihoven zahrnul příspěvek MgA. Karla Křenka z Národního
muzea o nových průzkumech rukopisů;
PhDr. Lenky Veselé, Ph.D., z Knihovny
AV ČR o portálu Knihověda, Mgr. Eleonóry Staňkové z Národního muzea o portálu E-Sbírky a PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D., o konferenci „Knižní kultura
19. století“ a dalších akcích připravených
ke 220. výročí Landfrasovy tiskárny. Ve
večerních hodinách se účastníci semináře
vydali na kulturně historickou procházku
městem Písek s ukončením v Památníku
Adolfa Heyduka, kterou připravil stejně
jako čtvrteční exkurzi po okolí Písku ředitel Prácheňského muzea v Písku. Někteří
absolvovali i výstup na píseckou věž, prohlídku Elektrárny města Písku a Heydukova památníku.
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42. seminář knihovníků muzeí a galerií splnil veškerá očekávání účastníků,
podpořil kolegiální atmosféru mezi nimi
a představil výsledky jejich práce přítomným hostům. Velké poděkování patří hlavnímu pořadateli Prácheňskému muzeu
a jeho pracovníkům, kteří pod vedením
Mgr. Věry Matoušové odvedli skvělou
práci, a také všem sponzorům, bez jejichž finanční podpory by nebylo možné
připravit seminář na takové úrovni.

Z jednání
Plzeňské krajské
sekce AMG
DAGMAR VILETOVÁ
MUZEUM J. V. SLÁDKA A MĚSTSKÉ
MUZEUM ZBIROH

V pondělí 5. června 2018 se v pracovně
ředitele Západočeského muzea v Plzni
uskutečnilo setkání Plzeňské krajské sekce AMG. Jednání zahájila předsedkyně
Mgr. Dagmar Viletová, která přivítala
všechny přítomné. Jako obvykle se setkání zúčastnila zástupkyně Exekutivy
AMG PhDr. Jana Hutníková, která přítomné podrobně informovala o činnosti
exekutivy a obšírněji doplnila i zprávy
z jednání Senátu AMG.
Hlavním tématem programu se stala příprava XII. Sněmu AMG ve dnech
28. a 29. listopadu 2018 v Ústí nad Labem. Předsedkyně sekce podala informaci
o organizačním zajištění sněmu a všechny
přítomné vyzvala k účasti. Kolegy, kteří se
setkání nezúčastnili, pak vybídla k účasti
písemně. Členové Plzeňské krajské sekce
AMG neměli připomínky do připravovaného materiálu Hlavní linie činnosti AMG na
období let 2019–2021. Všichni přítomní
se pak souhlasně vyjádřili pro nominaci
PhDr. Jany Hutníkové na kandidátku Exekutivy AMG pro další období.
Na zasedání sekce byly dále projednány aktuální problémy českého muzejnictví. S velkým zájmem byla přijata
informace z oblasti legislativy týkající se

účetnictví. V souvislosti s uplatněním
GDPR v muzeích se rozpoutala široká
diskuse a přítomní si vyměnili zkušenosti se zaváděním této legislativní normy
ve svých institucích. Debatovali nad
připravovaným návrhem AMG na vznik
systému registrace a akreditace muzeí/
galerií v ČR, který je také jedním z úkolů
Koncepce rozvoje muzejnictví pro období
2015–2020. Záměr oddělit registrací
skutečná muzea od „nemuzeí” je vítán.
Systém akreditace je zatím přijímán spíše
s rozpaky. Většina členů sekce se však
shodla, že pokud bude zaváděn, měl by
dát šance všem muzeím, bez rozdílu velikosti, na zařazení i do nejvyšších kvalitativních kategorií.
Na závěr jednání se jeho účastníci
vzájemně informovali o vlastních aktivitách a vyměňovali si zkušenosti z různých
oborů své odborné činnosti.

Holinky vhodné
aneb Seminář
Botanické komise
AMG na Chebsku
LUKÁŠ KRINKE – JIŘÍ BRABEC
SLÁDEČKOVO VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
V KLADNĚ – MUZEUM CHEB

„Kdo by toužil navštívit botanicky chudé
Chebsko?“, říkal si Jiří Brabec z Muzea Cheb, na kterého připadla v roce
2018 organizace pravidelného terénního semináře Botanické komise AMG.
Semináře se zúčastnilo 41 muzejních
botaniků a příznivců komise (36 z ČR
a 5 ze Slovenska). Do Chebu dorazila
velká část účastníků v pondělí 11. června 2018. Batožina byla odvezena do
muzea, účastníci pak při pěším pochodu
centrem k muzeu vstřebávali atmosféru
provinčního sudetského města. Po oficiálním zahájení semináře následoval
odjezd na polodenní exkurzi do ašského
výběžku. Cílem byly první podmáčené
lokality – rašeliniště Ztracený rybník
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Jihomoravská
krajská sekce
AMG zasedala
v Mikulově

středoevropský endemit chrastavec rolní hadcový a hadcové sleziníky, které nás
provázely i během následujícího putování
hadcovými bory. Další z významných druhů území, endemit ČR rožec kuřičkolistý
jsme zastihli ve vlhkém příkopu vedle silnice. Podle nejnovějších výzkumů je druh
v takovýchto biotopech podstatně častější než v rezervaci Křížky, která byla vyhlášena mimo jiné právě na jeho ochranu.
Při pěším přesunu na další lokalitu nás
v průseku pod vedením vysokého napětí
nadchla prameniště s masivním výskytem tučnice obecné, prstnatce Fuchsova,
vachty trojlisté či upolínem nejvyšším. Závěrečnou lokalitou Slavkovského lesa byla
tzv. Horňáčkova louka v oblasti Nové Vsi.
Tam jsme nalezli novou, ve Slavkovském
lese třetí, lokalitu ostřice dvoudomé.
Středeční večer byl věnován plenárnímu zasedání Botanické komise AMG.
Čtvrteční exkurzi pro nás ve spolupráci s Jiřím Brabcem připravili Petr Uhlík
a Slávek Michálek z Muzea Sokolov.
Cílem bylo zjistit, zda stále platí rčení
vodního botanika Jardy Rydla, že Ohře
je „nejzakytkovanější česká řeka“. Proto
jsme se na šesti raftech vydali z Nebanic
do Šabiny. Žádný z muzejních botaniků
v Ohři neutonul, většina naopak absolvovala večerní prohlídku Chebského hradu
a Chebu pod vedením odborného náměstka Muzea Cheb, archeologa Michala
Beránka.
Letošní seminář jsme pak zakončili
dopolední exkurzí v oblasti Luženských
rybníků u Chebu, které hostí některé druhy, na které jsme zvyklí spíše z oblastí
jihočeských rybničních pánví.

PETR KUBÍN
REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

Foto: V. Koláček

v lesích při státní hranici s Bavorskem
a litorály Nového rybníka ve Studánce
u Hranic. Na rybníce byla v plném květu
vzácná malá orchidej bradáček srdčitý,
zaujaly též ostřice. Na Novém rybníku
jsme pak obdivovali především rdest
rdesnolistý, který má v povodí Rokytnice
na Ašsku jediné lokality v České republice. Cestou od Aše jsme se ještě zastavili
u Františkových lázní, abychom si přiblížili plevele chebské pánve a některé
nově se šířící druhy. V poli u Horních
Loman nalezl náš kolega Ruda Hlaváček
též ječmen hřívnatý, což je první doklad
z Chebska.
Druhý den následovala celodenní
exkurze na Soos a do jeho okolí. Holinky
opět nezklamaly a byly nám celodenním
průvodcem, přestože bylo příjemně slunečno. Většinu účastníků zaujaly zejména
slanomilné porosty. Z těchto míst jsme si
na oděvu odnesli světlou rezavou barvu.
Následovala návštěva sooských rašelinišť.
Zde jsme však měli možnost zúčastnit se
diverzní ochranářské akce a rvát z rašeliniště náletové borovice lesní. Zásah se
vydařil, otevřeli jsme další kousek zarůstajícího území a zároveň si doplnili barvy
na oděvu i tělech o humínově hnědou
a rašeliništní čerň. Z odborného pohledu
jsme se naučili rozlišovat borovici lesní,
blatku a jejich křížence. Ze Soosu jsme
se vynořili u obce Vonšov a navštívili tu
částečně rekultivovanou jámu po těžbě
jílu, zvanou Zelená. Přidanou hodnotou
z této části exkurze nám byla bílošedá
jílová barva. Zmalované botaniky čekal
exkurzní autobus u městečka Skalná, kde
jsme ještě propleli místní pole zarůstající v minulosti extrémně vzácným, dnes
se však na Chebsku a některých dalších
místech České republiky šířícím sveřepem stoklasou. Úterní večer okořenila
přednáška Sylvie Pecháčkové „Kořeny“
ze Západočeského muzea v Plzni a následná diskuse.
Ve středu 13. června 2018 jsme
absolvovali pod vedením Přemysla Tájka
celodenní exkurzi do Slavkovského lesa.
Hned první lůmek pod silnicí hostil

Endemit rožec kuřičkolistý

Jednání sekce proběhlo dne 17. dubna 2018 v sídle Muzea města Brna na
Špilberku a zúčastnilo se jej 17 členů,
a to jak zástupců institucí, tak členů individuálních.
Po úvodu předsedy sekce Mgr. Petra
Kubína a hostitele PhDr. Pavla Cipriana
byli přítomní informování o přípravách
Sněmu AMG, který se bude konat ve
dnech 28.–29. listopadu 2018 v Ústí
nad Labem. V této souvislosti byli vyzváni
k aktivnímu výběru kandidátů a formulaci případných připomínek ke Stanovám
AMG.
Problematiku účtování sbírek popsal
PhDr. Pavel Ciprian, který přítomné podrobně seznámil s pracovním materiálem
PhDr. Zdeňka Kuchyňky, člena Exekutivy
AMG.
Dalším z hlavních bodů programu
byla problematika GDPR. V rámci diskuze zazněla připomínka ohledně dalších
možných legislativních úprav v souvislosti s přípravou implementace evropské
směrnice do národní legislativy.
V bloku věnovaném aktualitám
byla avizována příprava konference
„Dokumentace „osmičkových“ výročí
v slovenských a českých muzeích. Rok
1918 a ty ostatní“, která se bude konat ve dnech 13.–14. listopadu 2018
v Bratislavě.
Další informace upozornila na probíhající projekt I-Cult, v němž jsou zapojeny muzejní instituce krajů Jihočeského,
Jihomoravského, Vysočina a země Dolní
Rakousko. Závěrečná informace se pak
týkala příprav Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis a Národního zahájení
Festivalu muzejních nocí.
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XII. Sněm AMG
28.–29. listopadu 2018
Císařský sál Muzea města Ústí nad Labem, p. o.
Srdečně Vás zveme na zasedání
XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve
dnech 28.–29. listopadu 2018 v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.
Sněm je vrcholným orgánem AMG 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 a seznámení členských muzeí a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém
období (2016–2018). Toto setkání je
i prostorem, na němž je možno projednat
aktuální problémy, které hýbají oborem
muzejnictví v ČR, a zhodnotit, co se
v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí.
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit
nové vedení naší organizace – Exekutivu
AMG a Revizní komisi AMG. Exekutiva
je hlavním výkonným orgánem AMG a je
složena ze sedmi osobností, jež zastávají
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou
v oboru činné v praktické i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý
kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich
úkolem je dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na
níž zejména leží vedení a naplňování cílů
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti
AMG, ale také k navázání na předchozí
úspěšné aktivity. Podoba nového vedení
AMG určí celkové pojetí organizace, její
vztah k vnějším partnerům a její další
směřování.
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 čestných členů.
Při hlasování na Sněmu AMG má každý
řádný člen AMG jeden právoplatný hlas;
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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.
Členskou základnu AMG jsme již
požádali o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná
se zejména o návrh Strategických cílů
AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro
volby do funkcí v Exekutivě a Revizní
komisi AMG pro období 2019–2021.
Vzhledem k hladkému průběhu přípravy
jednání Sněmu AMG, předkládejte své
návrhy a připomínky k předloženým materiálům nejpozději do 31. října 2018.
Členové Exekutivy AMG jsou připraveni se zúčastnit jednání Krajských sekcí,
Komisí či Kolegií AMG a předat aktuální
informace k průběhu XII. Sněmu AMG
a také zodpovědět případné dotazy.
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad
Labem!
Termín pro II. cirkulář přihlášek je stanoven do 31. října 2018! Všechny materiály k jednání XII, Sněmu AMG jsou
průběžně aktualizovány na http://www.
cz-museums.cz – v sekci Orgány AMG/
Sněm AMG/XII. Sněm AMG v Ústí nad
Labem.
Více informací poskytne a otázky zodpoví: Anna Komárková, BBus (Hons),
výkonná ředitelka AMG, tel.: +420 224
210 037, e-mail: amg@cz-museums.cz

Strategické cíle
AMG pro období
2019–2021
(návrh ke dni 12. 10. 2018)
Hlavní úkol AMG jako
největšího profesního svazu
sbírkotvorných institucí
v České republice:
■■ zvyšování prestiže oboru muzejnictví
a posílení vnímání role muzejních
institucí jako strážců významné části
národního kulturního dědictví.

A. Všestranný rozvoj oboru
muzejnictví
■■ ve spolupráci s MK ČR a dalšími

■■

■■

■■

■■

■■

subjekty z oblasti paměťových
institucí a hmotného kulturního
dědictví spolupracovat na realizaci
záměrů obsažených v Koncepci
rozvoje muzejnictví v České
republice v letech 2015–2020;
zásadním způsobem se podílet
na přípravě a realizaci systému
registrace / akreditace muzeí
a galerií v České republice;
aktivně participovat na zpracování
strategických a koncepčních
materiálů MK ČR pro období
2021–2025;
ve spolupráci s ostatními
vyhlašovateli pokračovat v úsilí
o další rozvoj a kvalitní propagaci
Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis a soutěže Muzeum roku;
jako hlavní organizátor nadále
realizovat Festival muzejních nocí
i další mediální kampaně AMG
a usilovat o další prohloubení
spolupráce v této oblasti s Asociací
krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR;
podporovat další aktivity směřující
k výraznější propagaci muzejních
institucí a popularizaci jejich
činnosti v oblasti uchovávání,
ochrany a prezentace sbírek muzejní
povahy;
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■■ prostřednictvím projektu

■■
■■

■■

■■

Benchmarking muzeí pokračovat
v úsilí o zdokonalení systému
statistického sledování oboru
muzejnictví v České republice;
nadále spolupracovat na
optimalizaci metodiky zpracování
a prezentace statistických dat;
podílet se na procesu vyhodnocení
Strategie digitalizace kulturního
obsahu ČR na léta 2013–2020
a iniciovat aktualizaci tohoto
materiálu zohledňující priority
muzejních institucí pro další
období;
ve spolupráci s MK ČR a dalšími
subjekty se zaměřit na přípravu
a realizaci národní platformy
pro správu a evidenci sbírek
muzejní povahy (projekt ELVIS)
s ohledem na kvalitní metodiku
zpracování, resp. zabezpečení
shromažďovaných dat;
usilovat o změnu právního
postavení muzejních institucí jako
nedílné součásti systému dalšího
vzdělávání v České republice
a integraci jejich role do strategií
i předpisů zastřešujících koncept
celoživotního učení.

B. Aktivní role AMG při tvorbě
právních předpisů
■■ spolu s MK ČR, Unií
zaměstnavatelských svazů ČR,
Asociací krajů ČR, Svazem měst
a obcí ČR, a dalšími partnery
usilovat o optimální řešení
problematiky účtování sbírkových
předmětů v muzejních institucích;
■■ aktivně se podílet na řešení otázky
ochrany osobních údajů v oblasti
muzejnictví;
■■ pokračovat v úsilí o dosažení
adekvátního platového zařazení
všech muzejních profesí;
■■ ve spolupráci s MK ČR, Unií
zaměstnavatelských svazů ČR
a dalšími partnery se podílet na
přípravě a realizaci dotačního
programu na podporu činnosti
muzeí a galerií;
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■■ spolupracovat na přípravě
legislativních předpisů týkajících se
paměťových institucí
■■ a hmotného kulturního dědictví,
zejména novelizovaných nebo zcela
nových zákonů v oblasti památkové
péče a archivnictví;
■■ podporovat činnost pracovní skupiny
pro muzejní legislativu AMG, včetně
vyčlenění finančních prostředků na
profesionální právní poradenství.

C. Aktivizace členské základny
AMG
■■ pokračovat v rozvoji elektronických

E. Spolupráce AMG s dalšími
partnery
■■ pokračovat ve spolupráci se spolky,

■■

■■

asociacemi a dalšími institucemi
v oblasti kulturního dědictví v České
republice i v zahraničí a navázat
spolupráci s dalšími partnery;
využít členství v Unii
zaměstnavatelských svazů ČR
a ve spolupráci s touto organizací
prosazovat zkvalitnění podmínek pro
muzejní činnost;
nadále úzce spolupracovat
s Asociací krajů ČR a Svazem měst
a obcí ČR;
prezentovat AMG jako odborného
garanta pro obor muzejnictví vůči
zřizovatelům muzejních institucí
všeho typu;
ve spolupráci s dalšími partnery
připravit v roce 2019 v pořadí
šestou mezinárodní muzeologickou
konferenci na téma Muzea dnes :
Strategie, trendy, nové pohledy;
spolu s partnery ze Saska, Bavorska
a Horního Rakouska se podílet na
přípravě a realizaci každoročních
setkání muzejních pracovníků
z těchto zemí.

prezentací AMG a zkvalitňování
obsahu Věstníku AMG;
■■ formou pravidelných setkání na
aktuální témata z oblasti muzejní
praxe usilovat o aktivizaci členů
Senátu AMG;
■■ usilovat o kvalitní činnost všech
Krajských sekcí, Komisí a Kolegií
AMG;
■■ nadále využívat dostupných nástrojů
komunikace pro výraznější zapojení
všech členů do činnosti AMG, resp.
možnosti aktivně se podílet na
naplňování jejích strategických cílů.

■■

D. Podpora vzdělávání
muzejních pracovníků
■■ ve spolupráci s MK ČR, MŠMT

Kandidátní listina
pro volby do
funkcí v Exekutivě
a Revizní komisi
AMG pro období
2019–2021

■■

■■

■■
■■
■■

ČR a dalšími partnery v oblasti
muzejnictví definovat požadavky na
výuku muzeologie v České republice;
ve spolupráci s muzeologickými
pracovišti vytvářet teoretické
podklady pro muzejní práci
a navrhovat jejich praktická řešení;
podílet se na přípravě
specializovaných vzdělávacích
programů, včetně nových forem
výuky
a postgraduálního studia
muzeologie;
pokračovat v rozvoji Školy muzejní
propedeutiky;
podporovat další vzdělávání
pracovníků muzeí a galerií v České
republice pořádáním seminářů,
konferencí a kolokvií na aktuální
témata z oboru muzejnictví.

■■

■■

(návrh ke dni 12. 10. 2018)
Exekutiva AMG navrhuje tyto
kandidáty:
■■ Mgr. Irenu Chovančíkovou
jako kandidátku pro volbu za
předsedkyni AMG
■■ PhDr. Janu Hutníkovou
jako kandidátku pro volbu za
I. místopředsedkyni AMG
■■ Ing. Richarda M. Sichu
jako kandidáta pro volbu za
II. místopředsedu AMG
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■■ PhDr. Pavla Cipriana
PhDr. Sylvu Dvořáčkovou
PhDr. Zdeňka Kuchyňku
Mgr. Jakuba Smrčku, Th.D.
jako kandidáty pro volbu za členy
Exekutivy AMG
■■ PhDr. Radku Křížkovou Červenou
jako kandidátku pro volbu za
předsedkyni Revizní komise AMG
■■ Ing. Jitku Koščákovou
PhDr. Zitu Suchánkovou
jako kandidátky pro volbu za členky
Revizní komise AMG
Moravskoslezská krajská sekce AMG
navrhuje:
■■ PhDr. Sylvu Dvořáčkovou
jako kandidátku pro volbu za členku
Exekutivy AMG
■■ Ing. Jitku Koščákovou
jako kandidátku pro volbu za členku
Revizní komise AMG
Královéhradecká krajská sekce AMG
navrhuje:
■■ PhDr. Zdeňka Kuchyňku
Ing. Richarda M. Sichu
jako kandidáty pro volbu za členy
Exekutivy AMG
Krajská sekce Hlavního města Prahy
AMG navrhuje:
■■ Mgr. Jiřího Střechu
jako kandidáta pro volbu za
předsedu Revizní komise AMG
Plzeňská krajská sekce AMG navrhuje:
■■ PhDr. Janu Hutníkovou
jako kandidátku pro volbu za členku
Exekutivy AMG
Komise regionální historie Moravy
a Slezska AMG navrhuje:
■■ Mgr. Irenu Chovančíkovou
jako kandidátku pro volbu za členku
Exekutivy AMG
Komise muzejních historiků AMG
navrhuje:
■■ PhDr. Zdeňka Kuchyňku
Mgr. Jakuba Smrčku, Th.D.
jako kandidáty pro volbu za členy
Exekutivy AMG
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Etnografická komise AMG navrhuje:
■■ Mgr. Irenu Chovančíkovou
jako kandidátku pro volbu za
předsedkyni AMG
■■ PhDr. Janu Hutníkovou
jako kandidátku pro volbu za
I. místopředsedkyni AMG
■■ Ing. Richarda M. Sichu
jako kandidáta pro volbu za
II. místopředsedu AMG
■■ PhDr. Pavla Cipriana
PhDr. Sylvu Dvořáčkovou

PhDr. Zdeňka Kuchyňku
Mgr. Jakuba Smrčku, Th.D.
jako kandidáty pro volbu za členy
Exekutivy AMG

■■ PhDr. Radku Křížkovou Červenou
jako kandidátku pro volbu za
předsedkyni Revizní komise AMG
■■ Ing. Jitku Koščákovou
PhDr. Zitu Suchánkovou
jako kandidátky pro volbu za členky
Revizní komise AMG

Konference „Dokumentace osmičkových
výročí v českých a slovenských muzeích.
Rok 1918 a ty ostatní“
13. a 14. listopadu 2018, Zimní jízdárna Brastislavského hradu
Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí
a galerií ČR, z. s., a Český výbor ICOM, z. s.,
společně zvou na vědeckou konferenci ke stému
výročí vzniku ČSR, které
je významným mezníkem v dějinách Slováků i Čechů, a je proto v tomto roce
i přirozeným objektem zájmu odborníků
z různých vědeckých oborů. Za posledních sto let vznikl v obou zemích nezanedbatelný počet paměťových institucí. Některé víc, jiné méně úspěšně naplňovaly
svoje poslání ve sféře muzealizace minulosti, výtvarného umění či dokumentace
přírody, vždy však s ohledem na aktuální
společenskou poptávku a v podmínkách
konkrétního politického režimu.
Při této příležitosti slovenské a české instituce sdružující muzea, galerie
a jejich pracovníky připravují konferenci, jejímž záměrem je reflexe fenoménu
vzniku ČSR ve vztahu k muzeím, a to
z hlediska historiografické analýzy formování československé muzejní sítě
a také ve vztahu k dokumentaci událostí „osmičkových“ výročí s důrazem na
rok 1918. Stejně tak v případě dalších
výročí – 1938, 1948, a 1968 – bude

toto vědecké setkání zkoumat i širší souvislostí těchto fenoménů: společensko-kulturní kontext, vliv politických změn
na muzejní síť anebo přeměny sbírkotvorného profilu muzeí.
Konferenci z veřejných zdrojů podpořil a hlavním partnerem je Fond na
podporu umění. Setkání se uskuteční
také díky finanční podpoře Ministerstva
kultury ČR. Mezi spolupracující instituce
patří: Slovenské národní muzeum – Historické muzeum, Slovenský výbor ICOM,
Rada galerií Slovenska a Rada galerií ČR.
Sekretariátem konference je Zväz múzeí
na Slovensku, Kapitulská 23, 974 00
Banská Bystrica, Slovenská republika.
Konference se koná pod záštitou ministryně kultury Slovenské republiky Lubici
Laššákové a ministra kultury České republiky Antonína Staňka. Konferenčními
jazyky jsou slovenština a čeština.
Termín pro podání přihlášek v rámci
II. cirkuláře je do 26. října 2018!
Přihlášky zasílejte na e-mail:
konferencia.100rokov.csr@gmail.com.
Registrační poplatky jsou 25 € na účastníka, pro studenty pak činí 8 €. Více informací na http://www.cz-museums.cz
nebo http://www.zms.sk.
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100 let + 534
autorů
Poštovní muzeum, Praha
16. listopadu 2018
– 20. března 2019
Ve sbírce československé a české
známkové tvorby, která je uchovávána
v Poštovním muzeu, jsou shromážděny
desetitisíce výtvarných návrhů poštovních známek. Jejich výtvarnou podobu
navrhovali a i dnes navrhují renomovaní
výtvarníci a malíři, a tak se Poštovnímu
muzeu v průběhu své stoleté existence
podařilo vybudovat velmi ceněnou kolekci
unikátních grafických prací. Sbírka zahrnuje původní kresebné návrhy (včetně
variant, skic a nerealizovaných návrhů)
a rytecké liniové rozkresby, návrhy obálek
prvního dne vydání, dopisnic či příležitostných razítek.
Československá a po ní i česká
známková tvorba dospěla po dokonalém
ovládnutí náročných tiskových technik
– zejména vícebarevného ocelotisku
z plochých desek – ke světové proslulosti. Nemalou zásluhu na tom má množství umělců, kteří se výtvarnou podobou

a nezřídka i obsahem našich poštovních
známek zabývali a zabývají.
Výstava „100 let + 534 autorů“ se
zaměřuje v první řadě na veřejnosti dosud
neznámé nepoužité a neprovedené návrhy poštovních známek, vzniklé v průběhu
stoleté historie československé a české
známkové tvorby. Nemůže se věnovat
všem autorům, kterých je do dnešního
dne právě 534, ale soustředí se zejména
na návrhy vzešlé z vypisovaných soutěží.
Při výběru ukázek byl vedle tradičních autorů Alfonse Muchy, Maxe Švabinského,
Karla Svolinského nebo Oldřicha Kulhánka důraz kladen na autory zvučných
jmen, jako byli například František Kupka,
Václav Špála, Josef Čapek, Josef Váchal
i řada dalších, které si se známkovou tvorbou obvykle ani nespojujeme.
Poštovní známky České republiky
dokázaly navázat na to lepší z výtvarné
podoby i mistrovství ryteckého řemesla
čs. známkové tvorby a stále patří k nejlepším na světě. Tradiční tiskové techniky
však začala vytlačovat rychlejší a levnější
technika ofsetu, popřípadě v kombinaci
s jednobarevným ocelotiskem.
Z námětového hlediska převzala česká známková tvorba většinu tradičních
emisí, vyjma politických. Za dvacet pět

let existence ČR bylo vydáno na tisíc známek. Ty vycházejí podle emisního plánu
sestaveného vydavatelem našich známek,
Ministerstvem průmyslu a obchodu, a jediným českým poštovním operátorem, pro
kterého jsou známky vydávány – Českou
poštou. Námětem jsou například výročí,
osobnosti a události navržené společenskými, vědeckými a hospodářskými
institucemi, státními anebo soukromými
subjekty. Přijďte se do Poštovního muzea
přesvědčit o rozmanitosti sbírkové tvorby.
MARTIN ŘÍHA – JITKA ZAMRZLOVÁ

Jeden z návrhů Alfonse Muchy k první
československé známce „Hradčany“,
1918

XV. ročník Festivalu muzejních nocí 2019
Jubilejní XV. ročník Festivalu muzejních nocí 2019 bude probíhat ve dnech
17. května – 8. června 2019.
Národní zahájení festivalu se uskuteční
v Karlových Varech dne 17. května 2019.
Festival bude tradičně zakončen Pražskou
muzejní nocí v sobotu 8. června 2018.
Muzejní a další kulturní instituce se mohou k jubilejnímu XV. ročníku Festivalu
muzejních nocí 2019 připojit tím, že se
zaregistrují se „svou“ muzejní nocí na společný informační portál na:
http://www.muzejninoc.cz.
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ZLAT Ý M A M U T
Cena Karla Absolona
za popularizaci archeologie

1. ročník
2018

Soutěž vznikla se záměrem zvýšit motivaci všech pracovnic, pracovníků, studentů či studentek zapojených do rozmanitých forem archeologické vědy, k rozvoji
kreativních a atraktivních popularizačních aktivit. Ty v očích laické veřejnosti
legitimizují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním
světě. Garanty soutěže jsou tři významné archeologické instituce České republiky
reprezentující akademické, univerzitní a muzejní prostředí. Ony v soutěži zajišťují
vyvážené zastoupení výzkumných, vzdělávacích a sbírkotvorných aspektů oboru.
Ceny budou vyhlášeny ve třech kategoriích a oceněny finanční odměnou
hlavní (50 000 Kč)
studentská (30 000 Kč)
muzejní (30 000 Kč)

Podmínky soutěže a formulář pro přihlašování vašich
projektů naleznete na webu www.cenazlatymamut.cz
Projekty lze přihlašovat do 31. 12. 2018

Garanti ceny
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Moravské zemské muzeum
Ústav archeologie a muzeologie FF MU

Věstník AMG 5 /2018
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Bechyně
Městské muzeum Bechyně

Uměleckoprůmyslové muzeum
Jiří Kuhnert: Sketch and dream

Bechyní chyceni
6. 10. – 31. 12. 2018
Výstava k připomínce konce I. světové války
a vzniku ČSR
28. 10. – 31. 12. 2018

Benešov
Muzeum Podblanicka
13. 9. – 3. 11. 2018

Muzeum umění a designu Benešov
Šetlík pro MUD
19. 9. 2018 – 1. 2. 2019
Sandra Majerová: Slovo jako obraz 19. 9. 2018 – 1. 2. 2019
Zdeněk Kirchner: Znaky rytmu
19. 9. – 23. 11. 2018
Stanislav Kolíbal: Cestou shody
a rovnováhy
19. 9. – 22. 11. 2018
Jan Dvořák: Obrazy krajiny
19. 9. – 14. 11. 2018
Terezie Kolářová
2. 11. – 22. 11. 2018
Salon výtvarníků Benešovska
26. 11. – 30. 12. 2018
Miloslav Chlupáč
30. 11. 2018 – 15. 2. 2019
Dušan Filip Škrášek
5. 12. 2018 – 15. 2. 2019

Beroun
Muzeum Českého krasu

23. 11. 2018 – 20. 1. 2019
30. 11. 2018 – 20. 1. 2019

I. světová válka a přijetí Československa
v Bílovci
20. 8. – 18. 11. 2018

Blansko
Muzeum Blanenska

Blatná
Městské muzeum Blatná
listopad 2018 – leden 2019

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Barevný svět. Ateliér K – Nepomuk
14. 9. – 10. 11. 2018
Zlatá éra první republiky
18. 10. 2018 – 28. 2. 2019
Kouzlo vánočního stromku
22. 11. 2018 – 19. 1. 2019

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
100 let od konce 1. světové války

5. 10. – 31. 12. 2018

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
22. 8. – 28. 10. 2018
14. 9. – 25. 11. 2018

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
A1 architects: V kůži Dušana
Jurkoviče

Celý svět chodí po Fuhrmannových kobercích. Firma
Mořic Fuhrmann 1918–1948
7. 9. – 30. 12. 2018

Muzeum města Brna
Loutky Pavla a Marie
Jiráskových
22. 11. 2018 – 20. 1. 2019
Rok 1968 v Brně očima cenzora
22. 8. – 28. 10. 2018
Rok 1918: Co nám válka vzala a dala… 3. 5. – 31. 12. 2018

Vila Tugendhat
Výstava Svojdomov
Jindřich Halabala: Mimo čas

13. 9. – 20. 10. 2018
25. 10. – 2. 12. 2018

Andrej Pešta: Mire sveti
/ Světy Andreje Pešty

23. 3. 2018 – 10. 3. 2019

Technické muzeum v Brně
Průmysl na Moravě
Komunikujeme
Hodiny ze Schwarzwaldu

23. 10. 2018 – 21. 4. 2019
24. 10. – 16. 12. 2018
6. 11. 2018 – 21. 4. 2019

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Bruntál
Muzeum v Bruntále
Mezi orlem a orlicí.
Bruntálsko 1914–1938
Dotkni se přírody: Včely
Památné stromy okresu Bruntál
Novoročenky neboli PéeFka

25. 5. – 28. 10. 2018
13. 9. – 25. 11. 2018
8. 11. 2018 – 6. 1. 2019
6. 12. 2018 – 27. 1. 2019

Bučovice
Muzeum Bučovice
Za slabikářem do muzea

12. 9. – 11. 11. 2018

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Nová stálá expozice:
Středověké město
od června 2018
Petr Leichtenberg: Realistické obrazy 2. 10. – 28. 10. 2018
Martin Mojžíš: Fotografie
5. 11. – 25. 11. 2018
Vánoční výstava
3. 12. 2018 – 13. 1. 2019

Muzeum zemědělské techniky
100 let ve sbírkách NZM

27. 4. 2018 – 24. 3. 2019

Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře 26. 10. 2018 – 24. 2. 2019

Pražákův palác
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Muzeum Brněnska
Vila Löw-Beer v Brně

1. 4. – 31. 10. 2018

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích

Místodržitelský palác

Tomáš Hlavina: Jedno a mnohé
Inez Tuschnerová

10. 10. – 31. 12. 2018

Josef Hoffmann: Koloman Moser 30. 5. 2018 – 24. 3. 2019

10×10 let: Ohlédnutí za posledním stoletím
na Blanensku
8. 9. – 2. 11. 2018

Nejdelší noc
Vzhůru, máme svůj vlastní stát

Magnetický sever, východ

Muzeum romské kultury
12. 10. – 11. 11. 2018

Bílovec
Kulturní centrum Bílovec

Fenomén Merkur

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské
kultuře a vědě
10. 9. 2017 – 30. 12. 2018

Pavilon Anthropos

Benešov a vznik republiky

T. G. M. mýtus a skutečnost
Matěj Warous
a řemeslo perníkářské
Andělská noc

2. 11. 2018 – 13. 1. 2019

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác

14. 9. 2018 – 27. 1. 2019
14. 9. 2018 – 27. 1. 2019

Válečný lazaret
11. 5. – 30. 12. 2018
Síla legionářské tradice v Čelákovicích 29. 9. – 30. 12. 2018

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
100 let
V rytmu dějin
Dámy: Móda v portrétní malbě

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

Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa

100. výročí konce 1. světové války
a vzniku ČSR
20. 9. – 11. 11. 2018
Výstava betlémů
2. 12. 2018 – 6. 1. 2019

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Nová stálá expozice:
Mincování v Českých Budějovicích
od 1. 6. 2018
První světová válka: Léta zkázy
a bolesti
12. 11. 2017 – 11. 11. 2018
České šlechtické rodové ražby
16.–17. století
7. 2. – 31. 12. 2018
Houby na hrázích rybníků
v jižních Čechách
27. 6. – 28. 10. 2018
V práci a vědění jest naše spasení. 150 let gymnázia
J. V. Jirsíka
12. 9. 2018 – 13. 1. 2019
Svědkové lidskosti
25. 9. – 30. 11. 2018
Dudy, dudy, dudy, dudičky
27. 9. – 25. 11. 2018
České Budějovice před sto lety 9. 11. 2018 – 17. 2. 2019
Století českých Vánoc
23. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Hokej: Budějický fenomén
21. 12. 2018 – 30. 4. 2019

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Osmašedesátý v Českém Krumlově / Vladimír Boudník:
Závěrečná tvorba
20. 6. 2018 – 6. 1. 2019
Od Velké války k republice
18. 7. – 4. 11. 2018

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Co přineslo jedno století?
Jednou v roce na Vánoce

21. 10. – 25. 11. 2018
2. 12. – 30. 12. 2018

Dobrovice
Dobrovická muzea
Nová stálá expozice:
Pivovar a železniční stanice Dobrovice
od 19. 6. 2018
Historie Dobrovice 1558–2018 aneb Velké dějiny
procházejí městem
8. 6. – 30. 12. 2018
Knihy v době panování Rudolfa II.
25. 8. – 30. 10. 2018
Atlas ptáků neobyčejných
15. 9. – 30. 11. 2018
Ptáci a příroda objektivem
Milana Václavíka
15. 9. – 15. 11. 2018
Výstava výtvarné soutěže
18. 11. – 30. 12. 2018

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Osudové osmičky aneb Významné události, osobnosti
a proměny města v průběhu 100 let 27. 9. – 11. 11. 2018

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Pomník císaře Františka I.
Světlo

12. 2. – 28. 10. 2018
22. 9. – 21. 10. 2018

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
T. G. M. a 100 let
od vzniku republiky

26. 10. 2018 – 3. 2. 2019

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd
56. ročník Českobudějovického
mapového okruhu

27. 9. – 28. 10. 2018

Vzdělání pro všechny. Odkaz Jana Amose
Komenského
7. 9. – 25. 11. 2018

Havířov
Výstavní síň Musaion
V novém státě – Éra první republiky 12. 4. – 31. 10. 2018
Funkcionalismus, architektura a interiérová kultura
první republiky
15. 11. 2018 – 31. 3. 2019
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Česká Třebová
Městské muzeum

Havířov-Životice
Památník Životické tragédie
Die Weise Rose – Bílá růže

24. 7. – 11. 12. 2018

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Ahoj, Nachar!
Jan Antonín Venuto
Kov a šperk

3. 6. 2018 – 20. 1. 2019
8. 9. – 21. 10. 2018
9. 9. – 21. 10. 2018

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
100 let republiky a osmičková výročí
1918–1938–1948–1968
8. 9. 2018 – 17. 2. 2019

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Petr Brázda, Šárka Teplá,
Jana Rauchfussová
Skutečné obrazy
Skautské století v Hlinsku
Výtvarno

22. 9. – 11. 11. 2018
24. 11. 2018 – 20. 1. 2019
15. 9. – 11. 11. 2018
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Hluboká nad Vltavou
Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Zubři

1. 6. – 31. 10. 2018

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Přemysl Otakar II.: Zakladatel Hlučína 1. 9. – 25. 11. 2018
Vojtěch Kubašta: Geniální prostorová
ilustrace
12. 12. 2018 – 3. 2. 2019

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Máme republiku!

19. 10. 2018 – leden 2019

Sál Evropa, Národní třída 21
Betlémy
30. 11. 2018 – únor 2019
Pomníky T. G. M. v rodném kraji
14. 9. – 11. 11. 2018

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Jan Chaloupek
David Sládek: Do ulic

1. 9. – 1. 11. 2018
3. 11. 2018 – 22. 2. 2019

Horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera
Ilustrace knih Adalberta Stiftera 9. 6. 2018 – 15. 12. 2019

Hrabyně
Památník II. světové války
Československá armáda
1918–1939 (1945)

13. 4. – 30. 11. 2018

Hradec Králové
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Lide československý! Tvůj odvěký sen
stal se
18. 10. – 2. 12. 2018
12/15 dnes…
19. 10. 2018 – 27. 1. 2019
Zdeněk Sýkora: Grafika
25. 10. 2018 – 27. 1. 2019
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Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Na dosah
6. 9. – 25. 11. 2018
Velký obraz. Divadelní opony v českých zemích
v 19.–21. století
4. 10. – 30. 12. 2018

Retromuseum Cheb
Intervence #10: Barbora Klímová / Czechoslovakia
A Crosscultural Perspective
21. 8. – 31. 10. 2018

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Velká válka a naše legie
Od pádu orla k českému lvu
Vánoce v muzeu

22. 9. – 11. 11. 2018
31. 8. – 11. 11. 2018
24. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Kostel sv. Kateřiny
Rok 1918 na Ústecku

9. 10. – 3. 11. 2018

Chrast u Chrudimi
Městské muzeum Chrast
Život za první republiky

17. 9. – 31. 10. 2018

Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Výstava ke 150. výročí založení
SDH Chrastava
Portréty
Tradiční výstava betlémů

1. 9. – 15. 11. 2018
3. 9. – 30. 10. 2018
27. 11. – 31. 12. 2018

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Odpad a umění
3. 9. – 27. 10. 2018
Tanec kolem baletky. Co se děje
v restaurátorské dílně?
28. 9. 2018 – 12. 1. 2020

Regionální muzeum v Chrudimi
Astronomické tradice
v Pardubickém kraji

13. 9. – 28. 10. 2018

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Technické hračky

13. 11. 2018 – 27. 1. 2019

Jabkenice
Památník Bedřicha Smetany
Nevěsta provdaná do ciziny

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)
30. 1. – 31. 12. 2018
IRDS
20. 2. – 18. 11. 2018
100. výročí otevření
Waldesova muzea
4. 9. 2018 – 13. 1. 2019
Dva v jednom: Český a Slovenský
design skla (1918–2018)
9. 11. 2018 – 14. 4. 2019
Jiří Šuhájek
20. 11. 2018 – 17. 2. 2019

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Dětský svět

18. 10. 2018 – 28. 2. 2019

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Móda první republiky
Žiju v první republice
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23. 10. 2018 – 13. 1. 2019
13. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Spolek podkrkonošských výtvarníků:
Průřez tvorbou
28. 9. – 8. 11. 2018
Osmičky 20. století v dějinách Jičína 6. 10. – 25. 11. 2018
Vladimír Komárek: Ohlédnutí
23. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Betlémy z Jičínska
30. 11. 2018 – 13. 1. 2019

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Karel Došek: Na dosah
Bohumil Krátký: Motýlí čas

26. 9. – 17. 11. 2018
28. 11. 2018 – 19. 1. 2019

Muzeum Vysočiny Jihlava
Banát, život našich krajanů
2. 10. – 11. 11. 2018
Hvězdné nebe nad námi
13. 11. 2018 – 6. 1. 2019
100 let republiky: Očekávání,
naděje a skutečnost
23. 2. – 25. 11. 2018
Známky v historii Československa
21. 9. – 18. 11. 2018
254 historických pohlednic Jihlavy
4. 10. – 25. 11. 2018
Přírodovědcem v muzeu
18. 10. – 18. 11. 2018
Milé drobnosti
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Patchwork
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019
7. 12. 2018 – 3. 2. 2019
Photographia Natura 2018

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
IGLOO 10: Veronika Svobodová
/ Meze intervalů
6. 11. 2018 – 3. 2. 2019
Dana Puchnarová: Záření
6. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Neighborhood Report
8. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Ze sbírek OGV v Jihlavě
15. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Bon appétit (s chutí do galerie) 15. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Jan Pražan, Dominik Strouhal:
Oko imaginace
15. 11. 2018 – 13. 1. 2019

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Těžba zlata v Jílovém
16. 9. – 28. 10. 2018
Český granát: Mineralogický
symbol Čech
6. 10. – 18. 11. 2018
Česká historie v portrétech malíře
Vladimíra Pechara
26. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Štefánik a ti druzí
28. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Masaryk Vás svolává
28. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Petr Brandl v Jílovém
3. 11. – 30. 12. 2018

Jindřichův Hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Český rok 1918 na fotografiích:
Boj teprve nám nastává! / Viktor Dyk 29. 4. – 30. 12. 2018
Labyrint těla
3. 6. – 28. 10. 2018
František II. Rákóczi: Maďarský národní hrdina
v Jindřichově Hradci
28. 9. – 30. 12. 2018

Muzeum Jindřichohradecka
V jezuitském semináři
11. 10. – 25. 11. 2018
18. 10. – 25. 11. 2018

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Ze života aristokratických dětí

Válka, která zrodila
Československo
Vánoce našich babiček

9. 10. 2018 – 13. 1. 2019

100 let republiky ve známkové
tvorbě
Jihočeské betlémy

14. 10. – 28. 10. 2018
15. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Jan Svoboda: Světlo, prostor a čas

8. 9. – 28. 10. 2018

Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova

Stavby století republiky v Kolíně
a Středočeském kraji
18. 10. – 1. 11. 2018
Josef Lada jak ho neznáte
15. 11. 2018 – 10. 2. 2019

Červinkovský dům

Jan Rudolf Chotek
Jak mluví zvířata a rostliny
Království včel 2
Krajinomalba
Tváře zemědělství

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

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
100 let od založení pobočky firmy Lobmeyr v Kamenickém
Šenově
14. 9. – 15. 12. 2018

Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary

Barokní umění ze sbírek Regionálního
muzea v Kolíně
25. 10. 2018 – 27. 1. 2019

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Jan Kavan: Grafika

6. 9. – 21. 10. 2018

Králíky
Městské muzeum Králíky
Lenka Sýkorová

6. 9. – 28. 10. 2018

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38
Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“
Nová stálá expozice:
Východočeský památník celnictví

od 20. 9. 2018

Nová stálá expozice: 100 let – 100 děl
/ 100 umělců – 100 osudů
od 27. 10. 2018
Oskar Stocker: Svoboda / Freiheit
21. 9. – 28. 10. 2018

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Interaktivní galerie Becherova vila

Kravaře u České Lípy
Vísecká rychta – Expozice lidového bydlení

Ivana Haiek: Neomezené bezvědomí
/ Infinitus conscientiam

27. 9. – 4. 11. 2018

Muzeum Karlovy Vary
Události roku 1968 v Karlových Varech 20. 9. – 2. 12. 2018

Karviná-Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Repliky oděvů první republiky

2. 10. 2018 – 31. 1. 2019

Kašperské Hory
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy

11. 5. – 31. 10. 2018

1. 9. – 18. 11. 2018
7. 9. – 18. 11. 2018
30. 11. 2018 – 10. 2. 2019
30. 11. 2018 – 20. 1. 2019
2. 12. 2018 – 2. 2. 2019

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Obrazy zimy

3. 11. 2018 – 3. 2. 2019
28. 7. – 31. 10. 2018

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Pohled do nejpočetnějších sbírkových kolekcí klatovského
muzea
10. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Historie stavebnice Merkur
16. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Konec starých časů
16. 10. 2018 – 3. 2. 2019

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Martin Velíšek: Červená karkulka
a jiné příběhy
Zdeňka Hanáková: Dita tančí
Art dialog: Meziprostory

18. 10. 2018 – 12. 1. 2019

Čarovné bylinky aneb Kdo najde
zlaté kapradí…

1. 6. – 31. 10. 2018

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Vládci noci
Vánoční kouzlo starých časů

10. 10. 2018 – 3. 2. 2019
19. 10. 2018 – 6. 1. 2019

Porcelánka Ćmielow: Polský
národní klenot

6. 9. – 31. 12. 2018

Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje GASK
Alej světců
25. 2. 2018 – 8. 2. 2020
Jan Smetana: Práce na papíře
27. 5. – 28. 10. 2018
Jolana Havelková: Nemluv na mne
tak složitě
27. 5. – 28. 10. 2018

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Jiří Beránek: Vyhnání z chrámu

Rok 1918 a Kralupy

Kunín
Zámek Kunín

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Netopýři tajemní a zranitelní
Fenomén Igráček
Retro ve vztahu k Expu ´58
Vánoční pohlednice
Vánoce
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První republika. Život v Jindřichově Hradci na stránkách
Ohlasu od Nežárky
11. 5. – 30. 12. 2018
Svět kostiček
4. 5. – 30. 12. 2018

26. 8. – 31. 10. 2018
2. 9. – 31. 10. 2018
29. 9. – 31. 10. 2018

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Kolín 1914–1918: Kolíňané za Velké války
a vznik ČSR
10. 7. – 28. 10. 2018

Jaroslav Neduchal a loutky
Betlémy

10. 9. – 11. 11. 2018
26. 11. 2018 – 31. 1. 2019

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Výstava ke 100. výročí vyhlášení ČSR

1. 9. – 18. 11. 2018

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Nová stálá expozice:
Odkaz T. G. M.: 100 let Československa
od 28. 10. 2018
T. G. M.: Mýty a skutečnost
9. 9. 2017 – 31. 12. 2018
T. G. M. v Lánech
3. 5. – 1. 11. 2018

Lešná
Muzeum regionu Valašsko
Houby na Valašsku
Příběh za oponou

1. 9. – 16. 12. 2018
4. 9. – 28. 10. 2018

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Marie Grimmová: Obrazy
Vánoční výstava

5. 10. – 14. 11. 2018
2. 12. – 22. 12. 2018
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Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky
Lidičtí muži v boji za svobodu

4. 6. – 31. 10. 2018

Liberec
Oblastní galerie Liberec
Plus-minus
Pneuma
No fear

27. 9. 2018 – 6. 1. 2019
27. 9. 2018 – 6. 1. 2019
27. 9. – 2. 12. 2018

Lidice
Památník Lidice
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
20. 4. 2018 – 31. 12. 2019
25. 10. 2018 – 24. 3. 2019
1. 11. 2018 – 1. 1. 2019

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Vánoční výzdoba domu U Rytířů 1. 12. 2018 – únor 2019
Já jsem… Zdeněk Nejedlý
10. 11. 2018 – únor 2019
Výtvarná Litomyšl ´18
15. 9. 2018 – 4. 11. 2018

Regionální muzeum v Litomyšli
Zámek 1568: 450 let od položení základního kamene
zámku v Litomyšli
29. 9. – 4. 11. 2018
Vznik Československa očima
Quidona Šimka
13. 10. 2018 – 24. 2. 2019

Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Mystika v horách a dřevě ukrytá

24. 3. – 28. 10. 2018

Litovel
Muzeum Litovel
100 let ČSR a Litovel

5. 9. – 18. 11. 2018

Legionáři Lounska za samostatnost
Československa
25. 9. – 25. 11. 2018
Doba dřevěná…doba minulá
9. 10. 2018 – 6. 1. 2019
Vánoční výstava
4. 12. 2018 – 3. 2. 2019

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Muzeum staré jako Československo

28. 6. – 31. 12. 2018

Lysá nad Labem
Muzeum Bedřicha Hrozného
Sokol v Lysé nad Labem

27. 4. – 25. 11. 2018

Mladá Boleslav
Městský palác Templ
René Řebec: Grafika
Indická mozaika

27. 9. – 21. 10. 2018
2. 10. – 18. 11. 2018

ŠKODA Muzeum
David Černý: Český betlém
leden – prosinec 2018
První kilometry v první republice 23. 10. 2018 – 30. 4. 2019

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
Výtvarné práce Ferdinanda Šubrta
Adventní výstava

září – říjen 2018
prosinec 2018

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Míry a váhy

13. 7. – 21. 10. 2018

Moravský Krumlov
Městské muzeum a Galerie Knížecí dům
Liechtensteinové na Moravském Krumlově 1622–1908:
Vojevůdci, diplomaté, mecenáši
21. 6. – 31. 10. 2018

Most
Oblastní muzeum v Mostě

Louny
Oblastní muzeum v Lounech

22. 9. 2018 – 15. 1. 2019

Malenovice
Hrad Malenovice
Vizovické pečivo

červen – 2. 12. 2018

Mariánská Týnice-Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Severský Beat: Historie Bigbeatu
na severním Plzeňsku
České Vánoce

Věra Kubík-Kdolská: Česká krajina

28. 2. – 31. 12. 2018
18. 10. 2018 – 31. 3. 2019

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
George Grosz (?): Cirkus
Jan Paul: Obrazy bez názvu
z let 2004–2018
Náchodský výtvarný podzim

27. 9. – 11. 11. 2018
22. 9. – 11. 11. 2018
24. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Napajedla
Muzeum Napajedla
Stefan Milkov: Obrazy
100 let ČSR na mapách
a pohlednicích

13. 9. – 21. 10. 2018
25. 10. – 25. 11. 2018

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Naše republika

23. 8. – 28. 10. 2018
1. 12. – 31. 12. 2018

12. 9. – 12. 11. 2018

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Nová stálá expozice:
Dětská houpadla a plyšový medvědi

130 let muzea v Mostě
Mostecko 1918: Vznik ČSR
a provincie Deutschböhmen

1. 10. – 31. 10. 2018

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Mariánské Lázně
Památník Fryderyka Chopina
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Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově
Mikulovsko 1918–1938

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

Jak šel čas… s muzeem
Sklo ve službách politiky
Boží muka v krajině

Mělník na cestě k 28. říjnu 1918
30. 5. – 11. 11. 2018
Co nám dává muzeum?
25. 9. – 21. 10. 2018
130 let mělnického muzea
2. 10. – 28. 10. 2018
Republika
24. 10. – 18. 11. 2018
Egypt
30. 10. – 25. 11. 2018
Půjdem spolu do Betléma
16. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Jak voní Vánoce?
20. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Za svobodu!
15. 5. – 31. 12. 2018
Vladimír Houdek: Malba
6. 9. – 4. 11. 2018
Jan Dočekal: Librorum sternum
/ Knihy navždy
13. 9. – 4. 11. 2018
Konstantin Korovin a Jindřich Štreit:
Japonsko
15. 11. 2018 – 5. 1. 2019

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
od 1. 7. 2018

Odkaz československých legií

13. 10. – 18. 11. 2018

Petřvald u Karviné
Technické muzeum

Od císaře pána k bolševikovi. Osudová „osmičková“ výročí
na Novojičínsku
22. 6. – 30. 12. 2018
Akce těla III
26. 9. – 31. 12. 2018

Olomouc
Muzeum umění Olomouc
David Vávra: Okna kaváren
9. 10. – prosinec 2018
Victor Vasarely: TER-F2
21. 6. – 4. 11. 2018
Štefan Berec: Kompozice rodiny
12. 9. – 4. 11. 2018
Rozlomená doba 1908–1928: Avantgardy
ve střední Evropě
20. 9. 2018 – 27. 1. 2019
Jaromír Funke:
Avantgardní fotograf
15. 11. 2018 – 10. 2. 2019

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Rozlomená doba: Mezi úzkostí
a slastí 1908–1928
20. 9. 2018 – 27. 1. 2019
Marnotratný milovník barev: Stanislav
Menšík (1912–1970)
25. 10. 2018 – 27. 1. 2019

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Český kinematograf
Od Zborova k republice

15. 6. 2018 – 6. 1. 2019
5. 10. 2018 – 13. 1. 2019

Opava
Slezské zemské muzeum

Památník Petra Bezruče

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
Černé město? Mýtus a realita
26. 9. 2018 – 6. 1. 2019

Ostravské muzeum
Ostrava 1918–1938

27. 9. – 31. 12. 2018

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Křehké sny modernity

Zdeněk Javůrek: Pozitivní negativy
4. 10. – 4. 11. 2018
František Svátek: Hydrokinetické skulptury
/ Barbora Blahutová: Koláže, plastiky 6. 10. – 28. 10. 2018
Řezníci: Výstava mastná
13. 11. – 31. 12. 2018

Planá nad Lužnicí
Galerie Fara
Výstava ke 100. výročí založení
Československé republiky
Šárka Coganová: Grafika
Vánoční výstava

25. 9. – 28. 10. 2018
30. 10. – 30. 12. 2018
2. 11. – 31. 12. 2018

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Splněné sny. Odvěká touha létat

30. 3. – 31. 10. 2018

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Rok 1918 a umění v Plzni. Samostatnost v historii plzeňského
uměleckého života 1914–1938
7. 9. – 4. 11. 2018
Sklo: Skupina Rubikon a hosté
Vilém Heckel 100

27. 9. 2018 – 7. 1. 2019
5. 10. 2018 – 27. 1. 2019

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Historické hřbitovy
2. 8. – 4. 11. 2018
Pamatuj na smrt. Archeologické doklady pohřebního ritu
v období baroka
24. 8. – 4. 11. 2018

Muzeum loutek Plzeň
21. 8. 2018 – 7. 1. 2019

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

17. 7. – 31. 12. 2018

Západočeské muzeum v Plzni

Móda osmiček: Trendy let 1918–1988 21. 3. – 4. 11. 2018
Slezsko a Ostravsko 1918–1938
21. 3. – 4. 11. 2018
Lovci mamutů ve Slezsku
3. 9. – 25. 11. 2018
Výstava obrazů Zdeňka Buriana
18. 9. – 25. 10. 2018
Elegie moderny. Knižní kultura
let 1958–1968

V žáru výhně

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
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Nový Jičín
Muzeum Novojičínska

září 2018 – únor 2019

Východočeské muzeum v Pardubicích
Lidé Barmy: Fotografie
Vladimíra Lemberka
18. 5. 2018 – 28. 4. 2019
Eliáš & Eliáš ml.: Obrazy sklářských
výtvarníků
1. 6. 2018 – 27. 1. 2019
Velký svět malých hrdinů: Česká
filmová loutka
15. 6. – 21. 10. 2018
Pardubické proměny
5. 10. 2018 – 27. 1. 2019
Vášeň, čas a sklo
16. 11. 2018 – 24. 3. 2019

Smetanův dům v Litomyšli
28. říjen 1918 v Pardubickém kraji 28. 10. – 30. 11. 2018

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Vyhnaní: Profughi, Flüchtlinge, Uprchlíci 9. 10. – 4. 11. 2018

Gustav Nosek: Muž ve stínu

16. 6. – 31. 12. 2018

Národopisné muzeum Plzeňska
Marie Ulčová (1925–1998): Střípky ze života nejznámější
plzeňské etnografky
10. 8. – 31. 10. 2018
Jiné Plzeňsko: Obyvatelé plzeňského regionu v etnologické
a historické perspektivě
21. 9. – 25. 11. 2018
Zaniklý svět Stolních společností aneb Sociální síť
před sto lety
5. 10. 2018 – 31. 3. 2019
České „národní“ karty
26. 10. 2018 – 20. 1. 2019

Poděbrady
Polabské muzeum
První republika: 100 let
samostatného státu

28. 6. 2018 – 15. 1. 2019

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
100 let skautingu v Poličce
Slovanská epopej Martina Mainera
v Poličce

17. 9. – 4. 11. 2018
9. 9. – 4. 11. 2018

Prace u Brna
Památník Mohyla míru
Sochař a legionář Rudolf Březa

26. 10. 2018 – 6. 1. 2019

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Anna Ročňová: Luxurious Moments

26. 9. – 11. 11. 2018

Dům U Zlatého prstenu
Konzervovaná minulost
The Tap Tap v muzeu

28. 3. – 28. 10. 2018
11. 12. 2018 – 24. 3. 2019
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Trojský zámek
Kamenné poklady z Pražských zahrad
Vladimír Škoda / Harmonices Mundi

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

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
František Kyncl
a jeho exiloví přátelé
Pablo Picasso: Vášeň a vina
František Kupka: Legionář
a Vlastenec

říjen 2018 – leden 2019
15. 9. 2018 – 15. 1. 2019
6. 10. 2018 – 27. 1. 2019

Portheimka – Museum skla

Národní muzeum

Nová stálá expozice:
Sklo jako umění
Karen LaMonte: Oděná světlem

od 28. 6. 2018
29. 6. – 4. 11. 2018

Česko-slovenská
/ Slovensko-česká výstava
2 x 100

28. 10. 2018 – 30. 6. 2019
28. 10. 2018 – 31. 1. 2019

Muzeum hlavního města Prahy

České muzeum hudby

Strašnice… zahrada Prahy,
brána armád…
25. 4. – 4. 11. 2018
Praha 1848 –>1918
13. 6. 2018 – 24. 2. 2019
Srpen 1968 v Praze
21. 8. – 2. 12. 2018
Předmět sezóny: Hromadný nález broušených kamenných
nástrojů z Ruzyně
1. 10. – 30. 12. 2018
Tisíc farieb rozprávky
7. 11. 2018 – 7. 1. 2019
Zlatá Praha
5. 12. 2018 – 31. 3. 2019

100 let republiky: Počátky samostatného státu
a hudba
26. 9. 2018 – 7. 1. 2019
200 let Národního muzea: Hudebně-historické oddělení
představuje svoje sbírky
26. 9. – 20. 11. 2018

Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Muzeum Bedřicha Smetany

Plečnikův dům. Architektovo
pokusné pole
28. 6. – 21. 10. 2018
Božena Horneková / Rothmayerová a Alice Masaryková.
Svěřenkyně a mentor
1. 11. 2018 – 29. 9. 2019

Smetana zapomenut v kameni
aneb Výlety zapomníky
6. 12. 2017 – 20. 12. 2018

Zámecký areál Ctěnice
Broučci architekta
Zdeňka Podhůrského

23. 10. 2018 – 3. 3. 2019

Muzeum Policie ČR
Sto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva
k policii
18. 4. – 21. 12. 2018
Historie a současnost nožů MIKOV
24. 5. – 21. 12. 2018
Kriminalistika ve fotografii 2
19. 9. – 21. 12. 2018
Sami proti všem
2. 11. – 21. 12. 2018

Národní galerie v Praze
Palác Kinských

Lapidárium Národního muzea
Příběh krajiny ve službách národa

14. 9. – 30. 11. 2018

Muzeum Antonína Dvořáka
Hříšné radosti Antonína Dvořáka

27. 3. 2018 – 1. 4. 2019

Národní památník na Vítkově
Návrat Volyňských čechů do staré vlasti: 70 let
od reemigrace
1. 9. 2017 – 31. 12. 2018
Neznámá hrdinka od rozhlasu
16. 8. 2018 – 31. 3. 2019

Národopisné muzeum – Musaion
Století trampingu
Dráteníci a drátenictví

30. 6. 2018 – 1. 4. 2020
29. 9. 2018 – 6. 1. 2019

Nová budova Národního muzea
Světlo a život
Keltové

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

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského

Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci
v Bretani 1850–1950
16. 11. 2018 – 17. 3. 2019

Nová škola v nové republice: Školství v meziválečném
Československu
1. 2. – 31. 12. 2018
Tady nová republika
1. 2. – 31. 12. 2018

Salmovský palác

Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Nová stálá expozice: TBA21NGP
od 6. 6. 2018
Charta Story: Příběh Charty 77 14. 3. 2017 – 13. 1. 2019

Rok 1968 a československé školství
a knihovnictví

Schwarzenberský palác

Národní technické muzeum

Giambattista Tiepolo a synové

4. 10. 2018 – 6. 1. 2019

Šternberský palác
Simon Luttichuys: Zátiší se zlatým pohárem
a růžemi
11. 9. 2018 – 13. 1. 2019

Valdštejnská jízdárna
František Kupka (1871–1957)

7. 9. 2018 – 20. 1. 2019

Veletržní palác
Nová stálá expozice:
1918–1938. První republika
od 24. 10. 2018
Příběhy ptačího koberce
29. 3. – 2. 12. 2018
Koudelka: Invaze 68 & Archivní záběry
Jana Němce
22. 8. 2018 – 6. 1. 2019
Záhada Čapkova koberce
22. 8. – 25. 11. 2018
Jiří Petrbok: Hořící srdce
22. 8. – 2. 12. 2018
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Otevřený depozitář Umění Asie 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Touha v jazyce
24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Egill Sæbjörnsson: Schody
24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Valentýna Janů: I’m sry
24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Pravda vítězí(vá). Obrazy nejen
24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
z českých dějin
Cena Jindřicha Chalupeckého:
Finále 2018
14. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Katharina Grosse: Zázračný obraz 16. 2. 2018 – 6. 1. 2019

23. 8. – 31. 12. 2018

Splněné sny. Odvěká touha létat
30. 3. – 31. 10. 2018
90 let Harley-Davidson Clubu Praha 23. 5. – 28. 10. 2018
Made in Czechoslovakia aneb Průmysl, který
dobyl svět
19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Pražské vzorkové veletrhy
19. 10. 2018 – 30. 6. 2019

Národní zemědělské muzeum Praha
Lesníkův rok
29. 6. – 30. 12. 2018
Lidé a řemesla: Z fotoarchivu NZM
4. 9. – 9. 12. 2018
Řemesla a cechy
18. 9. – 18. 11. 2018
Fenomén zemědělství
28. 9. 2018 – 30. 6. 2019

Novoměstská radnice
Studentský design 2018
Ludmila Špačková: Oleje
Iva Hüttnerová: Obrázky

12. 10. – 4. 11. 2018
8. 11. – 21. 11. 2018
25. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Obecní dům
Slovanská epopej

20. 7. 2018 – 13. 1. 2019

Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Ferdinand II. Tyrolský
Naše Francie

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

Poštovní muzeum
100 let / 534 autorů

16. 11. 2018 – 20. 3. 2019

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Legenda české módy:
Hana Podolská
30. 8. 2018 – 20. 1. 2019
Perspektivy keramické tvorby. Ceramics and its Dimensions.
Shaping the Future
4. 9. – 11. 11. 2018
Krásná jizba 1927–1948
/ Design pro demokracii
13. 9. 2018 – 20. 1. 2019
Oldřich Rosenbaum / Oldric Royce. Život s módou
v Praze a v New Yorku
10. 10. – 9. 12. 2018

Židovské muzeum v Praze
Můj šálek Kafky…

22. 2. 2018 – 27. 1. 2019

Vzdělávací a kulturní centrum
Pocta Dagmar Lieblové

10. 9. – 31. 10. 2018

Prachatice
Prachatické muzeum
Rok 1918 na Prachaticku

18. 9. – 30. 12. 2018

Lide československý, tvůj odvěký
sen stal se

27. 9. – 12. 12. 2018

Špalíček
Mauric Remeš. Příběh lékaře a slavného
moravského paleontologa
7. 9. – 18. 11. 2018
Zmizelé Židovské město
7. 9. – 18. 11. 2018

Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota
U mistra cukráře

28. 6. – 28. 10. 2018

Protivín
Památník města Protivína

Přeštice
Dům historie Přešticka
Blíže ke Skále, blíže…
Mikroregion ve fotografii
Můj betlém

22. 9. – 18. 11. 2018
19. 10. – 18. 11. 2018
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Zboží ukryté v roce 1938. Kompletní nález
z galanterního obchodu
7. 11. 2018 – 1. 6. 2019

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram
Jubilanti / Jaroslav Černý, Ivana Hejduková, Jaromír Másler,
Stanislav Sloup, Václav Zuza
19. 10. – 25. 11. 2018
Jindřich Štreit: Kde domov můj
19. 10. – 27. 11. 2018
Fimfárum
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Příbramské betlémy
7. 12. 2018 – 6. 1. 2019

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
Nejnovější mineralogické přírůstky
29. 1. – 28. 12. 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
Řemesla na Radnicku I. Praní, žehlení
a mandlování
12. 9. – 31. 12. 2018
200 let České čtenářské společnosti
5. 9. – 31. 12. 2018

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Vlajky vlajte! Státní symboly
včera a dnes
Adventní inspirace
Co rok 2018

24. 10. 2018 – 10. 3. 2019
21. 11. 2018 – 3. 2. 2019
12. 12. 2018 – 20. 1. 2019

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník

Proměny Marty Krásové

1. 5. – 31. 10. 2018

Předklášteří
Podhorácké muzeum

Ladislav Sitenský: To kalné ráno…
T. G. Masaryk ve výtvarném umění

5. 10. – 11. 11. 2018
19. 10. – 9. 12. 2018

Galerie Samson – Cafeé

Nositelé tradic
20. 5. – 28. 10. 2018
První světová válka: Rok 1918 30. 10. 2018 – 20. 1. 2019
Život v měšťanské domácnosti
po první světové válce
27. 11. 2018 – 10. 3. 2019

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově

Srpen 1968 ve fotografii

27. 6. – 16. 11. 2018

Rabasova galerie Rakovník
SČUG Hollar ke 100. výročí republiky:
Kde domov můj
11. 10. – 31. 12. 2018

Nová síň pod Vysokou bránou
Pavel Rajdl: Ohlédnutí

25. 10. – 9. 12. 2018

Výstavní síň na radnici
16. 8. – 17. 11. 2018
1. 11. 2018 – 31. 3. 2019
4. 12. – 30. 12. 2018

ORNIS – Ornitologická stanice
Společenský hmyz

3. 4. – 31. 10. 2018

Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum
Háčkem a jehlicemi

10. 5. – 31. 10. 2018
16. 11. – 30. 12. 2018

40. výročí požáru Svaté Hory

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově

100letá Republika. Příběh
jednoho města (1948–1992)
Příběhy z pravěku
Vánoce na zámku

Polabský venkov před 50 lety
Lidové Vánoce v Polabí
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Alžběta Baštová / Liza Basta: Papoušci
a ti ostatní
4. 10. – 4. 11. 2018
Legendy GR2
8. 11. – 29. 11. 2018

Luboš Abrahám: Fotografie
Amfora 53. členská výstava

18. 10. – 18. 11. 2018
22. 11. – 16. 12. 2018

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Krása brdských polodrahokamů 12. 10. 2018 – 20. 1. 2019

Výstavní síň ul. Josefa Knihy 146
16. 3. – 31. 10. 2018

Velkou válkou k vlastnímu státu. Zbraně a uniformy 1. světové
války a vznik ČSR
26. 10. 2018 – 3. 2. 2019
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Rokytnice v Orlických horách
Sýpka – Muzeum Orlických hor
Bratrská pomoc: Obraz invaze 1968
na Rychnovsku

Marie Kodovská: „Zakřikovaná“
básnířka
Franz Brixel: Horská kronika
26. 8. – 30. 11. 2018

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Antonín Heythum: Scénograf, architekt
a designér
20. 9. – 25. 11. 2018
Osvobozené divadlo očima
Alexandra Paula
20. 9. – 25. 11. 2018
František Skála: Kostel v domě
/ Intervence #11
21. 9. 2018 – 17. 2. 2019
Pavla Kačírková
6. 12. 2018 – 10. 2. 2019
Mikuláš Medek
6. 12. 2018 – 10. 2. 2019

Podřipské muzeum
Česká společnost od Mnichova k válce 4. 7. – 30. 10. 2018
Každodennost před 100 lety
4. 10. 2018 – 11. 1. 2019
Peníze samostatné republiky
24. 10. 2018 – 4. 1. 2019

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné hákovým křížem,
srpem a kladivem
27. 4. – 28. 10. 2018
Československý kolek … milovník
nejen rumu a tabáku
8. 6. – 18. 11. 2018
25. Letní keramická plastika
24. 6. – 4. 11. 2018
Meziválečná architektura
v dolním Posázaví
17. 8. – 28. 10. 2018
Kašpárkův svět: Rodinná
loutková divadla
7. 9. 2018 – 6. 1. 2019
Prima sezóna. Vily v okolí Prahy. Interiérový
a oděvní design první republiky
5. 10. 2018 – 3. 3. 2019
Historické vánoční ozdoby
7. 12. 2018 – 3. 2. 2019

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Výstava k 10. výročí založení
spolku Rosenthal

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm
Hračky moje nejmilejší aneb
Jak jsme si hráli
Dílna lidové umělecké výroby

24. 5. – prosinec 2018
25. 5. – prosinec 2018

Růžkovy Lhotice
Hudební tradice Podblanicka
Příběh státní hymny

Tohle je válka (1914–1918)

12. 6. – 28. 10. 2018

Mezi lvem a orlicí: Rychnovsko a vznik
samostatného Československa
28. 4. – 31. 10. 2018
Potštejn na kresbách
Alžběty Dobřenské
15. 9. – 28. 10. 2018
Orlický salon ´18
15. 9. – 28. 10. 2018

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Chrudoš Valoušek: Panáče
nejen na Pradědu
7. 10. – 31. 10. 2018
Jindřich Štreit: Jubilejní výstava
3. 11. – 2. 12. 2018
Kouzlo starých hraček
6. 12. 2018 – 27. 1. 2019

9. 9. – 20. 12. 2018

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Sedlčany za první republiky
Vánoční výstava

20. 9. – 25. 11. 2018
6. 12. 2018 – 4. 1. 2019

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
F. L. Rieger: 200 let od narození
7. 12. 2018 – 2019
Plíživá kontrarevoluce
v Semilech 1968
22. 8. – 25. 11. 2018
Milan Chabera: Velká komunikace
8. 9. – 25. 11. 2018
Retrogaming
6. 10. 2018 – 20. 1. 2019

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Konec Velké války

19. 9. – 18. 11. 2018

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Pohledy z bojiště: 1. světová válka ve fotografii
a korespondenci ze Slánska
25. 10. 2018 – 24. 2. 2019

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Jablko se (ne)kouše
6. 9. – 9. 12. 2018
JUDr. Václav Kounic
6. 9. – 25. 11. 2018
Alena Slezáková: Z mého ateliéru 13. 9. 2018 – 9. 12. 2018
Fyzika hrou
24. 7. – 9. 12. 2018

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
18. 8. – 31. 10. 2018

Sokolov
Muzeum Sokolov
Lego: Svět kostiček

17. 10. 2018 – 20. 1. 2019

Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
President T. G. M. fotoaparátem
Karla Čapka

29. 9. – 30. 11. 2018

Staré Město
Památník Velké Moravy
Vampyrismus

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
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Říčany
Muzeum Říčany

Na frontě a v zázemí: Sto let
od konce Velké války
6. 11. – 14. 12. 2018

11. 10. – 2. 12. 2018
8. 12. 2018 – 27. 1. 2019

18. 3. 2011 – 31. 12. 2018

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Zvířata a jejich děti

24. 5. 2017 – 31. 12. 2018

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Doteky Vánoc

21. 11. – 26. 12. 2018

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Volšové ruce

28. 9. – 11. 11. 2018

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Očima ženy. Osudové i všední dny stoleté republiky
v životě žen
31. 10. 2018 – 10. 3. 2019
Zima na dlani
16. 11. 2018 – 3. 2. 2019

Šumpersko v období 1. republiky
Energie přírody
Sportovní herna
Historie v kamenech

Galerie Slováckého muzea

7. 9. 2018 – 27. 1. 2019
11. 10. – 25. 11. 2018
18. 10. – 18. 11. 2018
13. 7. – 4. 11. 2018

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Známý – neznámý… Plastimat atd. 12. 9. – 31. 12. 2018
Krajina země České
28. 10. – 25. 11. 2018

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Osudy knih: Osudy lidí
Strom a člověk v krajině
Českého středohoří
Teplice za první republiky

8. 9. – 30. 12. 2018
14. 9. – 18. 11. 2018
19. 10. 2018 – 3. 3. 2019

Velká válka očima malířů

13. 9. – 28. 11. 2018

Muzeum ghetta
25. 10. 2018 – 28. 2. 2019

Ivan Pinkava: Vznešený poutník
13. 9. – 3. 11. 2018
Miloš Šálek: Uganda, nejen po stopách
horských goril
20. 9. – 2. 11. 2018

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

Milování v přírodě
Severní Terasa „nedokončená“
První československá grafika
Kozlíček Morimus Funereus
Grafický ateliér H. Eckert
Monumentální topografie

2. 2. – 30. 12. 2018
16. 3. 2018 – 13. 1. 2019
2. 10. – 28. 10. 2018
2. 10. – 28. 10. 2018
12. 10. – 30. 12. 2018
25. 10. – 6. 12. 2018

Valašské Meziříčí
Zámek Kinských

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Darina Krygiel: Výtvarnice
Krása českého parfémovaného skla
a poklady ze starých šperkovnic
Zvířata a jejich děti
Pan Vajíčko: Charakter
československé reklamy

4. 9. – 11. 11. 2018

28. 8. – 11. 11. 2018
13. 9. 2018 – 27. 1. 2019

Velvary
Městské muzeum Velvary
František Frolík: Osobnosti čs. legií a vznik Československa
s ukázkami rukopisů
8. 9. – 10. 11. 2018

Vikýřovice
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Masarykovy mosty

Výstava ke 100. výročí
vzniku Československa
19. 7. – 31. 12. 2018
Kaligramy, morseogramy a jiné gramy 14. 9. – 4. 11. 2018
Když si děda babičku bral
5. 10. – 2. 12. 2018

26. 10. 2018 – 23. 2. 2019

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Podblanický patchwork

11. 10. – 23. 11. 2018

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Josef Milota: Jihočeské pábení
16. 9. – 18. 11. 2018
Osmičkové roky na plakátech z archivu 28. 9. – 25. 11. 2018
Klub vodňanských výtvarníků
25. 11. – 30. 12. 2018

Infocentrum
24. 8. – 11. 11. 2018
24. 8. – 11. 11. 2018

KOLO: Fenomén našeho města
/ Fotoklub Vodňany

24. 8. – 11. 11. 2018

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově

Skautská lilie za ostnatým drátem
Školákem ve válečných letech

Konečně ve vlastním! Turnov 1918 28. 10. – 30. 12. 2018
Československo, léta nadějí a ztrát 28. 10. – 30. 12. 2018
Václav Plechatý: Dřevořezby
8. 11. – 30. 12. 2018
Luminiscence: Cesta světla
18. 5. – 30. 12. 2018

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Kované bytosti

4. 4. – 31. 10. 2018

Týn nad Vltavou
Městské muzeum Týn nad Vltavou
13. 10. – 10. 12. 2018

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Vánoční světlo
Lidové stavby známé neznámé

Neviditelný most. Milada
Blekastadová 1917–2003
10. 10. – 25. 11. 2018
Šaty dělají člověka aneb Móda
první republiky
27. 10. 2018 – 28. 4. 2019

Konopí: Minulost a budoucnost
Ať žije republika!

Trutnov
Galerie města Trutnova

Velká válka a lidské osudy

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost

Marie Blabolilová: Malá
retrospektiva

O čem si rozpráva Česko, Slovensko, Morava. Výstava ke
100. výročí vzniku ČSR
25. 10. 2018 – 6. 1. 2019
Jaroslav Blažek: Výběr z tvorby 25. 10. 2018 – 6. 1. 2019
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Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku

4. 10. 2018 – 27. 1. 2019
8. 11. 2018 – 17. 2. 2019

8. 10. – 29. 12. 2018

2. 1. – 28. 12. 2018
2. 1. – 28. 12. 2018

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Ach, ty tabáku
Patrik Pelikán: Spád
Bohumil Ullrych: Výlet na Šumavu

22. 4. – 3. 11. 2018
13. 5. – 31. 12. 2018
7. 9. – 24. 11. 2018

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Fotosoutěž Valašsko: Můj domov

8. 9. – 18. 11. 2018

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Oldřich Uhlík: Karosář
československé šlechty
Zlaté české… ruce i století
1918: Vysoké Mýto Slavící

5. 2. – 31. 12. 2018
4. 10. – 25. 11. 2018
4. 10. – 25. 11. 2018
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Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Jak šel čas lékárnou
Dr. Karel Kramář

25. 5. 2018 – 31. 5. 2019
13. 7. – 31. 12. 2018

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Vyškov v období první republiky a dnes 5. 9. – 4. 11. 2018
Rok 1968 ve Vyškově
8. 9. – 4. 11. 2018
Planeta Malého Prince
8. 11. 2018 – 7. 1. 2019
Historie zámku ve Vyškově
23. 11. 2018 – 31. 12. 2019

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Cesty k domům aneb Vývoj lidských obydlí
do přelomu letopočtu
28. 9. – 25. 11. 2018
Pradědova zahrádka aneb
Jeseníky mýma očima
18. 10. 2018 – 4. 1. 2019

Zbiroh
Muzeum J. V. Sládka
Otec & syn

Dům umění
Sbírky promlouvají. 140 let
znojemského muzea
21. 9. – 25. 11. 2018
Živé houby, jedlé i jedovaté
12. 10. – 11. 11. 2018
100 let Československa: 100 let
čs. známek
22. 10. – 5. 11. 2018
Otto Ballon Mierny: Osobnosti II
15. 11. – 26. 11. 2018
Výstava originálních
rukodělných výrobků
28. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Vánoční výstava historických
betlémů
30. 11. 2018 – 13. 1. 2019

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Umění a přátelství
Žacléřsko objektivem Jany Jaklové

15. 9. – 30. 12. 2018
15. 9. – 30. 11. 2018

Letiště Broumov – Martínkovice
Lager Broumov / Braunau: 1915–1918 28. 7. – 2. 11. 2018

20. 9. – 21. 10. 2018

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Nová doba, nový život: Meziválečná architektura v lázních
Luhačovice 1918–1948
19. 9. – 25. 11. 2018
Umění p(r)o práci
26. 9. – 2. 12. 2018
David Přílučík: Movies of tomorrow 31. 10. – 31. 12. 2018
Milan Knížák: Žít jinak!
12. 12. 2018 – 1. 2. 2019
Karel Jaromír Erben... a život lidský
jako sen!
7. 11. 2018 – 24. 1. 2019

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Obrázky z historie lázeňské léčby
7. 9. – 18. 11. 2018
Domov, který by byl pýchou
26. 10. 2018 – 6. 1. 2019
Bydlení v baťovském Zlíně
26. 10. – 31. 12. 2018
Malováno na dřevo
30. 11. 2018 – 20. 1. 2019

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Létající drahokamy
23. 11. 2018 – 1. 2. 2019
Když se rozbuší kovadlina
15. 12. 2017 – 31. 12. 2018
1917 a 1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké války
a vznik ČSR
7. 9. – 16. 11. 2018

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
100 let republiky
XIX. vánoční výstava: Vánoční
koledování

7. 10. – 21. 11. 2018
2. 12. – 16. 12. 2018

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Uber plyn!

15. 9. – 30. 12. 2018

Křížova vila
Jan Růžička: Snímky z krajiny
z let 1900–1937
Patchwork Martiny Góčové
Než přijde…

9. 8. – 27. 10. 2018
15. 9. – 27. 10. 2018
8. 11. – 30. 12. 2018

Stará papírna
Prostor a čas
13. 9. – 26. 10. 2018
100 let od vzniku samostatného
Československého státu
30. 10. – 11. 11. 2018
… vem si čepici! – no rukavice taky!
Je tam už zima!
1. 11. – 8. 12. 2018

Ždánice
Vrbasovo muzeum Ždánice
Petr Fiala: Obrazy

září – říjen 2018

Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., 5/2018
Toto číslo vychází 12. října 2018. Náklad 1 000 ks. Periodicita šestkrát ročně.
Periodikum je registrováno MK ČR, reg. č. 8331, ISSN 1213-2152 (print), ISSN 2464-7837 (online). Vydává AMG.
Uzávěrka příštího čísla: 10. listopadu 2018
Tématem čísla 6/2018 je: XII. Sněm AMG
Kalendárium: Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea v Kalendáriu výstav zašlete jejich přehled na 3 měsíce dopředu
na e-mailovou adresu: kalendarium@cz-museums.cz. Uzávěrka podkladů do kalendária je: 30. listopadu 2018.
Redakce: Monika Benčová, Anna Komárková
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
e-mail: vestnik@cz-museums.cz, http://www.cz-museums.cz
Redakční rada: Milena Burdychová, Eva Dittertová, Hana Dvořáková, Magdalena Elznicová Mikesková,
Zdeněk Freisleben, Hana Garncarzová, Jana Hutníková, Anna Komárková, Zita Suchánková
Grafická úprava čísla: Jana Jebavá
Obálka: Čekání na TGM, Kunovice 1920. Z výstavy „Tradiční kultura. Výkladní skříň státu“,
MZM, 18. října 2018 – 30. června 2019. Foto: Archiv MZM

42

Věstník AMG 5 /2018

Light first. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Návrh a dodávka osvětlení výstavního projektu
„První světová válka - léta zkázy a bolesti“.
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