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Moderní komunikace

s návštěvníky muzeí, galerií, památek...
Průvodce pro muzea, galerie, památkové objekty
Audio průvodce doplněný videem, foto, obrázky
(možnost netradičních prohlídek ve sluchátkách např.
pro handicapované – ve znakovém jazyku pro neslyšící aj.)

Moderní komunikace s návštěvníky muzeí, galerií aj. – pomocí
speciálních audio / multimediálních průvodců a mobilních internetových aplikací přenesených do „chytrých mobilů“ a tabletů
– stažením aplikace na Internetu nebo pomocí QR kódů. Tyto aplikace
jsou řešeními, která návštěvníkům expozic a výstav přinášejí obsah
týkajících se prohlídkových okruhů poutavou formou. Jedná se jak o zvukové nahrávky v několika jazykových mutacích, jednotlivé obrázky nebo
mapy expozic, ale také například videa, která mohou velice dobře posloužit
pro výklad např. ve znakové řeči pro neslyšící, pro děti atd.
V jednotlivých projektech v oblasti kultury a cestovního ruchu tak propojujeme
dva dosud samostatně se vyvíjející systémy, a to SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ AUDIO/MULTIMEDIÁLNÍ PRŮVODCE a SYSTÉMY MOBILNÍCH TELEFONŮ. Takové řešení následně
funguje tak, že vytvoříte-li prohlídkový okruh v jednom z těchto systémů, dovedeme
jeho obsah převést i do druhého systému. Tím se zaměříte na širší skupinu návštěvníků
kulturních institucí – u mobilních telefonů na mladší generaci, u audio/multimediálních
průvodců na střední a starší generaci.

vyzkoušejte internetovou mobilní aplikaci
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou:

Výběr z našich realizovaných projektů:
V ČR: Nár. muzeum Praha, Nár. galerie Praha, Židovské muzeum Praha, Biskupství Brněnské – Petrov, klášter Velehrad, Arcidiecézní muzeum Olomouc,
Památník Velké Moravy St. Město u Uh. Hradiště, Slovanské hradiště Mikulčice, Archeopark Chotěbuz, Hrad Karlštejn, Státní zámek Čes. Krumlov a Kozel
u Plzně, Zámek Děčín, Zámek Mikulov, Prohlídky měst Praha, Brno a Znojmo - podzemí, Tábor, Olomouc, Kutná Hora, Opava, Pardubice, Jihlava, Pelhřimov,
Čes. Krumlov, Cheb, Ústí n. L. Telč, N. Město na M., Památník Josefa Lady Hrusice, Husitské muzeum Tábor. Na Slovensku: Bratislavský Hrad – expozice SNM,
Archeologické muzeum Bratislava, Malokarpatské muzeum Pezinok, Východoslovenské muzeum Košice, Muzeum mincí a medailí Kremnica, prohlídka města
Skalica a Spišská Belá a expozice Slovenské národní galerie Strážky, Muzeum Spišská Nová Ves. V Německu: Husův dům Kostnice (Konstanz).

www.audioguide.cz

úvodem

Ohlédnutí za Sněmem AMG

U

plynulý sněm po třech letech umožnil muzejníkům
bilancovat, diskutovat o aktuálních problémech oboru, nastavit strategické cíle pro další tříleté období, zvolit
nové vedení AMG a v neposlední řadě se sejít, poznat nové
tváře, seznámit se s hostiteli a s tím, co dělají i vyměnit
si zkušenosti. Je mou milou povinností poděkovat všem,
kdo se o zdárný průběh sněmu zasloužili. Hostitelům
z řad Muzea města Ústí nad Labem pod vedením ředitele Václava Houfka a kolegyním ze sekretariátu AMG
vedeným výkonnou ředitelkou AMG Annou Komárkovou.
Ve vzájemné symbióze se jim podařilo vytvořit přátelské
a inspirativní prostředí ve skutečně reprezentativních
prostorách. Ústeckému muzeu můžeme jen blahopřát k výbornému kolektivu pracovníků s nadhledem a se smyslem
pro humor. Sekretariát AMG opět zajistil dokonalý servis.
Vždy si znovu uvědomuji a ráda zdůrazňuji, jak velkou
výhodu v zázemí velmi výkonného a dobře sehraného
týmu AMG má.
Členové si na sněmu zvolili mezi své hlavní cíle podporu a všestranné zkvalitňování oboru muzejnictví, zvýšení
prestiže muzeí a galerií v celospolečenském kontextu, posílení a prohloubení své role při tvorbě zákonných norem,
úsilí o změnu právního postavení muzejních institucí jako
nedílné součásti systému celoživotního učení, podporu
oboru muzeologie a dalšího vzdělávání pracovníků muzeí
a galerií a posílení spolupráce AMG s dalšími partnery, ať
již v ČR či v zahraničí. Je na co navázat, ale co nám může
vzít vítr z plachet, je pasivita. Nezájem s uzavřením se za
zdi svých muzeí nám bere budoucnost. Proto je třeba si
opakovat, proč AMG vznikla a co je jejím posláním. Máme
308 řádných členů, 204 členů individuálních a 16 členů
čestných, to není málo. Každý, kdo je ochoten pro obor
něco pozitivního udělat, je cenný a věřím tomu, že v muzejnictví stále převažují srdcaři, jen o jejich činnosti občas
nevíme.
Závěrem bych chtěla poděkovat dnes již bývalým
členům exekutivy za vše dobré, co pro AMG vykonali
a popřát novému vedení hodně energie do další náročné
práce. A protože se nacházíme v čase adventu, dovolím si
všem popřát hezké vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí
v novém roce.
Irena Chovančíková
předsedkyně AMG

Tématem přístího čísla 1/2019 je:
Muzeologie a muzeologická pracoviště v ČR
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XII. Sněm AMG
v Ústí nad Labem
Z jednání XII. Sněmu AMG
Jana Hutníková
I. místopředsedkyně AMG

V

Foto: Martin Čarek, archiv AMG

e dnech 28. a 29. listopadu 2018
proběhl v Ústí nad Labem pod
záštitou hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka, primátorky statutárního města Ústí nad Labem Ing.
Věry Nechybové a rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D.,
XII. Sněm Asociace muzeí a galerií
České republiky, z. s. Spolupracujícími institucemi se staly Muzeum města
Ústí nad Labem, p. o., a Dobrovolnické
centrum, z. s. Partnery sněmu byly
firmy AV MEDIA, a. s., Promotion
and Education, s. r. o., a Testo, s. r. o.
Všechny měly ve foyer jednacího sálu
své prezentace a firma Testo navíc
obohatila zahájení společenského večera speciální soutěží. Z odevzdaných
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vyplněných lístků byli vylosováni tři výherci, kteří si ze Sněmu AMG odvezli
měřicí přístroje této firmy.
Jednání XII. Sněmu AMG bylo
zahájeno dne 28. listopadu 2018 ve
13 hodin. Již od 10 hodin však byla
možná volná prohlídka muzejních výstav a proběhla také odborná přednáška Dobrovolnického centra, z. s., na
téma dobrovolnictví. Sněm zahájila
1. místopředsedkyně AMG Mgr. Irena
Chovančíková. Účastníky přivítal také
ředitel hostujícího muzea Mgr. Václav
Houfek a zdravici pronesli i všichni
tři poskytovatelé záštit nebo jejich zástupci. Z promluvy náměstka ministra
kultury Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D.,
chci vyzdvihnout jeho přesvědčení, že
se nemusíme za svá muzea stydět. Dále

to, že přes jistý nárůst platů v muzejní
sféře je stále nelze považovat za ideální,
avšak jako jisté pozitivum lze vnímat
to, že se tato skutečnost stala předmětem veřejné diskuze. Vyslovil také
přání, abychom byli nositeli kulturnosti
i ve vzájemné komunikaci. Prezident
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, poděkoval AMG za obnovení jejího členství
v Unii a za aktivní přístup její exekutivy k řešení aktuálních problémů. Zástupce AMG označil za ty, kteří patří
v tomto smyslu v UZS ČR k nejlepším.
Nastínil také některé úkoly, jimž se
Unie v oblasti kultury věnuje. Hovořil
o změnách dotačních titulů pro rok
2020, o potřebě umožnit využití těchto
zdrojů i pro financování provozních
nákladů, o přípravě registrace, akreditace, o snahách dosáhnout navýšení
finančních prostředků v kultuře, a to
prostřednictvím návrhu na reformu
jejího financování, se kterou chce
Unie předstoupit před ministerstva
kultury a financí a před vládu ČR.
Sněm AMG pozdravila rovněž předsedkyně ČV ICOM, z. s., Mgr. Martina Lehmannová a připomněla mimo
jiné, jak letos aktuální 100. výročí
ČSR zviditelnilo roli muzeí a galerií
ve společnosti. PhDr. Jana Součková,
DrSc., předsedkyně Českého komitétu Modrého štítu označila AMG za
nezastupitelného člena komitétu, za
spolehlivého a efektivního partnera.
Vyzdvihla také práci jejího sekretariátu.
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Členy AMG dále pozdravil zástupce
České archivní společnosti Mgr. Martin Myšička. Místopředseda Zväzu
múzeí na Slovensku PhDr. Daniel
Hupko, Ph.D., pochválil úroveň spolupráce s AMG a připomněl především
nedávnou mezinárodní konferenci ke
100 letům vzniku ČSR, která se konala
v Bratislavě.
Dalším bodem programu bylo předání pamětních listů jako poděkování
za dlouholetou spolupráci a přínos
k rozvoji AMG. Pamětní listy AMG
převzali PhDr. Zdeněk Zahradník,
RNDr. Jiří Žalman, PhDr. Věra Tomolová, Mgr. Hana Garncarzová,
PhDr. Hana Dvořáková, PhDr. Eliška Fučíková, CSc., PhDr. Jana Součková, DrSc., RNDr. Mgr. Miroslava
Šandová a Mgr. Jiřina Veselská.
V pracovní části jednání byly zvoleny komise mandátová, návrhová
a volební. 1. místopředsedkyně AMG
Mgr. Irena Chovančíková pak přednesla Zprávu o plnění Strategických cílů
AMG v období 2016– 2018. Upozornila na základní body, neboť tento obsáhlý materiál byl zaslán všem členům
AMG elektronicky a vytištěnou ji obdrželi všichni účastníci sněmu. Stejně
jako Zprávu o hospodaření AMG v období 2016–2018, přednesenou předsedkyní revizní komise PhDr. Zitou
Suchánkovou, ji sněm schválil. Po
krátké přestávce byl otevřen blok Odvolání členů proti rozhodnutím orgánů
AMG a další důležité otázky týkající se činnosti AMG. Odvolání nebylo
podáno žádné. Členové exekutivy pak
informovali o jednáních, jež proběhla
v posledních dnech a která tak již
nemohla být postižena v tištěných
materiálech. Mgr. Irena Chovančíková hovořila o schůzkách se zástupci
Masarykovy univerzity ohledně další
spolupráce v oblasti muzeologického vzdělávání, o jednání s ministrem
kultury, ze kterého vzešla i úvaha
o nutnosti přípravy zákona o muzeích
a také o dohodě s Českou televizí o mediální podpoře Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. PhDr. Luděk
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Beneš seznámil přítomné s tím, že
k datu 31. března 2019 hodlá Národní
památkový ústav vypovědět Memorandum o vzájemné spolupráci mezi
NPÚ a AMG především v bodě vzájemného uznávání volných vstupů do
členských muzeí AMG a objektů ve
správě NPÚ. Nově zvolená exekutiva
tak bude jednat o novém memorandu a dalším postupu. Na sněmu padl
i návrh jednostranně zachovat ze strany členských muzeí volné vstupy zaměstnancům NPÚ. V diskuzi byl tento postup rozporován a byla vznesena
možnost nabídnout pracovníkům NPÚ
individuální členství v AMG. Sněm zavázal exekutivu připravit návrh řešení
pro jednání Senátu AMG. V další části
tohoto bodu zasedání se sněm zabýval
problematikou nefunkčních komisí.
Bod vzbudil poněkud širší diskuzi, v jejímž závěru došlo k hlasování. Komise pro muzejní management AMG,
kde problémy nastaly až v posledním
roce, byla vyzvána, aby do půl roku od
konání Sněmu AMG své fungování
nastartovala, nebo bude rozhodnutím
Senátu AMG její činnost pozastavena. Komise pro dějiny umění AMG,
Komise pro militaria AMG a Komise
pro lidové stavitelství AMG, jejichž
nefunkčnost se probírala již na několika předchozích sněmech, byly hlasováním zrušeny s možností, že pokud
v budoucnu vznikne iniciativa členů
AMG, mohou být znovu zřízeny, stejně
jako mohou v souladu se Stanovami
AMG vzniknout jakékoli další odborné
komise.
Dále se Sněm AMG věnoval
Strategickým cílům AMG pro období
2019–2021. Základní body z rozsáhlého materiálu shrnul Ing. Richard
M. Sicha. Poděkoval zároveň dvěma
Krajským sekcím AMG a dvěma odborným komisím za zaslání námětů
pro tento dokument. Poté byl materiál
schválen a tím skončil první jednací
den.
Program sněmu pokračoval ve
večerních hodinách společenským
setkáním v Císařském i Malém sále

Foto: Martin Čarek, Archiv AMG
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ústeckého muzea. O velmi vtipný a inspirativní úvod se postarali odborní
pracovníci muzea včetně jeho ředitele,
kteří formou Muzejní Peča Kuča Noci
představili nejen svou práci, muzeum,
město, ale i sami sebe. Za navození
příjemné atmosféry pro následující
neformální setkání jim patří velký dík.
Druhý jednací den sněmu byl ve
znamení voleb do Exekutivy a Revizní komise AMG. V přestávkách pro
sčítání hlasů vystoupila předsedkyně ČV ICOM, z. s., Mgr. Martina
Lehmanová s informací o činnosti výboru i o připravované 25. Generální
konferenci ICOM, která proběhne
na podzim 2019 v japonském Kjótu.
Ing. Richard M. Sicha informoval
o fóru Kultura 2019, jež proběhlo
den před jednáním sněmu. Zde mimo
jiné zazněla zpráva o záměru připravit
nový muzejní zákon, dlouze se diskutovala problematika financování kultury apod. Zvolením nových orgánů
AMG byl XII. Sněm AMG po poledni
dne 29. listopadu 2018 zakončen.
Proběhl v klidné atmosféře a postavil
nejen před nově zvolené funkcionáře,
ale před všechny členy AMG řadu
naléhavých úkolů.
Tímto bychom rádi vyjádřili veliké poděkování řediteli Muzea města
Ústí nad Labem, p. o., Mgr. Václavu
Houfkovi a zaměstnancům muzea,
kteří se v čele s Mgr. Eliškou Wiesnerovou spolupodíleli na přípravě a organizačním zajištění akce.
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Usnesení XII. Sněmu
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
konaného ve dnech 28.–29. listopadu 2018
v Muzeu města Ústí nad Labem, p. o.

1.

Sněm AMG byl řádně svolán v souladu se Stanovami AMG jeho I. místopředsedkyní Mgr. Irenou
Chovančíkovou, která jednání zahájila a předsedala mu. Sněm AMG schválil program XII. Sněmu
AMG a zvolil komise ve složení:
■■ Mandátová komise: Mgr. Václav Houfek, Mgr. Jakub
Smrčka, Th.D., Bc. Kateřina Svobodová
■■ Návrhová komise: PhDr. František Šebek (předseda
komise), PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Zita Suchánková, RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, PhDr. Věra
Tomolová
■■ Volební komise: PhDr. Zdeněk Zahradník (předseda komise), PhDr. Luděk Beneš, Ing. Milena
Burdychová, Mgr. Hana Garncarzová, Ing. Vlastimil Vykydal

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6

Sněm AMG schválil Volební řád AMG pro volby do
funkcí předsedy, I. místopředsedy, II. místopředsedy, členů exekutivy AMG; předsedy a členů revizní
komise AMG.
Sněm AMG schválil Zprávu o plnění Strategických
cílů AMG v období 2016–2018.
Sněm AMG schválil Zprávu o hospodaření AMG
v období 2016–2018.
Sněm AMG bere na vědomí informaci, že
k XII. Sněmu AMG se neodvolal žádný z členů
proti rozhodnutí orgánů AMG.
Sněm AMG bere na vědomí zprávu o stavu Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis.
Sněm AMG bere na vědomí zprávu o vypovězení
Memoranda o spolupráci AMG a NPÚ, ze strany
NPÚ ke dni 31. března 2019. Sněm AMG ukládá Exekutivě AMG připravit návrh reakce AMG
a předložit jej ke schválení na nejbližším zasedání
Senátu AMG.
Sněm AMG schválil zrušení Komise dějin umění
AMG, Komise pro militaria AMG a Komise pro

lidové stavitelství AMG pro jejich dlouhodobou nečinnost. Komise pro muzejní management AMG
má šestiměsíční lhůtu pro obnovení své činnosti
a v případě, že tak neučiní, Sněm AMG pověřuje
Senát AMG, aby komisi pozastavil činnost.

9.

Sněm AMG zvolil Exekutivu AMG ve složení:

■■ Předsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková
■■ I. místopředsedkyně AMG: PhDr. Jana Hutníková
■■ II. místopředseda AMG: Ing. Richard M. Sicha
■■ Členové Exekutivy AMG:
PhDr. Pavel Ciprian
PhDr. Sylva Dvořáčková
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
Sněm AMG zvolil Revizní komisi AMG ve složení:
■■ Předsedkyně Revizní komise AMG:
PhDr. Radka Křížková Červená
■■ Členové Revizní komise AMG:
PhDr. Zita Suchánková
Mgr. Jiří Střecha

10.

Sněm AMG schvaluje Strategické cíle AMG
pro období 2019–2021:

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;
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■■ 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;
■■ 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; v souvislosti se
vznikem nového řešení nadále požadovat zajištění
technické podpory programu DEMUS až do doby
jeho plné náhrady novým systémem;
■■ 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;
■■ pokračovat v podpoře aktivit směřujících ke zvyšování
úrovně ochrany sbírek a usilovat o posílení dotačních
programů v této oblasti.
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;
■■ ve spolupráci s MK ČR, UZS ČR, AK ČR, SMO ČR
a dalšími partnery pokračovat v úsilí o dosažení adekvátního platového zařazení všech muzejních profesí
a vyřešení nesouladu mezi minimální nebo zaručenou
mzdou a platovými tabulkami;
■■ aktivně se podílet na řešení otázky ochrany osobních
údajů v oblasti muzejnictví;
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■■ 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;
■■ spolupracovat na přípravě legislativních předpisů
týkajících se paměťových institucí a hmotného kulturního dědictví, zejména novelizovaných nebo zcela
nových zákonů v oblasti muzejnictví, 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 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 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.
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 (zejména ZMS, NEMO)
a navázat spolupráci s dalšími partnery (např. v Polsku, Maďarsku);
■■ 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;
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■■ 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.

11.

Sněm AMG ukládá Krajským sekcím AMG uskutečnit ve lhůtě do tří měsíců volby předsedů
Krajských sekcí AMG.

12.

Sněm AMG děkuje všem členům, kteří v uplynulém období pracovali v Exekutivě AMG
a v ostatních orgánech AMG, za jejich činnost.

			

Za správnost návrhová komise ve složení:
PhDr. František Šebek, předseda
PhDr. Pavel Ciprian
PhDr. Zita Suchánková
RNDr. Mgr. Miroslava Šandová
PhDr. Věra Tomolová

Otázky pro členy nové
Exekutivy AMG
Mgr. Irena Chovančíková

předsedkyně AMG
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

V Exekutivě AMG působíte již několik
volebních období. Nyní jste byla zvolena
na post nejvyšší. Co jsou podle Vás nejaktuálnější témata, kterými by se měla
Exekutiva AMG zabývat?
Jednoznačně zákon o muzeích. V 90. letech 20. století nebyla vůle k novele zákona o muzeích a galeriích č. 54/1959
Sb., a zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy jej nahradil jen
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V Ústí nad Labem dne 29. listopadu 2018

částečně. Donedávna mě nenapadlo,
že by tato chyba minulých vlád mohla
být někdy v dohledné době napravena. Legislativa je vůbec sama o sobě
velké téma, které nesmíme pustit
z rukou a pokračovat v dlouhodobé
širší spolupráci se zřizovateli, ať již
přímo či prostřednictvím MK ČR,
AK ČR či SMO ČR, nebo ve spolupráci s UZS ČR, která se nám velmi
osvědčuje. Dalším velkým tématem je
vzdělávání. Mluvím jednak o postavení muzeí ve vzdělávacím procesu,
jednak o vzdělávání profesním, muzeologickém. Pokud má muzejnictví růst,
bez kvalitního profesního vzdělávání se
neobejde. V neposlední řadě je potřeba
neustávat v propagaci a popularizaci
oboru. Neustále hledat způsoby, jak
ukazovat kladné stránky českého muzejnictví a vzbuzovat o něj zájem. Mou
srdeční záležitostí je Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis, která nám velmi vyrostla, ale zdaleka to není jen o ní.
Stačí vzpomenout fenomén Muzejních
nocí, soutěž Muzeum roku na portále do-muzea.cz nebo kampaň Muzea
a 20. století.

Strategické cíle AMG nám nastavují daleko širší rámec, ale rozdělení kompetencí v kombinaci s důkladnou vnitřní komunikací, společně
s dokonalým servisem sekretariátu
umožnilo pracovat velice efektivně
a úspěšně. Za každým členem minulé
exekutivy je vidět kus konkrétní práce. Určitě bude pro AMG výhodné
v takto nabraném kurzu pokračovat.
A co je pro muzejní obec možná ze
všeho nejdůležitější, je návrat ke kořenům. AMG vznikla zdola, z potřeby
sdružovat se a hájit společné zájmy,
je dobré si na to občas vzpomenout.

PhDr. Jana Hutníková

I. místopředsedkyně AMG
Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o.
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Po volbách na minulém sněmu jste
hovořila o zlepšení komunikace uvnitř
AMG, mj. také za využití Věstníku AMG.
Od roku 2015 časopis vychází z nové
koncepce. Jak se toto pojetí osvědčilo?
Vedle tradičních témat se objevily
rubriky 200 let českého muzejnictví,
otázky pro nové ředitele a další. Především má však každé číslo našeho
časopisu své ústřední téma, které reaguje na aktuální dění v oboru. Díky
tomu dochází k zapojení řady nových
přispěvatelů. Jsem rovněž přesvědčena, že je tak Věstník AMG přínosem
pro širší nejen muzejní obec. V tomto
nastoupeném trendu budeme i nadále pokračovat. Velmi si vážím práce
všech členů redakční rady i výkonné
redaktorky a grafičky a chtěla bych jim
za ni poděkovat. Stejně jako v ostatní
činnosti AMG jde však o aktivní zapojení celé členské základny AMG.
Široká škála přispěvatelů je důkazem,
že na tomto poli se to zapojení daří.
Doufám, že okruh tvůrců časopisu se
bude nadále rozšiřovat a bude tak stále platformou pro komunikaci nejen
o aktivitách AMG, ale o dění v oboru
v širších souvislostech.

Ing. Richard M. Sicha

II. místopředseda AMG
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“
Králíky
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Mezi členy Exekutivy AMG jste byl
kooptován již v průběhu minulého volebního období. V čem vidíte největší
sílu AMG?
AMG je především spolkem, který
sdružuje nebývale velké množství
institucí s kvalifikovanými lidmi.
Takový potenciál má sám o sobě obrovskou sílu zejména pro obor i rozvoj muzejnictví a předurčuje směřování do budoucna.
Je pravdou, že situace a časové
možnosti lidí i nadšení se oproti počátku 90. let 20. století značně změnily. Ochota něco dělat pro společnou
věc je limitována váháním a citlivým
nakládáním s vlastními časovými možnostmi. Dokladem toho může
být, že ubylo oborových komisí, ale
zase se více zvýraznily ty, jež mají ve
svém čele aktivní osobnosti. Ukazuje
se, že bude náročné sehnat osoby pro
spolkové cíle a aktivity AMG. Obdivuji také ochotu služebně starších
kolegů, kteří by se problematice již
věnovat nemuseli, a přesto jsou připraveni vždy pomoci. Navzdory situaci věřím ve větší zapojení mladších
spolupracovníků.
Nadále vidím velký potenciál
AMG v členství v UZS ČR. Vůbec
bych se nebál intenzivní komunikace s ČMKOS a činit všechny kroky
pro urychlené znovunavrácení pracovníků v kultuře, resp. v muzeích
a galeriích na přední místa zájmu. Je
nezbytné být přítomni a nápomocni
u tvorby právních předpisů společně
s MK ČR. Velké možnosti také vidím v muzeích v krajích, městech či
obcích, jež jsou v AMG zastoupeny
značnou měrou. Nesmíme přestat komunikovat, naslouchat si a budovat
zpětnou vazbu. Právě zmíněná muzea
v sobě nesou tradici a blízkost lidové
kultury i společného jazyka. Je třeba
kolektivně a solidárně bojovat za více
finančních prostředků pro kulturu
a její muzejní segment a formy jejich
spravedlivého rozdělování i menším
subjektům.

PhDr. Pavel Ciprian

člen Exekutivy AMG
Muzeum města Brna, p. o.

V minulém období jste usiloval zejména
o prohloubení vnějších vztahů AMG,
včetně těch zahraničích. Jakým směrem
by se měla spolupráce v této oblasti
dále vyvíjet?
Bezpochyby je celá řada směrů, kudy
by se vnější vztahy AMG mohly a měly
ubírat. Také o tom hovoří usnesení
nedávno skončeného XII. Sněmu
AMG. Kromě již zavedené spolupráce se zahraničními partnery je žádoucí obrátit pozornost i do Maďarska
a Polska – mohla by tak vzniknout
jakási malá (muzejní) vissegrádská
čtyřka. Rozhodně neustane spolupráce s kolegy v Sasku, Bavorsku
a Horním Rakousku, a zde by stálo
za to uvažovat o jejím rozšíření na celé
Rakousko. Z vnějších vztahů AMG na
domácí půdě je třeba na prvním místě
jmenovat spolupráci se strategickými partnery, kterými jsou UZS ČR,
AK ČR i SMO ČR. Nesmírně důležitý je vztah s Ministerstvem kultury,
o který je třeba pečovat, aby se dále
pozitivně rozvíjel. Dalo by se hovořit ještě o celé řadě dalších partnerů
AMG. Za sebe mezi nimi vidím Radu
galerií ČR, s níž je třeba vzájemné
vztahy upevnit. Z hlediska oboru je
to naše nejbližší profesní sdružení,
se kterým máme k řešení mnoho
společného a měli bychom proto nacházet společnou řeč. Chtěl bych se
o to přičinit.
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Mgr. Jakub Smrčka, Ph.D.
člen Exekutivy AMG
Husitské muzeum v Táboře

Do vedení AMG jste byl zvolen poprvé.
Proč jste se rozhodl aktivně zapojit do
činnosti Exekutivy AMG?
Svoji kandidaturu a zvolení mé osoby za člena exekutivy vnímám jako
možnost pro setrvání spolupráce
všech rozmanitých typů muzejních
institucí zastoupených v AMG,
v mém případě instituce zřizované
Ministerstvem kultury jako státní
příspěvkové organizace. Přitom však
zároveň reprezentuji muzeum střední
velikosti, nikoli instituci zemského
či národního charakteru. Domnívám
se, že je nutné AMG směrovat jako
základní oborovou platformu muzejnictví a hledat cesty, jak utužit
participaci všech jejích členských organizací i jednotlivých pracovníků,
členů oborových komisí a odborných
skupin. Současně je zapotřebí prohloubit komunikaci s MK ČR jakožto institucí státu, zastřešující téměř
všechny obory činnosti, které muzea
a galerie nabízejí. Zdá se, že se blíží
legislativně přelomová doba. AMG
je připravena a kompetentní k tomu,
aby se zásadním způsobem podílela na
přípravě norem, jež mají ovlivňovat
činnost jejích členů. Jde o zcela klíčové tematické okruhy, jakými jsou
otázka zákona o muzeích, zákona
o kultuře, zákona o památkové péči,
ale také zákona o zbraních a střelivu či
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o ochraně osobních údajů ve vztahu ke
sbírkám i muzejní činnosti. Ve všech
těchto věcech jsou muzea i galerie
na jedné lodi s památkovými objekty
a hradozámeckými sbírkami.

PhDr. Sylva Dvořáčková

členka Exekutivy AMG
Muzeum Novojičínska, p. o.

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
člen Exekutivy AMG
Sládečkovo vlastivědné
muzeum v Kladně, p. o.

Členkou Exekutivy AMG jste se stala
poprvé, i když v širším vedení AMG působíte již delší dobu jako předsedkyně
Moravskoslezské krajské sekce AMG.
S jakými plány jste do této nové role
vstupovala?

V uplynulých třech letech se podařilo
navázat a rozvinout úzkou spolupráci
s UZS ČR. Co nás v nejbližší době v oblasti legislativy čeká?
Zcela nejčerstvější novinkou je příprava zákona o muzeích, protože na
rozdíl od archivů a knihoven takový
zákon chybí a nemohou jej nahradit
paragrafy o činnosti přidané do zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých
dalších zákonů. Zákon by měl především definovat, co je to muzeum,
jaké činnosti vykonává, za jakých podmínek zpřístupňuje sbírky badatelům
a podobně. Kdyby už dnes takový zákon existoval, bylo by snazší implementovat do naší legislativy povinnosti
vyplývající z nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (GDPR). Zákon
by mohl být i „odrazovým můstkem“
pro registraci a akreditaci muzeí.

Jednání Senátu AMG se účastním
už od 90. let 20. století. Za tu dobu
Asociace postoupila obrovský kus dopředu, stala se partnerem v jednáních
o postavení, fungování a budoucnosti
muzejních institucí České republiky,
sdružující více než 300 muzeí a galerií.
Mou snahou bude navázat na práci,
která už tady byla vykonána, a udržet
respekt, jenž si AMG právem získala.
Cílem je hájit zájmy muzeí, ať už jsou
zřizována státem, územně správními
celky či ve vlastnictví soukromých subjektů. A to je mé velké přání, které se
budu snažit prosazovat.

Nově zvolená Exekutiva AMG spolu
se členy Revizní komise AMG v čele
s Radkou Křížkovou Červenou
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Quest XII. Sněmu AMG
jana hutníková
exekutiva amg
Velice módní dneska jest
hledačka s básní, stručně quest.

V questu však odpověď hledat se dá,
jaký že význam AMG má.

Dneska tu ale jednáme,
čas na procházky nemáme.

Pro dnešek ani poklad není,
tajenka jeho funkci plní.

V následujících říkánkách doplňte chybějící slova.
Tajenku získáte, seřadíte-li písmena označená číslem do vzestupné řady.

1.

Touha po vzdělání mezi muzejníky stále velká jest.
Škola muzejní _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
			
14
2
25
18
Asociaci už 17 let dělá čest.

Ti, kdo se o ně v muzeích a galeriích zajímají, jsou
v odborných a oborových _ _ _ _ _ _ _ AMG
				
5
a dobře vědí proč.

Ke vzdělání patří také možnost poznat okolní
muzejní svět.
Čeští, saští, _ _ _ _ _ _ _ _ a hornorakouští
				
1
muzejníci se setkávají už 27 let.

2.

7.

3.

Na konferenci HANDS ON! v P _ _ _ _ se sešli ti,
kdo chtějí muzeum neformální. 24 17
Mít muzea přátelská pro děti,
považují totiž za normální.

8.

4.

Po páté do Prahy zavítali muzejníci z celého světa,
pro něž heslo: THE MUSEUM AND _ _ _ _ _
není pouze holá věta.		
12
3

5.

Nevíš, kam do muzea zavítáš?
Nezoufej, máš tu muzejní _ _ _ _ _ _ _ .
					
16
2
Nevíš, co v muzeu se zrovna bude dít?
K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ akcí můžeš navštívit.
11

10		

22

To vše z pohodlí svého domova.
AMG totiž svůj web i facebook má.

6.

Křemen, datel, divizna – venuše, kolovrat, bible –
– děti, povodeň či červotoč...
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Než ztrácet čas čtením obskurního,
pochybného deníku,
muzejník raději šestkrát do roka
věnuje se čtení _ _ _ _ _ _ _ _ .
				
13

Účtování o sbírkách, GDPR, v muzeích zbraně,
zákonů se nebojíme, tak hr na ně!
Aby se _ _ _ _ _ _ _ _ nemusela zákonů bát,
			
4
9
stal se z Unie zaměstnavatelských svazů ČR její
kamarád.

9.

Statistika nuda je, má však cenné údaje,
toť heslo je známé.
Na statistiku a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15

19 7

muzeí také své odborníky máme.

10.

Proč v noci popíjet v baru, na telku zírat
či dokonce spát,
když člověk může v muzeu poznávat,
bavit se a hrát?
Už patnáct let při _ _ _ _ _ _ _ _ _
				
21
6
8
23
Muzejních nocí po celé republice baví se
po večerech v muzeích tisíce lidí a možná i více.

11
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11.

Získat sošku
v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis,
toť muzejní sláva.
Že všichni nevyhrají,
to se prostě stává.
Nejlepší počiny, výstavy, publikace,
takhle se zvyšuje muzejní reputace.
V _ _ _ _ _ _ _ domě,
20

TAJENKA
Hlavním úkolem, na kterém AMG pracovala v předchozím
období a který by měl být v příští etapě završen v novém
zákoně je:

26

vítězi, ministři, média,
toť prostě sen!
Jak jinak než takto oslavit
světový muzeí den.

11
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Blahopřání do Nového roku

Důležité termíny
v roce 2019

V

Festival muzejních
nocí 2019

děkujeme vám za přízeň a zejména za práci věnovanou společnému úsilí prezentovat výsledky nejrůznějších činností českých muzeí
odborné i laické veřejnosti ve snaze
neustále zvyšovat prestiž našeho oboru. Všichni muzejníci, kteří pracují ve
prospěch AMG, činí tak dobrovolně
a nad rámec svých pracovních povinností a za to si zaslouží zvlášť
upřímné poděkování.
Mnohé se v roce 2018, jenž byl
věnován oslavám řady výročí, zejména však 100 letům od vzniku samostatného Československého státu, podařilo. Uspořádáno bylo nepřeberné
množství výstav, vzniklo několik skvělých expozic i publikací a dokončena byla i rekonstrukce Národního
muzea.
Můžeme se s hrdostí ohlédnout
za činností a výročími AMG, ač jsme
mnozí doufali, že k dosažení našich
cílů poběžíme svorně, rychleji a překážky nebudou až tak vysoké.
Přejeme vám příjemně a radostně
prožité svátky vánoční a úspěšné
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vykročení do nového roku 2019,
v němž se s vámi budeme opět rádi
setkávat, a to nejen na stránkách Věstníku AMG!

17. května – 8. června 2019
Přihlášky zasílejte do 31. ledna
2019! Národní zahájení v pátek
17. května 2019 v Karlových Varech. Více informací na http://
www.muzejninoc.cz

Za redakční radu Věstníku AMG
			
Zita Suchánková

Vánoce

Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis 2018

Pavel Popelka

1. ledna 2018 – 28. února 2019
Cestička k vánocům zavátá
sázená hložím a planými trnkami
zmrzlými do sladka
do jeslí Panna ještě nestačila
vložit děťátko
vše se však již těší nadějí
dychtivě
až duby na bělostných loukách
napětím zatajily dech
který zamrzl v jíní.

Přihlášky zasílejte do 28. února
2019! Vyhlášení výsledků dne
16. května 2019 ve Smetanově
síni Obecního domu.
Podmínky soutěže na http://
www.gloriamusaealis.cz.

Muzea a 20. století
1. ledna – 31. prosince 2019

Foto: Archiv autora

ážené kolegyně, vážení kolegové,
vážení příznivci muzeí a galerií,
čtenáři Věstníku AMG,

Přihlášky do kampaně na téma
„1989: 30 let od sametové revoluce“ zasílejte v průběhu celého
roku 2019! Více na http://www.
muzea20stoleti.cz
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Poštovní muzeum stoleté
Jan Kramář
Poštovní muzeum

Věstník AMG 6 /2018

Úspěšný rozvoj muzea přerušila okupace českých zemí německou
armádou v březnu 1939. Z muzejní
instituce se stal nástroj německé propagandy, neboť musela spolupracovat
s poštovním muzeem v Berlíně i jeho
vídeňskou pobočkou. Muzejní aktivity stagnovaly a dne 1. září 1944 bylo
muzeum pro veřejnost uzavřeno.
K obnovení činnosti došlo v květnu
1945, kdy ředitele Lustiga vystřídal
vrchní poštovní tajemník Václav Čuban, který předtím působil v propagačním oddělení poštovní správy.
Redukovaná expozice poštovních
známek byla návštěvníkům zpřístupněna až 19. května 1947. Důraz
na známkovou tvorbu zesílil po únoru 1948. Z nové expozice známek,
otevřené dne 22. prosince 1953, se stal
ideologický nástroj, hrající důležitou
roli v kulturně-osvětové sféře socialistického zřízení i Československé

Foto: Archiv Poštovního muzea

D

ne 18. prosince 1918 bylo rozhodnutím ministerstva pošt a telegrafů zřízeno Poštovní muzeum coby
první nově vzniklá muzejní instituce
v ČSR. Jejím hlavním iniciátorem
a prvním ředitelem se stal poštovní
úředník Václav Dragoun.
Zpočátku muzeum nedisponovalo
ani výstavními sály, ani sbírkami. Primárním úkolem bylo získat předměty,
zejména formou odvodů z poštovních
služeben. Zároveň probíhala jednání
s Rakouskem o předání části spisové
agendy. Zatímco odvodová akce byla
úspěšná, jednání s rakouskou stranou
mělo poloviční úspěch. Sbírka muzea přesto narůstala, poněvadž byla
doplňována i prostřednictvím darů
a nákupů. Dragounovým nástupcem
se koncem roku 1925 stal poštovní
inspektor Jiří Karásek, známější
jako dekadentní básník a sběratel
uměleckých předmětů. Ve funkci se
zabýval zejména budováním první expozice, která byla otevřena dne 17. listopadu 1928 v přízemí Karolina na
Starém Městě pražském.
Počáteční nadšení brzy opadlo
a muzeum se potýkalo s nedostatkem
výstavních sálů i depozitářů, malým zájmem i zpochybňováním známkové expozice. Shodou okolností se roku 1931
uvolnily prostory v bývalém ženském
benediktinském klášteře sv. Gabriela
v Praze-Smíchově, kde předtím sídlil Poštovní úřad šekový. Ministerstvo
pošt a telegrafů předalo objekt muzeu
a nová expozice zde byla otevřena dne
3. února 1933. Změna nastala nejen
i v osobě ředitele, jímž se v únoru 1933
stal vrchní poštovní tajemník Alois
Lustig. Ani on nebyl historik, ale systematicky usiloval o pozvednutí muzejní
činnosti. To přineslo výsledky v podobě
první příležitostné výstavy a zejména
vytvoření kompaktní expozice.

pošty. Odvrácenou stranou změn byla
absence odborné činnosti v oblasti dějin poštovnictví, kvůli níž bylo muzeum zřízeno. To vedlo k zaostávání, jež
se projevilo rušením výstavních sálů,
ukládáním exponátů do depozitářů
a předáváním předmětů do jiných
paměťových institucí. Ke zhoršující se
situaci přispěla i personální diskontinuita. Koncem roku 1951 odešel vedoucí Čuban, kterého sice nahradil
vrchní účetní tajemník Karel Ujec,
ten ale nesetrval dlouho a ještě v roce
1952 ho vystřídal vrchní kancelářský
oficiál Miroslav Hušek.
Zcela jinou atmosféru přinesla muzeu druhá polovina 60. let 20. století.
Pozitivní změnou se stal nástup nového
vedoucího v dubnu 1965. Karel Adler
sice dříve u pošty nepracoval, ale dobře
rozuměl propagaci, v níž dlouho působil. Krátce po nástupu získal bývalé opatství cisterciáckého kláštera ve
Vyšším Brodě, kde měla být vybudována rozsáhlá expozice dějin poštovní
správy. Přípravy však zkomplikovala
Adlerova rezignace v prosinci 1970.
Na jeho místo přišla dosavadní kurátorka Miroslava Janotová, pod jejímž

Hlavní sál s gotickou křížovou klenbou v první expozicí Poštovního muzea
v přízemí Karolina na Starém Městě pražském, 1928
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vedením byla vyšebrodská pobočka
dne 2. července 1976 otevřena.
Splněný úkol zároveň znamenal
příchod nové éry. Počátkem roku 1977
Miroslavu Janotovou vystřídal Pavel
Čtvrtník, kurátor a jeden z tvůrců expozice ve Vyšším Brodě. Do vedení
muzea se tak poprvé dostal odborník
s vysokoškolským vzděláním. Muzeum
tehdy stálo před další výzvou, totiž vybudováním nového pražského sídla.
Pro tento účel získalo měšťanský dům
na Novém Městě pražském, sloužící
až do konce 19. století jako obydlí

mlynářů, v němž byla dne 26. srpna
1988 otevřena expozice známkové
tvorby.
Po listopadu 1989 se muzeu otevřely nové možnosti v obohacení odborné
i prezentační činnosti. Došlo však také
k rozdělení státu a založení státního
podniku Česká pošta, jehož součástí
se Poštovní muzeum stalo dne 1. ledna 1993. Tím vkročilo do nové epochy, která trvá do současnosti.
V roce stého výročí muzea je zřejmé, že se několika generacím kurátorů podařilo vybudovat pozoruhodnou

paměťovou instituci. V České republice
jde o jediné muzeum, které se zabývá
dějinami poštovní správy a známkové
tvorby. Funguje tak nejen jako muzeum, ale de facto i jako státní archiv
poštovních cenin. Tím má v našich
podmínkách jedinečné postavení.
Kvantitou a hlavně kvalitou sbírkových
předmětů patří k nejvýznamnějším
paměťovým institucím svého druhu,
neboť odráží všechny zásadní proměny v oblasti poštovních služeb, jimiž
prošly naše země za téměř půl tisíciletí
fungování.

NZM slaví 100 let
lenka martinková
národní zemědělské muzeum, s. p. o.
ubilejní stovku neslavila v roce
2018 jen Česká republika, ale
i Národní zemědělské muzeum, které během posledních třech let prošlo
významnou rekonstrukcí a vybudovalo
řadu nových expozic. Instituce představuje zemědělské muzejnictví jako
znovunalezený poklad z první republiky.
Historie některých podsbírek muzea je ještě delší než 100 let, vždyť
muzeum spravuje unikátní skvosty
z nejstaršího lovecko-lesnického muzea v Evropě (muzeum na Ohradě
vzniklo už v roce 1842). Kořeny muzejní sbírky nynějšího NZM pak sahají až k Jubilejní výstavě v roce 1891
a Národopisné výstavě v roce 1895.
Soubor vystavených předmětů tvořil
zemědělské oddělení, jež bylo součástí Národopisného muzea až do roku
1918. Právě v tomto roce došlo k zásadním momentům historie muzea.
Klíčové datum je 28. září 1918, kdy
byl založen spolek České zemědělské
museum. V březnu 2018 jsme otevřeli novou expozici Zemědělství, která
tvoří pomyslné jádro prezentačního
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konceptu hlavní muzejní budovy na
Letné. Zemědělství představuje základ celé společnosti, nejvýznamnější
přínos pro lidstvo. Mottem expozice je „Umírněnost“ neboli „Cesta
selského rozumu“. „Mohou se měnit
technologie a ideologie, ale musí zůstat respekt člověka k přírodě a jejím
zdrojům jako základ pro udržitelnou
a šťastnou budoucnost.“ To je hlavní

Foto: Archiv NZM

J

Z výstavy „Největší objev“

sdělení pro návštěvníka, který zde najde unikátní sbírkové předměty včetně
mnoha preparátů hospodářských zvířat, poslechne si příběhy našich předků, seznámí se s historií zemědělství
i koloběhem hospodářského roku. Dominantou expozice je býk César, nejlepší plemeník z první české inseminační stanice. Stejně tak významného
postavení se v rámci expozice dostalo
ruchadlu bratranců Veverkových, které v 19. století započalo éru nových
technologií a inovací v zemědělství.
V létě jsme první republiku
přenesli na nádvoří i střešní terasu
pražské výstavní budovy. Výstava „Zahrady první republiky“ zde formou
stylizované prvorepublikové zahrady
představila typické projevy tehdejší
zahradní tvorby, pestré vzorníky bohatých květinových záhonů, růžové keře
i řadu typických zahradních staveb
a doplňků.
Ve spolupráci s Českou poštou,
s. p., se vzkaz o 100 letech instituce podařilo poslat napříč republikou.
V září 2018 byla vydána poštovní
známka připomínající 100 let muzea.
Je na ní vyobrazena pražská budova
a parní oračka Přemysl, jeden ze dvou
25tunových strojů lanové orby, které
patří k nejzajímavějším exponátům
čáslavské pobočky NZM.
Dne 28. září 2018, a následující týden pak v Praze proběhl „Jubilejní víkend“. Třídenní maraton
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tematických prohlídek, přednášek,
hudebních vystoupení i divadýlek pro
děti byl vrcholem oslav stoletého výročí instituce, která v letošní sezoně
prolomí půl milionovou hranici počtu návštěvníků. Tento víkend přinesl
výstavu „Největší objev – Fenomén
zemědělství ve 100 předmětech“.
Sto pečlivě vybraných exponátů, sto
příběhů. To vše návštěvníka přesvědčuje, že jsme dědici zemědělských
civilizací. Objev pravěkých lovců

a sběračů, kteří začali pěstovat obilí
a chovat zvířata, stojí v základu naší
civilizace a díky němu dnes planeta zvládne uživit téměř 7,5 miliardy
obyvatel. Mezi nejvzácnější exponáty
patří Venuše ze Střelic z 5. tisíciletí
před Kristem, sumerská klínopisná
tabulka anebo 3 500 let starý egyptský chléb nalezený v Dér el-Medíně.
Příběh vede až do současnosti, k antibiotikům, dronům nebo informacím
o globální změně klimatu. Největší

důraz pak autoři kladli na inovace,
které zemědělství přineslo lidstvu.
Výstavu připravilo muzeum ve
spolupráci se Slovenským národným
múzeem v rámci projektu Společné
století, záštitu nad ní převzal ministr zemědělství ČR Miroslav Toman.
Podívat se na ni k nám na Letnou
můžete přijít do konce června 2019.
– autorka článku vycházela
z materiálů NZM

otázky pro nové ředitele

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do funkce ředitele?
Svou kariéru jsem započal jako archivář v královéhradeckém okresním
archivu, pak pokračoval jako archivář
a ředitel nově vznikajícího Archivu
Univerzity Hradec Králové. S různými odbočkami v podobě práce středoškolského učitele, průvodce, a jiných
jsem nakonec na téměř 20 let zakotvil
na královéhradecké univerzitě coby vysokoškolský učitel. Působil jsem (a jako
docent na vedlejší úvazek působím
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dosud) na Katedře pomocných věd
historických a archivnictví. Mým
oborem jsou české a čsl. hospodářské a správní dějiny 19. a 20. století,
a také digitální technologie v historických vědách. Ze strany mých tehdejších spolupracovníků a studentů
mi byla dopřána obrovská čest po dvě
funkční období vést v roli děkana nově
vzniklou filozofickou fakultu a poté se
věnovat i práci prorektora. Právě ona
léta v akademických funkcích pro mne
byla obrovskou školou života, která se

mi nyní v roli ředitele muzea velice
hodí. Celoživotně se považuji za učitele, archiváře, historika. Když se toto
vše spojí dohromady, vznikne něco, co
by se snad mohlo v budoucnu vzdáleně
podobat muzejníkovi.
Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce
mile či nepříjemně překvapilo?
Hradec Králové je relativně malé
město, takže jsem během svého působení na fakultě s muzeem a se svými dnešními kolegy a jejich prací
pravidelně přicházel do styku. Díky
tomu jsem nenastupoval do tak úplně
cizí instituce. Navíc role ředitele muzea
je opravdu velice podobná práci děkana fakulty, a to jak z hlediska povahy
činností, tak velikosti kolektivu. Ale co
mne mile překvapilo? Byl to, a stále je,
kolektiv pracovníků. Po odvolání mé
předchůdkyně z funkce byla personální
situace v muzeu vděčným mediálním
tématem, takže toho jsem se trošičku
obával. Nicméně okamžitě jsem zjistil, že je tu kolektiv báječných kolegyň
a kolegů, se kterými se mi opravdu dobře spolupracuje. Na druhou část otázky
se odpovídá hůře. Nemile mne překvapila snad jen míra závislosti krajských a regionálních muzeí na libovůli
regionálních politiků, ale i s tím jsem
tak nějak počítal, takže vlastně neumím odpovědět.
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Co považujete ve Vašem muzeu za
nejzajímavější předmět?
To je ovšem velice zajímavý rébus
a dlouho jsem přemýšlel, jak odpovědět. Vždyť sbírkových předmětů naše
muzeum spravuje ke dvěma milionům, z toho se těžko vybírá. Myslím
nakonec, že nejzajímavějším předmětem je sama Kotěrova historická výstavní budova. Jde o secesní stavbu
z počátku 20. století, národní kulturní
památku. Musím přiznat, že každý
den, když se k ní ráno či v jinou dobu
blížím, na ní nalézám něco nového.
Vlastně stačí, aby jen slunce svítilo
z jiného úhlu nebo přes oblohu přešel
mrak, aby v noci přes fasádu přeběhl
paprsek reflektoru, vždy a stále je to
úchvatný pohled. Ta budova má ovšem
ve vztahu k Vaší otázce jednu chybu.

Nepatří muzeu, ale městu a náš zřizovatel, krajský úřad, ji pro nás pronajímá. Ale myslím, že to na tom nic
nemění.
Čeho jste doposud v čele muzea dosáhl
a čeho byste si přál dosáhnout?
Čeho jsem od listopadu, kdy jsem
nastoupil, dosáhl, na to je brzo se ptát.
A hlavně by na tuto otázku měli odpovědět spíše jiní. Mohu však říci, čeho
bych dosáhnout chtěl. Ve své vizi vidím
Muzeum východních Čech v Hradci
Králové jako moderní krajské muzeum středoevropského významu, jako
muzeum, které hýbe odborným světem
jak na poli sbírkotvorném, tak také vědecko-výzkumném a výstavním. Jsme
vědecko-výzkumná instituce zapsaná
na seznamu Rady vlády ČR a rád bych,

abychom dokázali i na této rovině působit a sekundovat všem třem hradeckým
vysokým školám. Přeji si, aby se do výstavní budovy po její rekonstrukci vrátili návštěvníci, a to v mnohem větším
počtu, než dřív. To znamená vykročit
moderními směry, nebát se technologií
i neotřelých přístupů, ale samozřejmě při zachování úcty ke sbírkovým
předmětům. Také to ale znamená
rozvinout naši výstavní činnost krajským směrem, což ovšem obnáší mít
na to další nové prostory. Konečně pak
chci vidět naše muzeum jako instituci,
o kterou budou ještě více než dosud stát
partneři z regionu, republiky i ze zahraničí. To vyžaduje aktivní a otevřený
přístup ke všem výzvám, jež současná
doba přináší. Zkrátka muzeum ještě
více rozpohybovat.

Příběh muzejního předmětu

Exponát s příběhem
vojtěch vondráček
městské muzeum velvary, p. o.

V
Foto: Archiv muzea

elvarské muzeum má ve své
sbírce mnoho zajímavých exponátů. V expozici věnující se období
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1. republiky v regionu Velvarsko se nachází „cigártaška“, jež má svůj příběh.
Pouzdro na cigarety pochází z počátku

20. století a muzeu ji daroval Jaroslav Bouška z Velvar. Není to pouzdro
ledajaké, dokonce zachránilo život!
Pan Bouška nám k předmětu napsal
poutavý příběh:
„Nepropaguji v žádném případě
kouření. Ale příběh, který vám budu
vyprávět, s ním úzce souvisí. Zní to
neuvěřitelně, ale mému otci kouření
zachránilo život. Přesně řečeno. byla
to kovová „cigártaška“, kterou měl otec
v náprsní tašce v inkriminovaný den.
Někdy kolem roku 1919 šel v sobotu
večer domů do Velvar z Málkovic, kde
pracoval na statku bývalého majitele Martinice. U ješínské cihelny číhal
vrah, který chtěl zastřelit majitele cihelny. Tím, že otec i „oběť“ měli stejné
postavy, útočník ve tmě vystřelil omylem
na srdce mého otce. A zde díky kovovému pouzdru na cigarety kulka ztratila
o obal pláště svůj smrtelný účinek a jen
lehce zranila nevinného člověka.“
Dle přání pana Boušky je možné si
na pouzdro sáhnout pro štěstí. Přijeďte
se k nám podívat!
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Pavel jirásek
Komise pro bezpečnost
v muzeích amg

Pokud je aktualitou roku 2018 GDPR,
termín „měkké cíle“ by mohl být v jejím
těsném závěsu. Zatím ho slyšíme většinou
z úst více či méně poučených politiků, ale
určitě se brzy stane užívaným v běžném
profesním životě.
Jisté je, že bezpečnostní situace ve světě se v posledních 20 letech
zhoršila. Stálé konflikty a mocenské boje
zejména v oblasti Středního východu,
jižní Asie a Afriky jsou často prezentovány jako střety náboženské. Tento vnější
atribut pak přispívá k aktivizaci fanatiků
ochotných jít do útoků nejextrémnějších
a obětovat vlastní život, ale i životy
spousty nevinných lidí v zájmu něčeho,
čemu sami většinou vůbec nerozumějí.
V Evropě tak přibývá teroristických ataků nebo terorismu podobných násilných
činů. Stejně nebezpečné je pro demokratickou společnost rasisticky nebo extrémisticky motivovaná agrese „domácích
obyvatel“ (u nás např. žhářský útok na
dům obývaný romskou rodinou ve Vítkově
v roce 2009). Všichni tito útočníci mají
tendence si vybírat pro svůj cíl nechráněná místa často bez ohledu na to, zda jsou
politicky či nábožensky symbolická, tedy
tzv. „měkké cíle“. Vedle teroristů a extrémistů všeho druhu taková místa napdají
i osoby s kriminální motivací, duševně
nemocní nebo i útočníci z osobních důvodů, třeba bývalí zaměstnanci (u nás
může být příkladem střelba v restauraci
v Uherském Brodě v roce 2015 a útok
nožem ve škole ve Žďáru nad Sázavou
v roce 2014).
Měkké cíle (angl. soft target) lze tedy
stručně definovat jako málo chráněná
místa s přítomností většího počtu osob.
Tvrdé cíle (angl. hard target) jsou naopak
pečlivě střežené objekty, většinou strategického významu. Největším rozdílem
mezi těmito dvěma kategoriemi je to, že

Věstník AMG 6 /2018

tvrdé cíle jsou dobře připraveny na možné
napadení. Úroveň ochrany bývá definována příslušnými zákony a jejich dodržování
je pro provozovatele povinností. Ochrana
měkkých cílů není nijak upravena. Jedná
se o povětšině dobrovolnou činnost
organizací, která je ale odrazem jejich
vztahu k návštěvníkům nebo vlastním
zaměstnancům.
Jak uvádí Metodika ochrany měkkých
cílů MV ČR: „Pro stát je významný fakt,
že měkkých cílů je velké množství. To silně
limituje praktické možnosti jejich zabezpečení pouze ze strany státu, resp. veřejné
správy a zvyšuje význam bezpečnostních
opatření přijímaných samotnými měkkými
cíli. Řada z nich navíc dokáže svoji bezpečnost zajistit i lépe (např. má k tomu
více prostředků – znalost prostředí,
kontakt s ním, přítomnost lidí na místě,
ale i finanční prostředky atd.), než stát.“
To platí určitě pro nákupní centra, obchodní komplexy a letištní terminály, méně
pro nemocnice, školy, restaurace, hotely,
nádraží, ale i pro muzea, galerie, hrady,
zámky, knihovny, církevní objekty a další.
Bezpečnostní strategie České republiky přijatá vládou ČR v roce 2015 definuje základní pilíře a strategické zájmy
naší země. Praxe ale ukazuje, že konkrétní
opatření buď nejsou žádná nebo jsou spíše karikaturou skutečného boje s těmito
hrozbami. Jako příklad lze uvést zavedení

kontrol při vstupu na Pražský hrad, které způsobují zbytečnou koncentraci lidí
na malém místě a tím paradoxně zvyšují
riziko v případě útoku.
Přiznejme si, že naprostá většina
muzeí není na řešení krizových situací tohoto druhu připravena. Proto je
sympatickým krokem Ministerstva kultury vyhlášení dotačního programu pro
ochranu měkkých cílů v oblasti kultury
(http://www.mkcr.cz), který vychází
z Koncepce ochrany měkkých cílů pro
roky 2017–2020 schválené usnesením
vlády č. 293/2017. Program je zaměřen
na neinvestiční dotace, využitelné pro
zpracování analýzy rizik a zabezpečení
objektu, tvorbu bezpečnostních plánů
a procedur (vč. pravidelných cvičení),
podporu vzdělávacích a výcvikových
programů, financování bezpečnostních
služeb, propagační a osvětové aktivity
(např. směrem k návštěvníkům objektů
a zaměstnancům organizace), zpracování
operativních karet s doporučenými postupy řešení mimořádné události, nákup
neinvestičních hmotných bezpečnostních
prostředků a tvorbu standardů fyzické ostrahy. Jako první krok je to dobré. Proveďme nyní důkladnou analýzu a definujme, co
opravdu potřebujeme. Pak by měl přijít ze
strany státu krok druhý – nový investiční
program pro podporu realizace navržených
opatření.

Foto: Archiv autora

Muzea jako měkké
cíle?

„Měkké cíle“ na Pražském hradě
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Jan mervart – Emil kordiovský
Muzejní a vlastivědná
společnost v Brně, z. s.

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,
z. s. (MVS), se ujala iniciativy k postavení památníku československým občanům nuceně vysídleným a vyhnaným
z pohraničního území ČSR v říjnu 1938.
V roce 100. výročí vzniku naší republiky
a 80. výročí nuceného vysídlení, k němuž došlo v důsledku uzavření tzv. mnichovské dohody, tak chce připomenout
tragické osudy tisíců našich někdejších
spoluobčanů. Mezi nimi byli občané různých národností, včetně německé, kteří
museli opustit své domovy, a to mnohdy
za drastických okolností. MVS připravila
projekt Vysídlení 1938, jehož výsledkem
je postavení památníku tvořeného kamenem, který věnovala správa CHKO
Pálava, do něhož je vsazena žulová
deska s nápisem „V upomínku 80. výročí nuceného vysídlení československých
občanů z pohraničního území ČSR zabraného nacistickým Německem v říjnu
1938“. Potřebný pozemek pro umístění
památníku poskytlo město Mikulov.
Projekt finančně podpořily Jihomoravský
kraj a Magistrát statutárního města Brna
(Brno sice do zabraného území nespadalo, ale poskytlo pomoc a útočiště tisícům lidí, kteří téměř ze dne na den přišli
o své domovy). Dále přispěly jihomoravské obce, které byly v roce 1938 záborem
postiženy, a také někteří členové MVS.
Záštitu nad projektem převzali primátor
města Brna Ing. Petr Vokřál a starosta
města Mikulova Rostislav Koštial.
Projekt chce přispět k objektivizaci někdy až jednostranných pohledů,
k nimž dochází v souvislosti s akcemi připomínajícími odsun německých
obyvatel z poválečné ČSR v roce 1945,
a stejně tak k lepšímu informování a porozumění mezi občany české a německé
národnosti. Jedná se o téma dodnes
bolestné, k němuž je třeba přistupovat
s hlubokou znalostí historie. V kontinuitě minulých století je třeba nahlížet

18

zejména souvztažnost příčin a následků
let 1938 a 1945 v rámci dlouhodobých
česko-německých vztahů. Projekt chce
alespoň malou měrou splatit část velkého
dluhu, který máme vůči našim vysídleným
občanům .
Po komplikovaném vývoji událostí v Československu v roce 1938 došlo
k uzavření proslulé mnichovské dohody,
která stanovila vyklízení našeho území
mezi 1.–10. říjnem. Svévolně pak docházelo i k dalším záborům (např. na Chodsku,
ale i na jižní Moravě). Stížnosti našich
zástupců u představitelů západních států
byly marné. Polsku připadla značná část
Těšínska, začátkem listopadu pak Maďarsko zabralo část jižního a východního
Slovenska a zhruba polovinu Podkarpatské Rusi. Celkové ztráty ČSR tak činily
41.098 km2 a 4.879.000 obyvatel. Československo ztratilo pohraniční opevnění, mnohé zdroje surovin, více než třetinu
průmyslových závodů, došlo k přerušení
páteřních tratí apod.
Jihomoravští Němci se ze značné
části nikdy neztotožnili se vznikem ČSR
v historických hranicích. V soudobých
pramenech úřední provenience a v regionálním tisku nacházíme informace o teroru a konfliktech mezi místními nacisty
a Čechy či německými antifašisty. Území tzv. V. pásma mělo být obsazeno do
10. října, německé jednotky ale vstoupily
do zdejších obcí už 8. a 9. října. Původně
mělo být obsazeno území s 50 % Němců
dle stavu z roku 1918. Celkem bylo od
republiky odtrženo jen z dnešního okresu Břeclav 42 obcí, v nichž žilo celkem
28.421 Čechů, 44.123 Němců a 2.492
Židů. Všechny pak byly zařazeny do nově
vytvořeného landrátu Nikolsburg v Dolnodunajské župě (Gau Niederdonau). Před
zabíráním obcí docházelo k řízenému vystěhování státních úředníků a zaměstnanců státních institucí včetně jejich rodin.
Spontánně utíkaly osoby, oprávněně
očekávající nacistickou perzekuci, a dále
židovští obyvatelé, kteří byli pod tlakem
informací o situaci Židů v Německu a Rakousku. Řada osob byla zatčena, propuštěným bylo tvrdě vyhrožováno. Útěk
československých občanů ze zabraného

území vyvolával solidaritu s těžce postiženými lidmi, kteří přišli o své domovy. Lidové noviny uváděly dne 11. října 1938,
jaká je situace uprchlíků: „Z příhraničních
obcí existují doklady, které vypovídají,
že zde byly vytvářeny tzv. Výbory pro
pomoc uprchlíkům, které vybíraly pro
postižené emigranty peníze, potraviny
a šatstvo. Podobně přijalo i město Brno
tisíce uprchlíků, kterým úřady a samotné
obyvatelstvo poskytovalo rady a pomoc
těm, kteří ji nezbytně potřebovali.“ Podle
soudobého tisku zde bylo v jednu dobu
nouzově ubytováno přes tři tisíce uprchlíků. Zatímco odsun z roku 1945–1946
současná média často zmiňují, o odsunu
československých občanů se zpravidla
mluví méně. I proto bychom na tyto události neměli zapomenout.

Foto: Archiv autorů

Vysídlení 1938

Tak se nám to
podařilo!
Soňa dedíková
městské muzeum a knihovna
čáslav, p. o.

Městské muzeum a knihovna Čáslav předložilo Ministerstvu kultury dne 10. prosince 2013 podnět na doprohlášení movitých
částí této instituce za kulturní památku.
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Předmětem návrhu byl původní mobiliář přírodovědné a uměleckoprůmyslové expozice, dva lustry, ukázka umělecko-řemeslné práce původního vybavení
budovy muzea a obraz, dobový portrét
Josefa Kaunického, mecenáše čáslavské
sbírky. Uvedené předměty vykazují v současné době vzhledem ke své autenticitě
a dobré míře dochování, značný rozsah
památkových hodnot. Historicky jsou
nedílně spojené s budovou čáslavského
muzea a jejími sbírkami.
Dne 15. března 1864 byl v Čáslavi založen první muzejní spolek Včela Čáslavská. Tento spolek byl nejvýznamnějším
a vlastně jediným výrazným představitelem vývoje skutečných regionálních muzeí
v českých zemích. Spolková činnost v začátcích byla velmi aktivní, sbírek přibývalo,
a proto se na své valné hromadě rozhodla
Záložna Čáslavská ze svého rezervního
fondu postavit „dům pro muzeum městské i muzeum Včely Čáslavské“. Budova
dle projektu Ing. Františka Tetřeva byla
postavena v roce 1884 během jedenácti
měsíců, v novorenesančním slohu s kopulí,
jež nese symbol české státnosti, zlacenou
kopii Svatováclavské koruny. Do budovy
byly přeneseny bohaté přírodovědné sbírky
darované městu od Josefa Kaunického
a sbírky shromážděné muzejním spolkem.
Obě tyto složky po dlouhé období pracovaly zcela odděleně, sloučeny byly až
v roce 1910.

Mecenáš muzea Josef Kaunický
(1820–1908) pocházel z nedalekých
Černín. Zakoupil a daroval Čáslavi rozsáhlou sbírku přírodnin cca za 80.000
zlatých, které uspořil během svého
působení ve funkci správce velké londýnské továrny na výrobu pian. Sbírku
tvoří okolo 950 exponátů. Najdeme zde
převážně dermoplastické preparáty savců, ptáků, plazů, ryb a obojživelníků.
Podstatnou část sbírky Kaunický získal
od českých cestovatelů Holuba, Vráze,
Kořenovského a Topiče. Ve své době se
tak stal nejenom evropsky uznávaným
odborníkem ve své profesi ladiče a stavitele pian, ale i osobností propagující
tehdejší nejmodernější směry v oblasti
přírodovědných poznatků. Inspirujícím
vzorem pro uložení exponátů se mu staly
stylové vitríny od čáslavského truhláře
s charakteristickými tordovanými sloupky
podle vzoru Britského muzea v Londýně,
zejména interiéry tzv. The Weston Hall
z let 1845–1847. Nad vstupem do této
expozice se nachází původní nápis „MUZEUM KAUNICKÉHO-majetek kr. města
Čáslavi“. V druhém, menším sále s heraldickou výzdobou a znaky Včely Čáslavské,
najdeme umělecko-průmyslovou expozici.
Zde v dobových vitrínách vystavujeme
kolekci skla, kterou Kaunický zakoupil
od hraběte Harracha. Vitríny samy o sobě
jsou památkově hodnotným souborem
stylového nábytku konce 19. století

a významnou ukázkou dobové umělecko-řemeslné práce. Ministerstvo kultury dále za kulturní památku prohlásilo
obraz s rámem, portrét Josefa Kaunického od malíře Jana Vysekala, jenž je velmi
kvalitním malířským dílem a dokladem
českého malířství 19. století. Rovněž
oba dva lustry jsou velmi kvalitními
umělecko-řemeslnými pracemi z konce
19. století. Představují do dnešní doby
autenticky dochovanou součást původní
výzdoby reprezentativních prostor muzea.
Na závěr trochu citace z vyjádření
prof. PhDr. Petra Charváta, DrSc.: „Výstavní sál je překrásně malován a pro
svou malebnost, pestrost a bohatost si
vysloužil přezdívku malé národní muzeum“. Dnes je tato expozice dokladem
způsobu prezentace muzejních sbírek
19. století. Tak představují sbírky Městského muzea v Čáslavi vedle unikátní
dokumentace minulosti města a jeho
zázemí také památník úsilí generací českých badatelů a osvětových pracovníků,
kteří nelitovali námahy ani nákladů, aby
kulturní prostředí města, s nimž se cítili
osudově spojeni ozdobili a zvelebili.
Čáslavské muzeum se spolkem Včely
čáslavské a svojí aktivní činností představovalo jedno z nejvýznamnějších
regionálních muzeí a dnes je již cenným
dokladem muzejnictví konce 2. poloviny
19. století.

Blanka Rašticová se narodila dne
14. září 1952 ve Zlíně. Střední všeobecně vzdělávací školu absolvovala v letech 1967–1970 v Uherském Hradišti
a v letech 1971–1976 vystudovala obor
historie-archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně, kde posléze v roce 1983 obhájila
i doktorát.
Blanka Rašticová je mimořádnou
a nepřehlédnutelnou osobností moravského muzejnictví, v němž více než

40 let (1976–2017) „reprezentovala“
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
kam nastoupila ihned po studiu a kde
se rozhodujícím způsobem podílela na
znovuvybudování oddělení historie a tvorbě jeho sbírkového fondu. Vedle práce
kurátorky a později i vedoucí historického
oddělení po 20 let zastávala rovněž post
zástupkyně ředitele (1993–2013).
Odbornou doménou Blanky Rašticové se stala problematika agrárních dějin regionu, k níž později přibyla otázka

Personálie

Ocenění Blanky
Rašticové
Dne 15. října 2018 se dočkala význačného ocenění své celoživotní práce naše
kolegyně, historička a dlouholetá pracovnice Slováckého muzea v Uherském
Hradišti PhDr. Blanka Rašticová, která
z rukou starosty města Uherské Hradiště
Stanislava Blahy převzala Cenu města
Uherské Hradiště za rok 2017.
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zkoumání a ochrany památek. Mezinárodní vědecké konference s agrární tematikou organizované právě Blankou Rašticovou v letech 1989–2012 jsou podnes
legendárním podnikem (a řada sborníků
z těchto akcí ceněným konvolutem historické produkce posledních třech dekád
moravské historiografie). Vedle množství
odborných článků a studií z uvedených
oblastí se nemalou měrou podílela i na
zpracování příslušných kapitol v mnoha
monografiích z dějin obcí okresu Uherské Hradiště, přičemž na některých se
podílela i redakčně. Své hluboké znalosti stavebně-historického vývoje města
Uherského Hradiště bezezbytku zúročila
i v publikaci Zmizelá Morava – Uherské
Hradiště (2008).
Po dobu svého působení v muzeu
byla Blanka Rašicová autorkou, spoluautorkou nebo kurátorkou desítek historických výstav. Její zásluhou vznikla v roce
2012 také expozice k dějinám Uherského
Hradiště v rekonstruované jezuitské koleji
na Masarykově náměstí.
Vynikající organizační schopnosti
uplatnila Blanka Rašticová nejenom na
poli odborné, vědecké a muzejní práce. Již
v roce 1992 stála u zrodu v té době ještě
neoficiálních setkání moravských muzejníků, později byla jako její zakládající členka
zvolena rovněž první předsedkyní v roce
2003 oficiálně zřízené Komise regionální
historie Moravy a Slezska AMG (2003–
2013; a dosud zůstává její místopředsedkyní). Je členkou redakční rady sborníku
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Slovácko, výrazně se podílí jako jeho zakládající členka a místopředsedkyně na práci
uherskohradišťského Muzejního spolku
(od roku 2004), Spolku přátel literatury
a Knihovny B. B. Buchlovana či v rámci
zahraniční spolupráce působí jako předsedkyně Spolku přátel města Mayen
(od roku 2011). Své zkušenosti již mnoho
let využívá také ve prospěch správy města
Uherského Hradiště, od práce v redakční
radě Zpravodaje města Uherské Hradiště,
přes působení ve správní radě Nadace pro
obnovu městské památkové zóny, komisi
architektury a regenerace památkové zóny
či názvoslovnou komisi pro pojmenovávání
ulic a veřejných prostranství až po zastupitelstvo města, v němž pracuje od roku

2014, v posledních letech jako členka
rady města.
Blanka Rašticová je široké veřejnosti
známa zejména jako zanícená a neúnavná
popularizátorka dějin Uherského Hradiště. Návštěvníci tohoto starobylého
a překrásného východomoravského města
ji tak mohou často potkat v ulicích města
(nezřídka i při nočních prohlídkách)
s velkou, někdy i více než stočlennou
skupinou posluchačů, které provádí po
jeho historických památkách. Mnohé
pak vypovídá i sama skutečnost, že Cena
města Uherské Hradiště je udělována na
návrh veřejnosti jako ocenění občanů, jež
se zasloužili o město a jeho propagaci.

Ivo Štěpánek
slaví 60!

Muzejní výstava roku. Byl také jedním
z garantů a obhájců vzniku Metodického centra konzervace. Z mnoha funkcí mi
dovolte připomenout předsednictví v Komisi konzervátorů-restaurátorů AMG,
členství ve výstavní radě Národního muzea
a v ČV ICOM, z. s.
Ivo Štěpánek patří k těm, pro které
je profese zábavou, koníčkem a vlastně
i soukromým životem. Ještě dlouhá
léta předtím, než se v české korporátní kultuře objevilo a zdomácnělo slovo
teambuilding, byl právě on jedním z těch,

Osmičkový rok 2018 je nejen připomenutím mnoha výročí české historie, ale významné životní jubileum slaví v těchto
dnech také Ing. Ivo Štěpánek, ředitel
Technického muzea v Brně. Původním
vzděláním technolog, absolvent brněnského VUT, působil jako vedoucí restaurátorsko-konzervátorských dílen v našem
muzeu od roku 1986, později dlouhá léta
ve funkci náměstka ředitele a od loňského
roku instituci vede. Mnozí z nás se s ním
setkali ještě jako studenti muzeologie na
FF MU, kde učí dodnes. Jeho pedagogické metody bývaly – a věřím, že stále
ještě jsou – svérázné, leč účinné a zkoušky
u něj nepatřily k těm nejsnadnějším. Jeho
typický smysl pro humor je velkou výhodou
nejen v práci se studenty, ale především
pomáhá při vedení týmu spolupracovníků
a kolegů. Kolektiv TMB je jeden z nejstabilnějších a současně nejosobitějších.
A na výsledcích práce je to patrné. Ivo
Štěpánek byl vedoucím projektu realizace nově vzniklých expozic po přemístění
instituce do upravené budovy bývalé Tesly
v Králově Poli na Purkyňově ulici, které
byly v roce 2003 oceněny v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii

Jiří mitáček

Foto: Archiv tmb

Foto: Marek Malůšek, Archiv města Uherské Hradiště
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komu se podařilo motivovat podobným
způsobem své podřízené k lepším výsledkům i k pozitivní atmosféře na pracovišti. Jeho vášeň pro militaria udělala
z TMB druhé nejlépe vyzbrojené muzeum ve státě hned po VHÚ. Díky jeho
zálibě v historii (nejen) první republiky
a podpoře stejně zaměřených kolegů
a kolegyň se setkáváte už dvě desetiletí
s vojáky a četníky v přesných replikách
uniforem a jejich dámami na mnoha
akcích českých muzeí. Ivošova snaha
otevřít a zpřístupnit v maximální možné
míře muzeum, jeho památky a sbírky
prostřednictvím doprovodných akcí se
již dlouhou dobu setkává s pozitivními
ohlasy veřejnosti i médií.
Jeho oblíbenou četbou jsou žádosti
o poskytnutí dotací z programu ISO
a naopak každoročně se on sám s láskou
věnuje sestavování výroční zprávy TMB.
Nejčastěji navštěvovanou destinací je
chorvatský Dubrovník, kam pravidelně
jezdí čerpat inspiraci mezi oceněné
projekty světové soutěže The Best in
Heritage. Mezi jeho další koníčky patří
motorismus, digitalizace sbírkových
fondů a tradiční gastronomie. Velkou
výhodou spolupráce s ním je jeho pochopení pro návrhy originálních řešení,
kterým se jen zřídkakdy brání, pluralita názorů na půdě muzea a schopnost
synkreze i objektivně kritického hodnocení, což dnes u vedoucích pracovníků
a státních úředníků bývají schopnosti
spíše vzácné. Mezi další vlastnosti, jež
bychom měli zmínit, patří rozhodně
upřímnost a to v každém směru.
Dovolte mi tedy, abych mu za nás
všechny do budoucna popřála stále
stejně šťastnou ruku při výběru spolupracovníků, shovívavé a velkorysé zástupce zřizovatele, zdraví a veselou
mysl navzdory objektivním překážkám,
vyhrané války nehledě na množství prohraných bitev v poli pracovním i soukromém a mnoho sil do další dekády
produktivního středního věku, neboť jak
napsal André Maurois: „Stárnutí není
nic jiného než zlozvyk, na který opravdu
zaměstnaný muž nemá čas.“
klára šikulová
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Zemřel Milan
Šimáček
* 21. dubna 1962
† 25. září 2018
Milan Šimáček své okolí průběžně překvapoval a jeho mystifikace nebyly ničím neobvyklým, proto i zpráva o jeho
předčasném odchodu zpočátku vypadala
spíš jako nemístný žert. Opak se však
ukázal smutnou pravdou. V jeho osobě
odešel člověk s renesančním rozhledem
známý především jako vojín Vata z adaptace Švandrlíkových Černých baronů či
rotný Soudek z filmu Tankový prapor, pro
nás muzejníky mimo jiné i člen Čestného výboru Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis.
Milan Šimáček se narodil v Hodoníně, dětství a mládí prožil ve Strážnici, kde
maturoval na zdejším gymnáziu. Odešel
pak do Prahy studovat Vysokou školu
ekonomickou, kde nakonec zůstal a kde
také naposled přednášel na Katedře multimédií Fakulty informatiky a statistiky.
Studoval i produkci na AMU, žurnalistiku
na Karlově univerzitě a ekumenismus na
Evangelické fakultě Karlovy univerzity.
Od střední školy jej však, po zhlédnutí
představení v HaDivadle, kde hrál jeho
starší spolužák Břetislav Rychlík, lákalo
herectví. Přes počáteční marnou snahu
dostat se k divadlu jej doporučil Arnošt
Goldflam Janu Schmidovi do Studia Ypsilon, kde Milan pracoval jako náměstek ředitele a také hrál. Jeho první filmovou rolí
byl bláznivý Pepíček Várlich v žižkovské
baladě Karla Kachyni Blázni a děvčátka.
Ta mu v roce 1990 přinesla ocenění za
nejlepší herecký výkon na Mezinárodním
festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně
a také nabídku Zdenka Sirového na kulaka Vatu v dnes již legendárních Černých
baronech. O rok později ho Kachyňa
obsadil do koprodukčního válečného snímku Poslední motýl a Vít Olmer
mu svěřil ve filmu Tankový prapor roli
rotného Soudka. Milan Šimáček pak hrál
ve spoustě menších rolí např. v Menzelově Obsluhoval jsem anglického krále,

ve filmu Kožené slunce nebo v seriálech
Policajti z předměstí, Dobrodružství kriminalistiky, Život a doba soudce A. K.
Výraznější roli pak měl v Olmerově dramatu Lehká jako dech. Naposled jej obsadil
Josef Marhoul do filmu Nabarvené ptáče,
kde ztvárnil postavu vesnického rychtáře.
Výše uvedený výčet však Milanova
renesančního ducha postihuje pouze
ve zlomku. Působil jako tajemník a pedagog divadelní fakulty AMU, jako dramaturg a umělecký ředitel Paláce kultury (dnes Kongresového centra Praha).
Byl zástupcem ředitele Vyšší odborné
školy publicistiky zřizované Arcibiskupstvím pražským, zástupcem šéfredaktora křesťanského týdeníku Naše rodina,
tiskovým mluvčím Hospodářské komory
Praha a šéfredaktorem jejího časopisu,
psal do časopisu Nový Polygon. Zasedal
v řadě porot na mezinárodních filmových
festivalech, zejména ekumenických.
Milan miloval jídlo, létání a výlety do
přírody. Věděl, že jsem strávila dětství
ve vojenském újezdu Jince, a tak jsem
ve své e-mailové poště nacházela spoustu
fotografií z dříve nepřístupných brdských
zákoutí. Když jsme se shodli na slabosti
pro mystické Krušnohoří a Šumavu, přibyly fotografie odsud. Protože miloval
hrady, zámky, galerie a památky vůbec,
byl ochoten podnikat dlouhé cesty za
uměním do Berlína, Vídně, Florencie
či jinam, veřejnou dopravou, s přáteli či
sám, podle toho, co zrovna toužil vidět
a poznat. Přicházela od něj řada fotografií a tipů k návštěvě. Posílal tipy na
divadelní a filmová představení, psal na
ně i recenze, ale hlavně na knihy, kterých
přečetl neuvěřitelné množství. Sám také
psal a málo spal, zprávy od něj nezřídka
přicházely pozdě v noci či naopak brzy
ráno. Jeho kulturní zájmy a speciálně láska k výtvarnému umění, vášeň pro výstavy,
nás svého času přivedla k sobě. Stal se
zapáleným členem čestného výboru Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
a rád se zúčastňoval i předávání cen.
Poslední setkání výboru se odehrálo v historické cukrárně Obecního domu letos
18. září. Milan nepřišel a omluvil se s tím,
že si domlouval práci v jiném čase, než

21

Personálie

Irena Chovančíková

Vzpomínka
na Pavlínu
Čepičkovou
Šůsovou
* 6. dubna 1972
† 24. července 2018
Koncem července nás zasáhla smutná
zpráva. Ve věku 46 let zemřela Pavlína
Čepičková Šůsová, autorka trofeje Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.
Odešla předčasně, ale její krátký život
byl bohatý a plný. V roce 1990 absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu
keramickou v Bechyni, obor Výtvarné
zpracování keramiky a porcelánu se zaměřením na modelářství. Po škole nastoupila do Keramických závodů v Kunštátě,
poté do keramické dílny Díla Českého fondu výtvarných umění. Po zániku podniku
od roku 1995 působila na volné noze.
Dlouhodobě spolupracovala s bývalým
vedoucím keramické dílny Díla Františkem Švancarem, zejména na realizaci keramických děl řady výtvarníků (např. Ivan
Komárek, Jana Krausová, Martin Velíšek,
Stefan Milkov a další). Ve volné tvorbě
se soustředila na malované talíře a mísy,
na zahradní solitérní nádoby a na reliéfy,
proslulé byly její plakety. Pavlína byla
autorkou mnoha sportovních cen, sošek
a pohárů – vytvořila trofeje hudebního
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festivalu Bratroňský džbán, divadelního
festivalu Pražský tajtrlík, ale i komerčních
akcí jako např. Taška Prahy, pro které
vyráběla „zlaté“ tašky na střechy coby
ocenění výrobců. Je také autorkou mnoha
podnikových plaket a suvenýrů – např.
Explosia Semtín, Národní park Šumava,
Městská část Praha 5, obcí Nižbor, Bratronice, Běleč, Hudlice, Lhota a dalších.
Její tvorba je zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách. Pavlíniny
samostatné výstavy hostily např. galerie
Ecce Terra v Praze, Galerie Špejchar Chomutov, Muzeum T. G. M. Rakovník, Regionální muzeum a galerie Křivoklátska, ale
svou tvorbu představila i na řadě kolektivních výstav. Věnovala se také užitému
umění, jímž si zajišťovala prostředky pro
existenci. Její výrobky byly nezaměnitelné
a nesly její rukopis. Keramická Křížová
cesta pro obec Otročiněves bohužel zůstala nerealizovaná.
Pavlíně Čepičkové Šůsové bylo blízké
i prostředí muzeí. Podílela se na mnoha
muzejních a historických expozicích a výstavách. Ve věži Mihulka na Pražském
hradě návštěvníci obdivovali její keramický chléb či pečenou husu. Při expozici Muzea gastronomie v Praze vyráběla
repliky nádob od pravěkých až do raného
novověku.
Pro Pavlínu bylo charakteristické silné sociální cítění, které se projevovalo
mnoha způsoby. Pravidelně se účastnila
sochařských sympozií Jirčanské léto,

jejichž výtěžek byl určen na podporu
Konzervatoře a ladičské školy J. Deyla. Spoustu času věnovala dětem.
Mnoho z nich vzpomíná na její kursy
a workshopy. Samostatnou kapitolou
Pavlíniny lásky ke světu byl vztah ke zvířatům. Podporovala psí a kočičí útulky,
sama se starala o toulavé kočky. Pavlínku
jsem poprvé viděla na jednom z výjezdů
komise Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis s jejím tehdy ještě partnerem
Láďou Čepičkou v doprovodu neobyčejně
ošklivé a zároveň hodné a milé, takže
vlastně krásné, fenky Zuzanky. Pavlínina fotografie s touto věrnou společnicí na parte, jímž nám byl její odchod
na věčnost oznámen, je zároveň trefným
obrazem Pavlínčiny povahy. S PhDr. Ladislavem Čepičkou tvořili na první pohled poněkud nesourodě vyhlížející dvojici. Na pohled druhý jsme poznali dvě
blízké duše skryté v různých slupkách,
které se dne 16. června 2006 po osmileté známosti vzaly. Láďa Pavlínku miloval, miloval ji velmi, jeho slovy řečeno,
jako holku, která by se rozdala, úžasnou
holku do nepohody, originální, neopakovatelnou, prostořekou a držkatou,
milou a skvělou ženu. Na slavnostních
ceremoniálech Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis obvykle stála někde
poblíž ve společnosti svého muže – vysoká, nevšedně krásná žena v elegantním klobouku. Bude nám chybět i přesto,
nebo možná právě proto, že nám ji bude
připomínat Cena Gloria musaealis.
Irena Chovančíková

Foto: Archiv Ladislava Čepicčky

Foto: Archiv AMG

původně předpokládal: „Proto se omlouvám, doufám, že příště už vše dopadne
dle plánu.“ Stále ještě plánoval další práci. Jakožto zkušený mystifikátor a herec
dlouho šálil okolí svým tvrdošíjným popíráním jakékoli nemoci. V Milanovi jsme
příliš brzy ztratili vtipného, vzdělaného
kamaráda. Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis přišla o kolegu, který potřeboval svět muzeí a galerií, jeho vlastními
slovy řečeno, k životu jak kyslík. A opravdu jej měl rád, stejně jako miloval dobré
jídlo, knihy, film, legraci, život…
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z konferencí

Čtyřstranné
setkání
v Drážďanech
luděk beneš
muzeum mladoboleslavska, p. o.

Tradiční, v pořadí již 27. setkání českých,
saských, bavorských a hornorakouských
muzejníků se uskutečnilo ve dnech 23. až
25. září 2018 v saské metropoli Drážďanech. Téma konference, jež tvoří jádro
setkání, tentokrát znělo „Žasnout – objevovat – tvořit. Vzdělávání v muzeu“.
Muzejníci čtyř uvedených zemí zde představili zajímavé projekty z oblasti muzejní
edukace a zapojení veřejnosti do muzejní
činnosti.
Na úvod jako vždy zazněly referáty
vedoucích představitelů muzejních organizací, jejichž úkolem a cílem bylo jak
souhrnně prezentovat situaci v dané oblasti ve svých zemích, tak i představit zajímavé edukativní programy, které se nevešly do samostatných příspěvků. Klaus
Vogel z Muzea hygieny v Drážďanech
pak v hlavním referátu pohovořil o potenciálu a zároveň i limitech edukačních
aktivit a o způsobech, jak je pojmout:
Politicky? Zábavně? Co nejblíže ke skutečnému životu?
V prvním konferenčním bloku měli
převahu čeští zástupci. Lenka Zubačová,
ředitelka Muzea Karlovy Vary, a odborná
pracovnice téhož muzea Kristýna Matějů,
představily novou stálou expozici, která
vznikala zároveň s rekonstrukcí muzejní
budovy a získala Cenu Gloria musaealis
v kategorii Muzejní počin roku 2017.
Příspěvek Denisy Brejchové ze Západočeského muzea v Plzni byl věnován
úskalím i pozitivům pedagogické práce ve velkém muzeu a zároveň přiblížil
bohaté edukační aktivity plzeňských
kolegů. Oba české příspěvky pak mohli
účastníci konference konfrontovat s referátem pracovnic Státních uměleckých
sbírek z Drážďan, Noury Diani a Florence
Thurmes, které se zaměřily na aktuální
podobu programů určených zejména pro
děti a mládež.
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Druhý konferenční blok zahájil svým
příspěvkem Manuel Heiml z Hornorakouského zemského muzea v Linci. Zabýval se
zejména problematikou setkávání různých
generací v muzejním prostředí a odstraňování „obav“ z muzea prostřednictvím
konkrétních programů. Gerburg Sturm
z Městského muzea v Pirně kladla důraz na pečlivé sestavování edukačních
projektů a představila ty nejzajímavější,
jež v jejím muzeu v současné době probíhají nebo byly nedávno ukončeny.
Markus Rachbauer z Výukového centra
na zámku Hartheim v Horním Rakousku
pak poukázal na zajímavý projekt, který
se od roku 2003 snaží současné mládeži
přiblížit tragickou historii zámku, jenž byl
za nacistické okupace využíván jako místo
pokusů a likvidace tělesně a duševně postižených osob. Závěrečný referát prvního konferenčního dne přednesl Tobias
Hammert z Městského muzea Altenberg
v Bavorsku a doslova a do písmene předvedl, jak nadšený jedinec může i z velice malého „muzeíčka“ vytvořit místo
plné činorodosti a setkávání zaujatých
návštěvníků různých generací a zájmů.
Úterní program zahájila Kerstin
Wiese z Bachova archivu v Lipsku, jenž
od roku 2010 nabízí zajímavé možnosti
pro různě postižené návštěvníky, jež navíc
neustále rozšiřuje. Stefanie Buchold
z Muzea Oberhaus v Pasově představila projekt z roku 2017 „Pasov od 1950
do současnosti. Muzeum Oberhaus hledá
dějiny“, v němž byli občané města zapojeni do tvorby výstavy a mohli vyjádřit
svůj vztah a pohled na starší i novodobé
dějiny města.
Velice atraktivním se jeví i dlouhodobý program Muzea Svět práce v hornorakouském Steyru, který na konferenci
prezentoval Robert Hummer. Nejedná
se pouze o výuku pracovních postupů,
jak by se z názvu muzea mohlo zdát, ale
především o začlenění návštěvníků a občanské veřejnosti do diskuse o principech
demokracie a aktuálních problémech současnosti (imigrace, vztah k menšinám
atd.).
Unikátní projekt představili Jitka Králová z Regionálního muzea Mělník spolu

s Tomášem Svobodou z Územního odboru Policie ČR v Mělníce. Obě instituce již
několik let spolupracují na programu, jenž
děti a mládež komplexně seznamuje se
světem digitální a audiovizuální techniky
a především s problémy a nebezpečími,
které pro ně může představovat.
V závěrečném příspěvku vystoupila Marina von Assel z Muzea umění
v Bayreuthu, jež se zabývala zejména úkoly a perspektivami uměleckých muzeí ve
vztahu k současnému světu a k měnícímu
se publiku rozličného věku.
Objektivní a celkové zhodnocení
konference si bude vyžadovat větší časový
odstup. Již nyní však lze konstatovat, že
úroveň jednotlivých příspěvků byla vysoká a že všechny přinesly nové poznatky
a zkušenosti. Bezpochyby z nich lze vyvodit, že zejména v Bavorsku a v Horním
Rakousku jsou více na aktuální otázky
politiky, vztahu k imigrantům a menšinám. Bezpochyby to souvisí s delší tradicí zdejšího občanského života, ale také
s tím, že tyto země jsou často konečnou
stanicí uprchlíků z Blízkého Východu či
afrických zemí. Saský přístup je bližší
tomu, který se uplatňuje v českých muzeích, kde však – alespoň pro mne to
tak vyznělo – bývají edukativní programy
nápaditější, hravější, řešící méně „vážné“
problémy.

Rok 1918
a ty ostatní
zdeněk freisleben
památník národního písemnictví

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se konala v Zimní jízdárně Bratislavského hradu mezinárodní vědecká konference na
téma „Dokumentace osmičkových výročí
v slovenských a českých muzeích. Rok
1918 a ty ostatní,“ která byla uspořádána
při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.
Hlavními pořadateli konference byli
Zväz múzeí na Slovensku, AMG, ČV ICOM,
z. s., a Slovenské národné múzeum. Mezi

23

z konferencí
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spolupracující instituce patřily SV ICOM,
Rada galérií Slovenska, Rada galerií ČR
a partnery se staly Fond na podporu
umenia a MK ČR. O významu konference
svědčí i záštita ministryně kultury SR Ľubice Laššákové a ministra kultury ČR Antonína Staňka. Struktura příspěvků byla
zajímavá právě tím, že se ve velké míře
věnovala muzejnictví v období po vzniku
ČSR a zároveň i „osmičkovým rokům“
naší historie. Konference byla rozložena
do 6 bloků, jejichž názvy odkazovaly na
jednotlivá témata, ať již se jednalo o formy muzealizace a prezentace prvé Československé republiky, osmičková výročí
v českých a slovenských muzeích, o podobu muzeí po roce 1918 nebo jednotlivé
sbírky vztahující se k dějinám československého muzejnictví. Zajímavým blokem
referátů byla tematika věnovaná symbolu
první republiky T. G. Masarykovi.
První den konference otevřely příspěvky o uchovávání a odkazu československé státnosti, ve kterých byla popsána
minulost Slováků a Čechů a zdůrazněna nová politická realita. Týkalo se to
i řady osobních sbírkových předmětů,
ale také různých forem výtvarných děl.
Přednášející dějinné okamžiky soustředili
na významné sbírkové předměty muzea
a především jejich příběhy, jako tomu
bylo například prostřednictvím telegramu Matúša Duly v kontextu s Martinskou deklarací. Zajímavým tématem byla
dokumentace ve sbírkách bratislavského
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Múzea školstva a pedagogiky, která mapovala školní předměty a učebnice po
roce 1918. V prvním přednáškovém bloku
se objevila také interpretace v souvislosti
s politickým vývojem Československa
v období od roku 1918 až po rok 1989.
Rozsah příspěvků se zaobíral například i sbírkovými předměty, souvisejícími s tvorbou známek a filatelistickou
produkcí v rámci osmičkových výročí,
Husitské muzeum v Táboře představilo
řadu unikátních fotografií z okruhu prezidenta Edvarda Beneše. Mezi zajímavé
části přednášek lze určitě řadit ty, které se
věnovaly situaci muzeí na Slovensku po
vzniku ČSR. Podobně lze vnímat i snahy
o definování problematiky muzejnictví
prostřednictvím aktivit muzejních spolků.
Nelze také opomenout řadu referátů, jež
se týkaly legionářské tematiky.
Druhý den věnovaný osobnosti
T. G. Masaryka v příspěvcích na daných
příkladech ilustroval situaci portrétů, pomníků a samotných muzeí v jejich vztahu
k interpretaci prvního prezidenta nově
vzniklé republiky. Mezi zajímavé referáty
patřil i přehled událostí v dokumentech
Obce československých spisovatelů
z Památníku národního písemnictví.
Daná témata v širokém záběru reflektovala okruhy, které souvisely s „projekcí“ historických událostí nedávné minulosti do muzejních expozic a sbírek jako
v případě sbírky oddělení novodobých
českých dějin Národního muzea, sbírky

Muzea dělnického hnutí, nebo tradiční
lidové kultury a kulturního dědictví Romů
na Slovensku. Součástí konference byl
také křest knihy Príbehy predmetů – osmičkové roky. Tako publikace vydaná ZMS
byla symbolickým příspěvkem jednotlivých
muzeí, představujících příběh jednoho
konkrétního muzejního předmětu. Sborník
z konference bude jistě zajímavým příspěvkem k dějinám muzejnictví a osmičkových výročí uplynulého století.

26. výroční
konference NEMO
Denisa Brejchová
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Muzea a jejich poslání, míra odpovědnosti
a způsoby interakce s veřejností jsou součástí neustále se transformujícího procesu, který probíhá v závislosti na sociálním
a hospodářském vývoji jak na místní a národní, tak na globální úrovni. Je třeba,
aby muzea pružně reagovala na současné
otázky, jako je např. migrace, výzkum
nebo inovace. Proto je nezbytná mezioborová spolupráce. Jak dosáhnout výše
zmíněných cílů řešila letošní, 26. výroční
konference NEMO, která se uskutečnila ve dnech 15. až 18. listopadu 2018
ve Vallettě na Maltě. Svoje prostory
poskytlo nové muzeum umění MUZA,
které je vlajkovým projektem Valletty –
Evropského hlavního města kultury pro
rok 2018.
Jedním z cílů konference NEMO bylo
ukázat sociální vliv muzeí, možnosti financování a využívání dotačních zdrojů
v národních a nadnárodních fondech.
Diskuze a příklady v jednotlivých příspěvcích představily integrovaný, holistický
a koncepční přístup ke kulturnímu dědictví reprezentovaný deseti evropskými
iniciativami, které Evropská komise realizuje v rámci Evropského roku kulturního
dědictví 2018.
Konferenci zahájil ředitel NEMO David
Villaume, maltský ministr spravedlnosti
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a kultury Owen Bonnici, ředitel národní
agentury Heritage Malta Anton Refalo a vedoucí projektu MUZA Sandro
Debono. Úvod konference byl věnován
především Evropskému roku kulturního
dědictví 2018. Příspěvek k tomuto tématu proběhl formou dialogu mezi evropským komisařem pro vzdělávání, kulturu,
mládež a sport, Tiborem Navracsicsem
a generální tajemnicí organizace Culture Action Europe Tere Badiou. Tibor
Navracsics se v Evropské komisi věnuje
především zlepšení evropských vzdělávacích systémů, programu Erasmus+,
programu Kreativní Evropa a dalším.
V rozhovoru zhodnotil svoje působení
v roli komisaře a nastínil vize evropské
kulturní budoucnosti. Pohled na muzea
očima ekonoma a cestu, jak dosáhnout
stavu „eudaimonisa“ v příspěvku představila profesorka Marie Briguglio
Během konference bylo možno zúčastnit se panelových diskusí, komentovaných prohlídek či workshopů. Byl představen evropský projekt „Slam of EYCH
2018“. V závěru konference proběhlo slavnostní předávání Cen Children

in Museums Award, které každoročně
uděluje mezinárodní asociace Hands On!
Children in Museums Association. Letošním vítězem se stalo Centrum Keppel
pro výtvarné vzdělávání Národní galerie
v Singapuru, které je vynikajícím příkladem dynamického vzdělávacího centra
21. století. Zvláštní ocenění dostalo Loutkářské muzeum Ljubljana ve Slovinsku.
V sobotu 17. listopadu 2018 se
konala výroční valná hromada NEMO.
Místo odstupujícího ředitele dánské asociace Nilse M. Jensena byl zvolen Sergio
Servellón, který působí jako prezident
společnosti ICOM Belgium Flanders.
Od roku 2005 je rovněž ředitelem muzea
FeliXart a designérem webové stránky
Abstraktní modernismus pro sbírku vlámského umění. NEMO nabízí ročně také
více než 20 různých aktivit, jako jsou semináře, konference, webináře či studijní
pobyty, např. v roce 2019 se jeden takový
uskuteční ve Slovinsku.
Zásadním bodem zasedání byl návrh
na změnu strategie NEMO a nové stanovy.
Rada navrhla přidat ke čtyřem tradičním
pilířům činnosti NEMO (sociální role,

vzdělávání, politika a ekonomie) dvě nové
oblasti: digitalizace a profesní rozvoj. Ke
změnám stanov přispěl zejména velký nárůst počtu „přidružených“ členů. Dosud
měli hlasovací právo pouze „plnoprávní“
členové, tedy z každé evropské země
jedna „zastřešující“ organizace. Ostatní členové se mohli účastnit zasedání
valné hromady, ale nemohli hlasovat.
Od nynějška se mohou členy NEMO
stát kromě zastřešujících národních organizací (při hlasování nyní 10 hlasů)
také networkové organizace zastupující
více než dvě muzea, např. národní výbor ICOM (nyní 3 hlasy) a individuální
členové jako jsou muzea nebo zájmové
skupiny (1 hlas). Změnila se také výše
členských příspěvků NEMO.
Závěr valné hromady byl věnován
představení hostitelské instituce pro
27. konferenci, která je naplánována
na 7.–10. listopadu 2019. Bude jí estonské Museum TARTU. Letošní konference
NEMO na téma „Pohledy zvenčí. Mezioborové přesahy muzejnictví“ se zúčastnilo
přes 150 zástupců evropských muzejních
organizací.

návrh Strategických cílů AMG na období 2019–2021 připravený pro blížící
se XII. Sněm AMG. Zároveň pohovořil
o stávající Koncepci rozvoje muzejnictví
v letech 2015–2020 sestavené MK ČR.
Součástí této koncepce je i příprava
systému registrace a akreditace muzeí
v ČR. Luděk Beneš představil dosavadní
činnost pracovní skupiny AMG zřízené
pro tento účel a její výsledky, tj. principy
a kritéria registrace a základní pravidla
akreditace muzeí. Za velmi pozitivní lze
označit skutečnost, že návrh AMG přijala
za svůj Unie zaměstnavatelských svazů
ČR a bude jej v této podobě prosazovat
na jednáních kulturní tripartity.
Příspěvek na téma „Muzejní instituce
jako součást systému dalšího vzdělávání
v ČR“ přednesla Irena Chovančíková.

Zdůraznila zejména úspěšný rozvoj spolupráce AMG s Masarykovou univerzitou
a jejím Ústavem archeologie a muzeologie v rámci Filozofické fakulty
a vyjádřila naději, že v této oblasti se
rozvine kvalitní spolupráce i s MK ČR
a MŠMT ČR.
Druhou část slyšení vyplnily příspěvky týkající se aktuálních legislativních otázek. Zdeněk Kuchyňka seznámil přítomné s vývojem příprav nového
zákona o ochraně památkového fondu.
Poté, co byl smeten se stolu dřívější
návrh, byly zahájeny práce na novém,
částečně přepracovaném znění. AMG
se již k některým jeho pasážím vyjádřila,
přičemž je z její strany kladen důraz zejména na dodržení principů archeologické
památkové péče.

z činnosti AMG

Veřejné slyšení
v Senátu PČR
luděk beneš
exekutiva amg

V úterý 16. října 2018 se v prostorách
Senátu Parlamentu ČR konalo veřejné
slyšení na téma „Aktuální problémy
českého muzejnictví“, které uspořádal
senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za odborné
podpory AMG. Slyšení zahájili krátkými
projevy předseda uvedeného senátního
výboru Zdeněk Papoušek a I. místopředsedkyně AMG Irena Chovančíková. Poté
již následovaly příspěvky členů Exekutivy AMG. Zdeněk Kuchyňka přiblížil
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Muzeum škole /
Škola muzeu
jitka králová – iva vachková
komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku amg

Stejný řečník poté hovořil na téma
„Odměňování zaměstnanců v kultuře“,
zejména v oboru muzejnictví. Připomněl,
že v současnosti se velkým problémem
stávají nesystémová zvýšení minimální
a zaručené mzdy, která výrazně kolidují
s nastavením platových tříd dle platových
tabulek. Naopak pochvalně lze kvitovat,
že do Katalogu prací byla konečně zařazena profese muzejních pedagogů.
Richard M. Sicha si za téma svého
příspěvku zvolil problematiku uplatňování Nařízení Evropské unie o ochraně
osobních údajů (GDPR) v oblasti muzejnictví, a to zejména při správě a evidenci sbírek a badatelské, resp. publikační
činnosti. Cílem AMG je dosáhnout
v implementačním zákoně pro muzea
a galerie obdobné výjimky, jaká je již
v návrhu zákona vyhrazena pro archivy.
Poté stejný řečník vystoupil k dalšímu
ožehavému tématu, jímž je připravovaná
novela zákona o zbraních a střelivu,
rovněž vyvolaná novou směrnicí Evropské
unie schválenou v důsledku vzrůstajícího
nebezpečí terorismu. Pokud by její zásady byly v ČR uplatněny v nezměněné
podobě, hrozilo by výrazné znehodnocení
všech palných zbraní vyrobených po roce
1890, nacházejících se v muzejních sbírkách i v nesbírkových fondech, včetně
omezení možnosti jejich prezentace,
zapůjčení atd. Také zde bude ze strany
AMG vyvinuto úsilí, aby pro muzea platila
v tomto směru určitá výjimka.
Tématu oceňování sbírek muzejní povahy se věnoval Pavel Ciprian,
který nejprve krátce shrnul dosavadní
legislativní vývoj v této oblasti a poté
se kriticky vyjádřil k poslední novelizaci
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příslušné vyhlášky, podle níž bude potřeba oceňovat a zaúčtovat i dary do muzeí,
předměty pořízené vlastním sběrem atd.
Drtivá většina muzeí nemá personální ani
finanční kapacity na to, aby tato ocenění
realizovala buď vlastními silami, nebo
formou najímání soudních znalců. Snahy
AMG budou tedy směřovat k odstranění
sporných bodů zmíněné novely a samozřejmě i nadále k tomu, aby oceňování
a účtování sbírek bylo v oblasti muzejnictví úplně zrušeno.
V posledním příspěvku pak Irena
Chovančíková informovala o současné
podobě a perspektivách rozvoje Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.
Akcentovala přitom jak pozitiva a naděje, které soutěž vykazuje – mj. rostoucí
zájem muzeí o účast v soutěži, zvyšující
se mediální popularitu, atraktivní podobu ceremoniálu slavnostního vyhlášení
výsledků soutěže, ale také zvyšující se
rizika, zejména nedostatek finančních
prostředků. Nezbytným předpokladem
dalšího rozvoje soutěže je pak schválení
změny Nařízení vlády č. 5/2003 Sb.,
o oceněních v oblasti kultury.
V diskuzi k předneseným příspěvkům
vystoupila řada přítomných osobností,
např. náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda, zástupci MV ČR, MŠMT
ČR, MPSV ČR nebo zástupkyně Svazu
měst a obcí ČR Jindra Tužilová. V závěrečném slově pak průběh slyšení shrnula
Irena Chovančíková a vyjádřila přitom
své přesvědčení, že toto setkání přispěje k dalšímu rozvoji oboru muzejnictví
a také k vzájemnému porozumění všech
subjektů a institucí, které by se na tomto
procesu měly podílet.

Právě rok aktivně působí v rámci Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku pracovní skupina zaměřená
na spolupráci mezi muzeem a školou. Dne
24. září 2018 se uskutečnilo její v pořadí třetí setkání v přátelském prostředí
Muzea hl. m. Prahy. V historické hlavní
budově muzea se sešly více než dvě
desítky účastníků, převážně muzejních
edukátorů. V dopoledním bloku byla pro
zájemce připravena úvodní přednáška Mgr. et MgA. Ivy Vachkové, Ph.D.,
z hostitelské organizace, věnovaná
metodám a technikám dramatické výchovy v muzejní pedagogice a jejich
přednostem a úskalím. Poté navázala
dvojice praktických seminářů, které se
po přestávce opakovaly v odpoledním
bloku. Opět byla muzejním pedagogům
českých paměťových institucí nabídnuta
příležitost zvolit téma dle svého zájmu.
A jaké náměty organizátorky připravily
tentokrát? Mgr. Tomáš Doležal ze Střediska volného času v Brně – Lužánkách se
se svými posluchači věnoval dramatické
výchově v programech pro školy zaměřených na dějiny 20. století. Ti si prakticky
vyzkoušeli pohybové i verbálně zvukové
techniky a postupy založené na metodě hry v roli. Příklady využití dramatické
výchovy na ukázkách ze starších dějin
v muzejním prostředí i ve škole objevovali
pedagogové společně s Mgr. et MgA. Ivou
Vachkovou, Ph.D., na dvou tématech –
knížeti Václavovi a událostech v Praze
mezi lety 1915–1918. Techniky dramatické výchovy kombinovali s interpretací
pramenného materiálu. Čtvrté setkání
pracovní skupiny má již svůj termín, a to
18. března 2019. Koordinátorky pracovní
skupiny zamýšlejí pro aktivní účastníky
z prostředí českých muzeí a galerií připravit opět zajímavá témata k diskuzi
i k praktickému vyzkoušení.
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Muzejní
historici jednali
v Havlíčkově
Brodě
luděk beneš
Komise muzejních historiků amg

Členové komise se setkali na dalším zasedání ve čtvrtek 4. října 2018 v Muzeu
Vysočiny Havlíčkovův Brod. Na programu
jednání byly zejména aktuální legislativní otázky, a to na prvním místě problematika aplikace nařízení Evropské unie
o ochraně osobních údajů (GDPR) a připravovaného implementačního zákona
v českých muzeích. O aktivitách AMG
v této oblasti informoval člen Exekutivy
AMG PhDr. Luděk Beneš. K tomuto tématu se rozvinula široká diskuse, v níž
členové komise tlumočili zkušenosti ze
svých muzeí, zejména z přípravy výstav
a publikací s tématikou novodobých dějin,
s on-line prezentací fotografií atd.
Na jednání se hovořilo rovněž o přípravě systému registrace a akreditace
muzeí v rámci AMG. Účastníci jednání
jednoznačně podpořili návrh vyhotovený
pracovní skupinou AMG a v diskusi zdůraznili jeho přednosti oproti koncepci,
kterou před časem představilo Ministerstvo kultury. Vyzdvihli však nutnost
pečlivého stanovení kritérií pro hodnocení muzeí a kvalitní prezentace celého
systému vůči odborné i laické veřejnosti.
Navrhli rovněž doplnění kritérií pro zařazení muzeí do registru.
V krátkosti byla projednána také
příprava novely zákona o zbraních
a střelivu, zejména pokud jde o hrozící
povinnost dalšího znehodnocení zbraní
vyrobených po roce 1890 v muzejních
sbírkách. V této souvislosti bylo pozitivně
kvitováno, že zástupci AMG se budou
přímo podílet na přípravě dané novely.
Ve volné diskuzi zaznělo pozvání na
konferenci „Obrazy československých
dějin v paměťových institucích“, která
se bude konat v lednu 2019 v Českých
Budějovicích. Padl také návrh, aby po
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ukončení jednotlivých ročníků Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis bylo –
např. členy soutěžní komise – připraveno
vyhodnocení daného ročníku z hlediska vývojových trendů a kvality projektů
v jednotlivých kategoriích.
Členové komise podpořili kandidaturu PhDr. Zdeňka Kuchyňky a Mgr. Jakuba
Smrčky, Th.D., na členy Exekutivy AMG
pro Sněm AMG v Ústí nad Labem. Navrhli
rovněž drobné úpravy předloženého návrhu Strategické cíle AMG pro období
2019–2021.
Účastníci zasedání se dohodli, že
příští akcí Komise muzejních historiků
AMG bude seminář na téma „Aktuální
trendy v oblasti muzejního výstavnictví
s historickou tematikou“, který se bude
konat v Prácheňském muzeu v Písku dne
9. dubna 2019. Na tuto akci byla podána
žádost o příspěvek z rozpočtu AMG. Bude
prověřena možnost, zda by akce mohla
být případně dvoudenní, tj. rozšířila by se
i na 10. dubna 2018. Pořadatelé počítají
s pozváním nejen členů komise, ale i širší
odborné a laické veřejnosti.

Podzimní seminář
Etnografické
komise AMG
petr číhal – romana habartová
– michal chmelenský
etnografická komise amg

Letošní druhý seminář komise, se
uskutečnil ve dnech 1.–2. října 2018
v prostorách Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Semináře se zúčastnilo
celkem 55 etnografů. První jednací blok
zahájil příspěvek Silvy Smutné z Městského muzea ve Velké Bíteši s názvem „Já
vezmu pentličku, zapletu se…“, ve kterém představila výstavu z roku 2017
o tradiční úpravě a úboru hlavy k ženskému lidovému kroji na Horácku a Podhorácku. Druhým přednášejícím byla
Bc. Soňa Krátká z Regionálního muzea

ve Vysokém Mýtě, která seznámila s výsledky terénního výzkumu velikonočního klapání a obchůzek s maskou Jidáše,
uskutečněného pro NPÚ SLS Hlinsko
v letech 2017 a 2018 na Vysokomýtsku.
Mgr. Barbora Svobodová z Muzea Brněnska referovala o obnovených hodech
v Letkovicích. Zvyk vysypávaných ornamentů pískem uvnitř domů a před domy,
jež se udržel na Kyjovsku, prezentovala
Mgr. Věra Colledani z Vlastivědného muzea v Kyjově. Mgr. Michal Chmelenský ze
ZČM ve svém příspěvku přiblížil pastýřské „čarování“ na Plzeňsku a jeho úlohy
v rámci lidových magických praktik. Jako
poslední v prvním jednacím bloku vystoupila PhDr. Jana Poláková, Ph.D., z Moravského zemského muzea v Brně, která
přítomným přiblížila formou filmu životní
příběhy řeckých občanů (především dětí)
na českém území v 2. polovině 20. století.
Druhý blok jednání zahájil Mgr. Petr
Číhal ze Slováckého muzea v Uherském
Hradišti příspěvkem o Mistrech tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje za rok
2018. Dále navázala PhDr. Romana
Habartová z Krajského úřadu Zlínského
kraje referátem o 10. výročí vzniku ocenění Lidová stavba Zlínského kraje. Opravu
fasády štítové zdi památkově chráněného objektu v Topolné č. p. 93 hliněnou
omítkou, která se uskutečnila v průběhu
léta letošního roku, prezentoval Mgr. Jan
Káčer ze Slováckého muzea v Uherském
Hradišti. Vizovickému pečivu a starému
hanáckému právu věnovala pozornost
PhDr. Alena Prudká z Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně. Na ni navázal Mgr. Josef
Urban z Vlastivědného muzea v Olomouci, který představil výstavu „Jízda králů
na Hané. Lidový obyčej v proměnách
času“. Následoval příspěvek historika
Mgr. Josefa Svobody z NÚLK o využití
nových pramenů k dějinám odívání na
Moravě, konkrétně pak tištěných zatykačů vydávaných zemskými úřady. O projektu lidového a zlidovělého šperku v českých zemích podpořeného Grantovou
agenturou ČR hovořila prof. PhDr. Alena
Křížová, Ph.D., z Ústavu evropské etnologie FF MU. Závěr patřil PhDr. Luboši
Kafkovi z Etnologického ústavu Akademie
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Seminář zoologů
2018
jiří šebestian – jan matějů
zoologická komise amg

Ve dnech 19. až 21. září 2018 uspořádalo
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského
kraje, ve spolupráci s AMG a s finanční
podporou Ministerstva kultury společný
seminář Zoologické komise AMG a zoologů státní ochrany přírody.
Zahájení semináře proběhlo v Muzeu Karlovy Vary, kde účastníky krátce
pozdravila jeho ředitelka Ing. Lenka
Zubačová. Následovala prohlídka stálé
expozice, čerstvě ověnčené Cenou Gloria musealis v kategorii Muzejní počin
roku 2017. Průvodcem expozicí byl
RNDr. Jan Matějů, Ph.D.
Po obědě se účastníci semináře
sešli v prostorách penzionu Hospoda
u Dvořáků, ve vísce Dubina v podhůří
Doupovských hor. Společného jednání se
zúčastnilo 26 zoologů, z toho 21 z muzeí, 2 z AOPK a 1 z CHKO Český les
a 1 z NP Podyjí. Zoology ještě jednou
uvítal RNDr. Jan Matějů, PhD., který
představil program semináře a potom
vedl i jeho jednací část.
Nejprve podal předseda Zoologické
komise AMG RNDr. Jiří Šebestian, CSc.,
zprávu o dění v AMG a činnosti výboru
komise. Ke dni 1. září 2018 měla komise dle oficiálních údajů na webových
stránkách AMG celkem 33 členských
institucí a z nich 48 zaregistrovaných
zaměstnanců. Dalších 7 muzejních zoologů se příležitostně zúčastňuje některých seminářů, ale oficiální přihlášku do
Zoologické komise AMG si nepodali. Poté
následovalo přijetí nových členů Zoologické komise AMG. Jelikož Libor Dvořák
z Městského muzea Mariánské Lázně
rezignoval na funkci člena výboru Zoologické komise AMG, proběhly nové volby.
Výbor byl zvolen ve složení: předseda Jiří
Šebestian, z Prácheňského muzea v Písku, členové Mgr. Pavlína Peřinková (Muzeum Vysočiny Třebíč) a Pavel Bezděčka
(Muzeum Vysočiny Jihlava). Pak již byly

Foto: Jan Matějů

věd ČR, v. v. i., který představil publikaci
Lidové podmalby na skle ze sbírek Muzea
v Bruntále.
Následovalo mimořádné plenární zasedání Etnografické komise AMG, kterého se zúčastnilo 43 členů s hlasovacím
právem. Plénum nejprve odsouhlasilo
změnu Jednacího řádu EK AMG a vyjádřilo podporu kandidátů pro volby do
Exekutivy a Revizní komise AMG pro období 2019–2021. Poté bylo přistoupeno
k volbě nového výboru, místopředsedy
a předsedy EK AMG. Z celkového počtu
deseti kandidátů byli do výboru zvoleni:
PhDr. Romana Habartová (Krajský úřad
Zlínského kraje), Mgr. Veronika Hrbáčková (Vlastivědné muzeum v Olomouci),
PhDr. Ivana Kubečková (místopředsedkyně, Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy), Mgr. Marta Kondrová (Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti) a Mgr. Michal Chmelenský (předseda, Západočeské muzeum v Plzni, který se stal předsedou komise.
Závěr prvního dne jednání zakončil společenský večer, který byl věnován
večerním prohlídkám stálých expozic
a krátkodobých výstav, instalovaných
v prostorách strážnického zámku. Druhý
den semináře absolvovali účastníci
prohlídku Muzea vesnice jihovýchodní
Moravy spojenou s odborným výkladem
ředitele NÚLK PhDr. Martina Šimši, Ph.D.
Poté následovala návštěva strážnické
synagogy, přilehlého židovského hřbitova
a závěrem prohlídka Městského muzea
Strážnice.

na programu přihlášené referáty, které
předneslo celkem 12 přednášejících.
Následovala rozprava týkající se zkušeností se správou zoologických sbírek
a o pořádání dalších ročníků seminářů
Zoologické komise AMG. Bylo potvrzeno,
že setkání v roce 2019 uspořádá Mgr.
Peter Adamík, Ph.D., z Vlastivědného muzea v Olomouci a v roce 2020 uspořádají
seminář Bezděčkovi z Muzea Vysočiny
Jihlava. Po večeři proběhla popularizační
přednáška RNDr. Jana Matějů, Ph.D., na
téma „Příroda Doupovských hor“.
Druhý den byl věnován celodenní exkurzi po chráněných i dosud nechráněných
územích Karlovarska. Začali jsme ve Stráži
nad Ohří krátkým náhledem do řeky Ohře,
kde byli mimo jiné nalezeni velevrub tupý,
vranka obecná a koljuška tříostná. Následoval výstup na vrch Himlštejn se suťovými poli a zachovalými bučinami. Cestou
si bylo, díky Karlu Janouškovi ze spolku
Zamenis, z. s., možno prohlédnou užovku
stromovou a blíže se seznámit se specifiky
jejího výskytu v Poohří. Další zastávkou
byl Krásný vrch u Hroznětína, bývalý lom
na kámen, bentonit, kaolín a uran, kde
jsme se seznámili s faunou jezer vzniklých po těžbě. Pozorováni byli raci, mlži
i obojživelníci. Poslední navštívenou lokalitou bylo golfové hřiště Olšová Vrata, nejzápadnější místo přirozeného výskytu sysla
obecného v Evropě. Večer se uskutečnila
popularizační přednáška Dušana Trávníčka o zoologických výpravách na Balkán
s názvem Pětkrát do Albánie.
Závěrečný den semináře vyplnila pěší
exkurze do rezervace Skalky skřítků se zachovalými bučinami a odkryvy laharových
uloženin s pseudokrasovými jeskyněmi.
Po návratu do penzionu se účastníci semináře rozjeli do svých domovů.
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blanka rašticová
Komise regionální historie
moravy a slezska amg

Tradiční podzimní seminář KRHMS AMG
se letos konal v Ostravě ve dnech
11.–12. října 2018 za účasti 40 členů
komise a 2 hostů. Program byl jako obvykle tvořen dvěma částmi, první představoval odborný seminář, rozdělený
do tří tematických bloků. Druhá část
zahrnovala plenární zasedání komise.
Seminář zahájil a řídil předseda komise
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
První tematický blok byl věnován
aktivitám muzeí k letošnímu výročí vzniku ČSR. Účastníci semináře
se seznámili s akcemi pořádanými
v MZM, Vlastivědném muzeu v Olomouci, Vlastivědném muzeu v Šumperku
a Muzeu Těšínska. Diskuze byla zaměřena na výměnu zkušeností zejména s pořádáním panelových výstav v intravilánu
měst. Druhý tematický blok byl zaměřen
na problematiku technických památek ve
správě muzeí (jeho součástí byla také exkurze). Přednesené referáty se zabývaly
ochranou industriálního dědictví v mezinárodním i národním kontextu, metodickými východisky v procesu hodnocení
a ochrany technického a průmyslového
dědictví, záchranou technických památek
a akcemi, které přispívají k jejich oživení.
Diskuze akcentovala nutnost spolupráce
muzejníků a památkářů. V rámci třetího
tematického bloku věnovaného problematice proměn kulturní krajiny zazněly
tři různorodé, místy až překvapivé příspěvky. Jejich obsah vyzněl jednoznačně
– všechny volaly po vstupu dalších oborů,
které by do problematiky vnesly svůj úhel
pohledu nebo alespoň názor.
V průběhu následného workshopu
se přítomní zabývali možnostmi a limity vědecké práce historiků v obecních,
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okresních a státních muzeích. Shodli se
na omezených časových možnostech pro
vlastní vědeckou práci vzhledem ke zvyšujícím se tendencím na pořádání dalších
aktivit v muzeích. Následující téma bylo
věnováno problematice akvizic.
Po skončení workshopu proběhlo
krátké zhodnocení jednání odborného
semináře a plenární zasedání, během něhož byli členové informováni o činnosti
AMG za uplynulé období, byl projednán
a schválen návrh programu činnosti komise na rok 2019 a přijetí nových členů.

V rámci večerního programu absolvovali účastníci komentované prohlídky
nejstaršího ostravského kostela sv. Václava, výstavy „Ostrava 1918–1938“
a stálých expozic muzea. Součástí bylo
společenské posezení, během něhož
účastníci živě diskutovali o jednotlivých
příspěvcích a o dalších problémech své
práce a profese, proběhla také beseda o židovské kultuře v Ostravě. Druhý
den odborného semináře byl věnován
terénnímu výjezdu a exkurzím v NKP
Důl Michal a NKP Dolní Vítkovice.

Foto: Viera Gřondělová

Odborný seminář
moravských
a slezských
historiků

Ze zasedání
Liberecké krajské
sekce AMG
Petra hejralová
městské muzeum
v železném brodě, p. o.

Členové sekce se sešli dne 18. října 2018
v Severočeském muzeu v Liberci za účasti
zástupce Exekutivy AMG PhDr. Luďka Beneše. Na programu zasedání bylo
několik témat. Nejdůležitějším bodem
byla diskuze nad materiálem Strategické
cíle AMG pro období 2019–2021 a nad
kandidátní listinou pro XII. Sněm AMG.
Přítomní zástupci muzeí přednesli své
připomínky a návrhy na upřesnění některých bodů strategických cílů. Připomínky
se týkaly programu DEMUS a jeho další

technické podpory do doby než vznikne
nový systém ELVIS, další dotazy směřovaly
na vysvětlení bodů týkajících se role AMG
v přípravě legislativy (památkový zákon
a zákon o archivnictví) a jaké konkrétní cíle
chce AMG prosadit (problematika archeologických výzkumů, činnost detektorářů,
archiválie v muzeích). Diskuze proběhala
nad přípravou dotačního programu na podporu činnosti muzeí a galerií. Přítomní
se shodli, že by dotační titul neměl být
zaměřen na úhradu provozních nákladů,
ale spíše by z něho mohla být hrazena
metodická nebo jiná odborná pomoc.
Další diskutovanou problematikou bylo
odměňování zaměstnanců v kultuře. Přítomní navrhli doplnit bod o požadavek
na zařazení pracovníků muzejních profesí
do tabulky pro pedagogické pracovníky
a řešení disproporce mezi platovými tabulkami a minimální a zaručenou mzdou. Dále
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proběhla diskuze nad úlohou AMG jako
odborného „garanta“ pro zřizovatele muzeí. Přítomní zástupci členských muzeí
AMG byli dále seznámeni s kandidátní
listinou do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG. Nikdo z přítomných neprojevil
zájem kandidovat, a bylo odsouhlaseno,
že krajská sekce nebude pro volby navrhovat ani žádného kandidáta z předložené
kandidátky.
V další části setkání seznámil
PhDr. Luděk Beneš s aktuálním stavem

v oblasti legislativy, s novelou zákona
o zbraních a střelivu, situací s GDPR,
aktuálním stavem návrhu AMG registrace a akreditace muzeí a o veřejném
slyšení v Senátu PČR, které proběhlo dne
16. října 2018.
V závěru setkání přednesla Ing. Mileda Valečková několik postřehů a návrhů
na organizaci Národní soutěže muzeí Gloria musealis a portálu do-muzea.cz, přes
který probíhá hlasování v návštěvnické
soutěži Muzeum roku a jejího vyhlášení.

Přítomní podpořili zaslání těchto bodů
k širší diskuzi i do dalších krajských sekcí
AMG.
V závěru setkání byli účastníci seznámeni s aktuálním stavem členské základny Liberecké krajské sekce AMG a informováni o převodu sbírky Sklářského muzea
v Novém Boru do vlastnictví Města Nového
Boru. Po skončení zasedání následovala
prohlídka hlavní budovy Severočeského
muzea v Liberci, kde probíhají stavební
práce na modernizaci expozic.

česko-německá publikace Jan Antonín
Venuto a jeho dílo / Johann Anton Venuto und sein Werk, prezentující Venutova
díla uchovávaná v paměťových institucích
v České republice a Rakouské národní
knihovně. Venutovo dílo zobrazující podobu českých zemí před jejich rozsáhlou
industrializací po polovině 19. století, vyniká svým rozsahem dobových vyobrazení
mnoha cenných památkových objektů
a městských celků. Na 398 kresbách
nalezneme 40 hradů, 60 zřícenin, přes
200 zámků, 20 tvrzí, přes 450 kostelů, 60 klášterů, 170 měst a městeček
a 80 vesnic. Přibližně na stovce kreseb
se nacházejí drobná sochařská díla a na
zhruba stejném počtu i různé mosty nebo
lávky. Zastoupeny jsou také technické
stavby, např. na čtyři desítky mlýnů.
I v případech, kdy tyto objekty zanikly nebo zcela ztratily svoji historickou
podobu, mají vyobrazení značný význam
pro místní vlastivědu, historický místopis
a oceníme je i z mnoha dalších aspektů.
U řady menších sídel se často jedná o nejstarší známé zachycení lokality. Vyobrazení
dalších míst pak přinášejí dva otištěné skicáře uchovávané v Čechách. V knize jsou
dále zveřejněna Venutova díla mapová
a téměř neznámá tvorba ilustrační, při níž
spolupracoval s významnými vědci, topografy a historiky přelomu 18. a 19. století.
V publikaci jsou otištěny také grafické listy
z 20. let 19. století, jejichž předlohami

byly Venutovy kresby. Kromě katalogové
části opatřené jmenným rejstříkem obsahuje kniha tři studie věnované Venutově životní a umělecké dráze, významu
jeho díla pro dnešní stavebně-historické
bádání a kartografické sbírce Rakouské
národní knihovny s důrazem na sbírky se
vztahem k ČR.

nové publikace

Jan Antonín
Venuto a jeho
dílo / Johann
Anton Venuto
und sein Werk
aleš Veselý (ed.)
galerie výtvarného umění
v havlíčkově brodě, p. o.

V září a říjnu 2018 se v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, p. o.,
uskutečnila výstava pod názvem „Jan
Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české krajinomalby a veduty přelomu 18. a 19. století“, která poprvé
v České republice souhrnně představila uměleckou tvorbu duchovního, malíře a sběratele Jana Antonína Venuta
(1746–1833). Kromě děl tohoto pozapomenutého kreslíře byly návštěvníkům
představeny také kresby a grafické listy
jeho známějších uměleckých souputníků Antonína Pucherny, Pauliny von Schwarzenberg, Josefa Šembery a Františka
Richtera.
V rámci spolupráce s vídeňskou Rakouskou národní knihovnou, která vlastní
bezmála 400 Venutových akvarelových
kreseb zachycujících podobu Čech mezi
lety 1790–1825, vznikla dvojjazyčná
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pozvánka na výstavu

Hlavní výstavní budova
Západočeského muzea
v Plzni, p. o.
4. října 2018 – 27. ledna 2019
Západočeské muzeum v Plzni, p. o., připomíná sté výročí narození mimořádného
fotografa Viléma Heckela výstavou, která
byla zahájena dne 4. října 2018 a potrvá
do 27. ledna 2019. Je s podivem, že se
jedná o první umělcovu retrospektivní
výstavu, i když dílčích již měl, především
za svého života, mnoho.
Heckelova rozsáhlá tvorba obsahuje
mnoho kapitol: průmyslové a reklamní fotografie, reportážní dokumentaci, krajinné
fotografie Československa a fotografické
záznamy vysokohorských expedic. Mimořádný talent, jasný cíl, oddanost a láska
k přírodě, pracovitost, fyzická kondice
a společenská povaha, to vše jsou skutečnosti, díky nimž se Vilému Heckelovi
podařilo zařadit mezi nejuznávanější fotografy hor a krajiny.
Vilém Heckel se narodil 21. května 1918 v Plzni manželům Emě a Adolfovi
Heckelovým. Každou neděli Heckelovi
trávili na výletě. Po měšťanské škole se Vilém vyučil portrétním fotografem v ateliéru
Aloise Chmelíka v Plzni. Volný čas věnoval
trampování s kamarády, fotografování
a sportu. Hranice mezi prací a koníčkem
u Heckela nikdy nevznikly.
Po vyučení odešel do Prahy a začal
pracovat jako propagační fotograf ve firmě Indusfoto. Jednou z prvních zakázek
byla reportáž z pohřbu T. G. Masaryka pro
časopis Světozor. Cenné zkušenosti z oblasti divadelní reportáže získal v ateliéru
Karla Drbohlaval. Od roku 1940 pracoval
ve fotografické agentuře Illek & Paul Press
Photo Service, která udávala tón v užité
a reklamní fotografii. Zde mohl Heckel
pracovat s nejmodernější fotografickou
technikou a vyzkoušet si přípravu i realizaci
výstavních a propagačních expozic. Práce
v různorodých ateliérech a prostředích
pod vedením zkušených profesionálů zformovala Heckela ve všestranného a technicky brilantního fotografa.

Věstník AMG 6 /2018

Vybaven zkušenostmi z propagačních
ateliérů nastoupil Vilém Heckel jako průmyslový fotograf do Zbrojovky Brno (později Československé závody kovodělné)
a zároveň působil jako fotograf Československé obchodní komory. Jeho fotografie
výrobních hal, strojů, rozpracovaných
výrobků a technologických provozů ale
zdaleka přesahovaly primární propagační
účel. Komerční zakázky zajišťovaly Heckelovi celý život příjem, díky kterému si mohl
sám financovat expedice do hor.
Rok 1953 odstartoval Heckelovu
aktivní horolezeckou kariéru. Při přípravě prvního vydání knihy Naše hory
nashromáždil 3.000 snímků, ale scházely
mu fotografie lezců na stěně. S horolezci nejen vytvořil chybějící snímky, ale
uzavřel spojenectví doslova na celý život.
V roce 1955 Heckel zdokumentoval zimní
přechod hřebenů Vysokých Tater, který
absolvoval společně s reprezentačním
družstvem československých horolezců.
Překvapivě snadno zapadl do sportovního družstva, jehož členové respektovali
a podporovali pozici fotografa „na lovu“,
ale rozhodně na něj nečekali. Respekt
k jeho práci posilovaly vyvolané snímky,
ale i Heckelova kamarádská a přímá povaha se smyslem pro týmovou práci.
V roce 1956 se stal Vilém Heckel
volným fotografem a hned následující
rok získal třetí cenu ve fotografické soutěži spjaté se světovou výstavou EXPO
58 v Bruselu. Zároveň měl v tomto roce
unikátní možnost fotografovat Miss USA
Charlotte Sheffieldovou pro reklamu
na novou Škodu Felicii.

První vysokohorská mezinárodní expedice na Kavkaz v roce 1958 zasvětila
Heckela do celé škály aspektů horolezectví. Zažil organizační potíže, nutnost
improvizace, závislost na počasí i vůli
přírody, postup na hranici možností v nebezpečném terénu a bohužel i smrt dvou
kamarádů při pádu laviny. Po návratu
vznikla kniha i série výstav Kavkaz 58.
V roce 1959 byly jeho snímky z expedice
oceněny na světové výstavě horské fotografie v Trentu zlatou medailí.
S dalšími horolezeckými expedicemi zamířil Heckel do Afghánistánu a Pákistánu. Osudnou se ovšem stala expedice do Peru v roce 1970. Horolezci se
přes Dakar přepravili do Limy, kde čekali
na notně opožděná a navíc z velké části
vykradená zavazadla. Po komplikovaném
startu se nešťastnou náhodou zabil pravděpodobně nejzkušenější horolezec výpravy Ivan Bortel. Sled nešťastných událostí fatálně skončil dne 31. května 1970,
kdy tábor horolezců zavalila při ničivém
zemětřesení lavina kamení. Neštěstí
Heckela zastihlo v okamžiku, kdy byla
jeho kariéra na vrcholu. Byl uznávaným
fotografem, jeho publikace byly pro velký
zájem opakovaně vydávány a doma na něj
čekala podporující manželka a dvě dcery.
Vilém Heckel nám prostřednictvím svých
fotografií dokázal zprostředkovat, jaká
krása a přírodní síla jej a jeho kamarády
do hor lákala a stále láká i jejich následovníky.
markéta formanová

Foto: Vilém Heckel; Archiv Viléma Heckela

Vilém Heckel 100
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Designujeme
a realizujeme expozice,
které vyprávějí příběhy
Komplexní přístup k řešení expozic

plánujete
novou expozici?
Potřebujete od počátku silný tým
Libretista • Scénograf • Architekt
Výtvarník • Tvůrce obsahové části
Projektant audiovizuálního řešení
Light designér • Produkce
Projektový manažer

www.expo21.cz
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Uměleckoprůmyslové muzeum
Jiří Kuhnert: Sketch and dream

Bechyní chyceni
6. 10. – 31. 12. 2018
Výstava k připomínce konce první světové války
a vzniku Československé republiky
28. 10. – 31. 12. 2018

Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Šetlík pro MUD	
Sandra Majerová: Slovo
jako obraz
Dušan Filip Škrášek
Salon výtvarníků Benešovska
Kamila Ženatá: U stolu
Miloslav Chlupáč

19. 9. 2018 – 1. 2. 2019
19. 9. 2018 – 1. 2. 2019
17. 11. 2018 – 27. 1. 2019
26. 11. – 30. 12. 2018
30. 11. 2018 – 17. 2. 2019
30. 11. 2018 – 15. 2. 2019

Beroun
Muzeum Českého krasu
Matěj Warous
a řemeslo perníkářské
Andělská noc
Prezident T. G. Masaryk
T. G. Masaryk a železnice
Salonní vůz T. G. Masaryka

23. 11. 2018 – 28. 2. 2019
30. 11. 2018 – 31. 1. 2019
4. 10. 2018 – 28. 2. 2019
4. 10. 2018 – 28. 2. 2019
4. 10. 2018 – 28. 2. 2019

15. 11. 2018 – 25. 1. 2019

listopad 2018 – leden 2019

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Zlatá éra první republiky
Kouzlo vánočního stromku
Loutková laboratoř I.

18. 10. 2018 – 28. 2. 2019
22. 11. 2018 – 19. 1. 2019
31. 1. – 16. 3. 2019

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
5. 10. – 31. 12. 2018

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka

10. 10. – 31. 12. 2018

Muzeum Brněnska
Vila Löw-Beer v Brně
Textilní firma Mořic Fuhrmann
1918–1948
Památková péče v praxi: Metody /
/ Řemesla / Technologie
Design a textil očima studentů

7. 9. – 30. 12. 2018
10. 1. – 17. 2. 2019
22. 2. – 7. 4. 2019

Umění loutky
Rok 1918: Co nám válka
vzala a dala…

22. 11. 2018 – 20. 1. 2019
3. 5. – 31. 12. 2018

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

23. 3. 2018 – 10. 3. 2019

Průmysl na Moravě
Komunikujeme
Hodiny ze Schwarzwaldu
Nikola Tesla: Muž, který
rozsvítil svět

23. 10. 2018 – 21. 4. 2019
24. 10. – 16. 12. 2018
6. 11. 2018 – 21. 4. 2019
12. 12. 2018 – 28. 4. 2019

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann: Koloman Moser 30. 5. 2018 – 24. 3. 2019

Bruntál
Muzeum v Bruntále
8. 11. 2018 – 6. 1. 2019
7. 12. 2018 – 27. 1. 2019
15. 12. 2018 – 6. 1. 2019

Bučovice
Muzeum Bučovice
Vánoce našich předků

Nomádi Evropy: Příběh
slovenského drátenictví
14. 12. 2018 – 10. 2. 2019
Bohuslav Odehnal: Lidový umělec
a jeho tvorba
14. 12. 2018 – 10. 2. 2019

Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha-východ
30. 11. 2018 – 13. 1. 2019

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

Magnetický sever, východ

Památné stromy okresu Bruntál
Novoročenky neboli PéeFka
Vánoční ozdoba 2018

100 let od konce 1. světové války
a vznik Československa

Pojizerští malíři v Polabí

Pavilon Anthropos

Technické muzeum v Brně

Blatná
Městské muzeum Blatná
Fenomén Merkur

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

Muzeum města Brna

Blansko
Muzeum Blanenska
Fenomén Igráček

2. 11. 2018 – 13. 1. 2019

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác

kalendárium výstav

Bechyně
Městské muzeum Bechyně

27. 11. – 30. 12. 2018

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Nová stálá expozice: Středověké město
od června 2018
Malované na skle
3. 12. 2018 – 13. 1. 2019
Výstava fotografií
29. 1. – 10. 2. 2019

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Válečný lazaret
11. 5. – 30. 12. 2018
Síla legionářské tradice v Čelákovicích 29. 9. – 10. 2. 2018

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
27. 4. 2018 – 24. 3. 2019

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

Pražákův palác
Tomáš Hlavina: Jedno a mnohé 14. 9. 2018 – 27. 1. 2019
Inez Tuschnerová
14. 9. 2018 – 27. 1. 2019
Nejkrásnější české knihy
roku 2017
16. 11. 2018 – 31. 1. 2019

Markéta Váradiová / Lada Semecká /
/ Iva Kolorenčová
26. 10. – 31. 12. 2018
Relativní hranice / Materia
26. 10. – 31. 12. 2018
Dámy: Móda v portrétní malbě
9. 3. – 31. 12. 2018
Marie a Břetislav Vojtíškovi: 90 let
8. 11. – 30. 12. 2018

Česká Třebová
Městské muzeum
Výstava betlémů

2. 12. 2018 – 6. 1. 2019
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České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
První světová válka: Léta zkázy
a bolesti
12. 11. 2017 – 31. 12. 2018
České šlechtické rodové ražby
16.–17. století
7. 2. – 28. 2. 2019
V práci a vědění jest naše spasení
(150 let gymnázia J. V. Jirsíka) 12. 9. 2018 – 13. 1. 2019
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
Staré světlo a prales vědomí
21. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Jednou v roce na Vánoce

2. 12. – 30. 12. 2018

Dobrovice
Dobrovická muzea
Historie Dobrovice 1558–2018 aneb Velké dějiny
procházejí městem
8. 6. – 30. 12. 2018
Můj barevný sen
18. 11. – 30. 12. 2018

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Stopa: Vyřeš zločin

22. 11. 2018 – 31. 1. 2019

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Ze života porcelánového šálku

24. 11. 2018 – 22. 4. 2019

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

26. 10. 2018 – 20. 1. 2019

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd-Frýdecký zámek
Barevný svět
Z Frýdku do celého světa:
Příběhy rodu
Společenský život hmyzu

8. 11. 2018 – 6. 1. 2019
22. 11. 2018 – 13. 1. 2019
17. 1. – 24. 2. 2019

Havířov
Výstavní síň Musaion
Funkcionalismus, architektura a interiérová kultura
první republiky
15. 11. 2018 – 31. 3. 2019

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Ahoj, Nachar!

3. 6. 2018 – 20. 1. 2019

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
Skutečné obrazy
Výtvarno

24. 11. 2018 – 20. 1. 2019
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Vojtěch Kubašta: Geniální prostorová
ilustrace
12. 12. 2018 – 3. 2. 2019
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Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Máme republiku!
Betlémy

19. 10. 2018 – 3. 2. 2019
30. 11. 2018 – únor 2019

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
David Sládek: Do ulic

3. 11. 2018 – 22. 2. 2019

Horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané
Ilustrace knih Adalberta Stiftera

9. 6. 2018 – 15. 12. 2019

Hradec Králové
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Galerie Vladimíra Preclíka: Podoby
české moderny
13. 4. 2018 – 12. 5. 2019
12 / 15 dnes…
19. 10. 2018 – 27. 1. 2019
Zdeněk Sýkora: Výběr z grafického díla
z let 1964–2011
26. 10. 2018 – 27. 1. 2019
Čest práci, paní učitelko!
14. 12. 2018 – 27. 1. 2019

Hustopeče
Městské muzeum a galerie v Hustopečích
Nová stálá expozice: Osvobození 1945
od 16. 4. 2018
Fotoklub Hustopeče
1. 12. 2018 – 28. 12. 2018

Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Velký obraz. Divadelní opony v českých zemích
v 19.–21. století
4. 10. – 30. 12. 2018
Labyrint světa a ráj mého srdce
29. 11. – 31. 12. 2018

Retromuseum Cheb
Tvary, barvy, pohodlí:
Nábytek Jitona

18. 10. 2018 – 7. 4. 2019

Muzeum Cheb
Kostelíček boží: Kapitola ze Slabikáře
návštěvníka památek
12. 10. 2018 – 1. 1. 2019

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Vánoce v muzeu:
Tentokrát africké
Kryštof z Karlovic a Červeného
hrádku

24. 11. 2018 – 6. 1. 2019
2. 12. 2018 – 2. 2. 2019

Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Tradiční výstava betlémů
a vánočních pohledů
Dánsko

27. 11. – 31. 12. 2018
8. 1. – 27. 2. 2019

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Tanec kolem baletky: Co se děje
v restaurátorské dílně?
Loutky na frontě

28. 9. 2018 – 12. 1. 2020
2. 11. 2018 – 1. 9. 2019

Regionální muzeum v Chrudimi
Monarchie padla, zvítězil lev

28. 10. 2018 – 6. 1. 2019

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Technické hračky

13. 11. 2018 – 27. 1. 2019

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

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Dětský svět

18. 10. 2018 – 28. 2. 2019

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Vánoční výstava ISŠ a PrŠ Jesenice 29. 11. – 21. 12. 2018

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Vánoce našich babiček
Válka, která zrodila ČSR
Ze života aristokratických dětí
Vyprávěj

9. 10. 2018 – 6. 1. 2019
23. 10. 2018 – 13. 1. 2019
15. 1. – 3. 3. 2019
29. 1. – 3. 3. 2019

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Snový svět Vladimíra Komárka
Betlémy z Jičínska
Malíř Jaroslav Šámal

25. 11. 2018 – 6. 1. 2019
1. 12. 2018 – 13. 1. 2019
17. 1. – 3. 3. 2019

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Nová stálá expozice: Jan Koblasa. Realizace parku
a pomníku G. Mahlera
od 6. 11. 2018
Bohumil Krátký: Motýlí čas
28. 11. 2018 – 19. 1. 2019
Tomáš Pilař: Autorská tvorba
6. 2. – 30. 3. 2019

Muzeum Vysočiny Jihlava
Hvězdné nebe nad námi
Patchwork
Milé drobnosti
Photographia Natura 2018
Obrazy mého života
Legendy v miniatuře
Kočárky babičky Boženky
Karty v Jihlavě

13. 11. 2018 – 6. 1. 2019
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019
7. 12. 2018 – 3. 2. 2019
8. 1. – 17. 2. 2019
11. 1. – 8. 5. 2019
17. 1. – 19. 3. 2019
18. 1. – 17. 3. 2019

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Dana Puchnarová: Záření
6. 11. 2018 – 13. 1. 2019
IGLOO 10
6. 11. 2018 – 3. 2. 2019
Neighborhood Report /
/ Umělci Vysočiny
8. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Bon appétit (s chutí do galerie) 15. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Ze sbírek OGV v Jihlavě
15. 11. 2018 – 13. 1. 2019
J. Pražan, D. Strouhal: Zdroj
15. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Tereza Bartůňková / Eva Jaroňová /
Lucie Lučanská
24. 1. – 24. 2. 2019
František Mořic Nágl
17. 1. – 10. 3. 2019
SOS
24. 1. – 24. 3. 2019
M. Vlček: Fragmenty nomádova koberce 28. 2. – 31. 3. 2019

Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Velká válka: 100. výročí
ukončení

25. 10. 2018 – 24. 2. 2019

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
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
Keramika 4x jinak
25. 11. 2018 – 27. 1. 2019
Odcházení Otce vlasti
12. 12. 2018 – 3. 2. 2019
Bhabhím okem aneb Jak vidíme svět
9. 2. – 31. 3. 2019
Za císaře pána
23. 2. – 28. 4. 2019

Jindřichův Hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

kalendárium výstav

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

Nová stálá expozice: Jezuité
v Jindřichově Hradci
od 23. 11. 2018
Český rok 1918 na fotografiích / Boj teprve
nám nastává! / Viktor Dyk
29. 4. – 30. 12. 2018
František II. Rákóczi: Maďarský
národní hrdina v Jindřichově Hradci
28. 9. – 30. 12. 2018
Karel Hájek: Byl jsem při tom
28. 10. – 30. 12. 2018

Muzeum Jindřichohradecka
Jihočeské betlémy

15. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Nožík Tomáše Krýzy
24. 11. 2018 – 6. 1. 2019
První republika: Život v Jindřichově Hradci
na stránkách Ohlasu od Nežárky
11. 5. 2018 – 6. 1. 2019
Svět kostiček
4. 5. 2018 – 6. 1. 2019

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
Nová stálá expozice: 100 let – 100 děl
– 100 umělců – 100 osudů
od 28. 10. 2018
Tomáš Polcar: Hemisféry
16. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Interaktivní galerie Becherova vila
Ondřej Michálek: Nová útočiště

9. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Muzeum Karlovy Vary
Zimní radovánky: Zima v Krušnohoří
na přelomu 19. a 20. století
13. 12. 2018 – 28. 2. 2019

Karviná-Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Repliky oděvů první republiky

2. 10. 2018 – 31. 1. 2019

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Viktor Mácha: Hutě
Miroslav Kubík: Volná tvorba
Retro 60´
Vánoční pohlednice
Retro ve vztahu k Expu ´58
Vánoce

4. 11. 2018 – 17. 3. 2019
30. 11. 2018 – 20. 1. 2019
30. 11. 2018 – 10. 2. 2019
30. 11. 2018 – 20. 1. 2019
30. 11. 2018 – 10. 2. 2019
2. 12. 2018 – 2. 2. 2019

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Obrazy zimy ve výtvarném
umění 19.–21. století

3. 11. 2018 – 3. 2. 2019

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 – 10. 2. 2019
Konec starých časů
16. 10. 2018 – 10. 2. 2019
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Kolín
Regionální muzeum v Kolíně

Letohrad
Městské muzeum Letohrad

Josef Lada jak ho neznáte
15. 11. 2018 – 10. 2. 2019
Barokní umění ze sbírek muzea 25. 10. 2018 – 27. 1. 2019

Dvořákovo muzeum pravěku
Mezi kmeny a státem: Kouřimsko a Kolínsko
v raném středověku
10. 9. 2016 – 7. 1. 2019

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Ivan Pinkava: Zbývá jen zlato

25. 10. 2018 – 20. 1. 2019
30. 11. 2018 – 30. 3. 2019

Králíky
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub
K-S 14 „U Cihelny“
Nová stálá expozice: Východočeský památník
celnictví
od 20. 9. 2018

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Rok 1918 a Kralupy

18. 10. 2018 – 12. 1. 2019

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Vládci noci
Vánoční kouzlo starých časů
Josef Ruszelák

10. 10. 2018 – 3. 2. 2019
19. 10. 2018 – 6. 1. 2019
14. 2. – 7. 4. 2019

Kunín
Zámek Kunín
6. 9. – 31. 12. 2018

Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje GASK
25. 2. 2018 – 8. 2. 2020
28. 10. 2018 – 24. 2. 2019
25. 11. 2018 – 17. 3. 2019
25. 11. 2018 – 17. 3. 2019

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Betlémy
Pro Krista pána…

26. 11. 2018 – 31. 1. 2019
26. 11. 2018 – 3. 2. 2019

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

Jak šel čas… s muzeem
20. 4. 2018 – 31. 12. 2019
Sklo ve službách politiky
25. 10. 2018 – 24. 3. 2019
Boží muka v krajině
1. 11. 2018 – 1. 1. 2019
Za orchidejemi Českého středohoří
17. 1. – 24. 3. 2019

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Vánoční výzdoba domu U Rytířů 1. 12. 2018 – únor 2019
Já jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho
moderního intelektuála
10. 11. 2018 – 10. 2. 2019

Regionální muzeum v Litomyšli
Vznik ČSR očima Quidona Šimka 13. 10. 2018 – 24. 2. 2019
Marie Fischerová-Kvěchová známá
i neznámá…
24. 11. 2018 – 27. 1. 2019

Litovel
Muzeum Litovel
Skleněná krása Vánoc

28. 11. 2018 – 20. 1. 2019

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
8. 11. 2018 – 17. 2. 2019

Louny
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Emil Filla: Meziválečná tvorba /
/ Ruská revoluční avantgarda 14. 10. 2018 – 31. 12. 2019

Oblastní muzeum v Lounech
Doba dřevěná… doba minulá
Vánoční ozdoby
Vánoce našich prababiček

9. 10. 2018 – 6. 1. 2019
1. 12. 2018 – 13. 1. 2019
5. 12. 2018 – 3. 2. 2019

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
28. 6. – 31. 12. 2018

Lysá nad Labem
Muzeum Bedřicha Hrozného
Sokol v Lysé nad Labem

22. 9. 2018 – 15. 1. 2019

Mariánská Týnice-Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska

Hvězdy stříbrného plátna a historická móda na panenkách
ze sbírky Zdeňky Mudrákové
1. 12. 2018 – leden 2019
Betlémy
1. 12. 2018 – leden 2019

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

Lešná
Muzeum regionu Valašsko
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Pneuma
Plus-minus

Muzeum staré jako Československo

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun

Nejkrásnější houba
Houby na Valašsku
Krajina starých sídel
Světlo vánoc

Liberec
Oblastní galerie Liberec

Loutky a maňásci

Porcelánka Ćmielow: Polský
národní klenot

Alej světců
Ladislav Šaloun: Dotek osudu
Jiří Sozanský: Signum actu /
/ Znamení činu
Vratislav Nechleba: Tajemná
tvář

2. 12. – 22. 12. 2018

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích

Technické muzeum Tatra
Ohlédnutí 1978–2018

Vánoční výstava

1. 9. – 16. 12. 2018
1. 9. – 16. 12. 2018
1. 10. – 16. 12. 2018
13. 11. – 16. 12. 2018

České Vánoce

1. 12. – 31. 12. 2018

Máslovice
Malé máslovické muzeum másla
Koloniál pana Bajzy

6. 10. 2018 – 27. 1. 2019

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Půjdem spolu do Betléma
Jak voní Vánoce?
Mexiko
Mělnické poklady
Poklady Rytířů mělnických
Chlapi si zase hrajou
Patagonie
Kašpárkův rok 2018 obrazem

16. 11. 2018 – 6. 1. 2019
20. 11. 2018 – 6. 1. 2019
8. 1. – 3. 2. 2019
8. 1. – 3. 2. 2019
12. 1. – 3. 2. 2019
18. 1. – 10. 2. 2019
5. 2. – 10. 3. 2019
7. 2. – 3. 3. 2019

Bijoudi: Český skleněný šperk
Alena Vitáková: Obrazy a sklo

Arcidiecézní muzeum Olomouc
20. 11. 2018 – 13. 1. 2019
29. 11. 2018 – 6. 1. 2019

ŠKODA Muzeum
David Černý: Český betlém
První kilometry v I. republice

leden – prosinec 2018
23. 10. 2018 – 30. 4. 2019

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
Adventní výstava

prosinec 2018

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
15. 11. 2018 – 13. 1. 2019

Moravský Krumlov
Městské muzeum a Galerie Knížecí dům
TGM to nebude mít nikdy lehké

7. 11. – 31. 12. 2018

Most
Galerie výtvarného umění v Mostě
Robert Vano: Memories

8. 12. 2018 – 6. 1. 2019

Oblastní muzeum v Mostě
28. 2. – 31. 12. 2018
18. 10. 2018 – 31. 3. 2019

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Náchodský výtvarný podzim

24. 11. 2018 - 6. 1. 2019

Napajedla
Muzeum Napajedla
Alois Juřena: Celý můj život
29. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Výstava pedagogů SUPŠ v Uherském Hradišti
k 80. výročí založení školy
17. 1. – 17. 2. 2019

Nová Paka
Městské muzeum Nová Paka

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
15. 5. – 31. 12. 2018
15. 11. 2018 – 5. 1. 2019

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Vánoční stůl

6. 12. 2018 – 6. 1. 2019

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska

15. 6. 2018 – 6. 1. 2019
5. 10. 2018 – 13. 1. 2019
23. 11. 2018 – 27. 1. 2019
6. 2. – 14. 4. 2019
22. 2. – 28. 4. 2019

Stolování všední a sváteční. Příběh fajánse, majoliky
a porcelánu
20. 11. 2018 – 15. 5. 2019
Antonín Satke: Střípky z mozaiky života a díla slezského
folkloristy a etnografa
22. 11. 2018 – 14. 4. 2019
Legionářské muzeum
1928–1938–2018
27. 10. 2018 – 7. 3. 2019

Památník Petra Bezruče
Elegie moderny. Knižní kultura
let 1958–1968

21. 8. 2018 – 7. 1. 2019

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska
Petr Bezruč

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
Černá země? Mýtus a realita
26. 9. 2018 – 6. 1. 2019

Ostravské muzeum
Ostrava 1918–1938

27. 9. – 31. 12. 2018

Ladislav Machoň a Pardubice
Křehké sny modernity

17. 10. 2018 – 10. 3. 2019
17. 10. 2018 – 10. 3. 2019

Dům U Jonáše
Staré Pardubice očima malířů

14. 11. 2018 – 31. 3. 2019

Východočeské muzeum v Pardubicích
Lidé Barmy: Fotografie V. Lemberka 18. 5. 2018 – 28. 4. 2019
Eliáš & Eliáš ml.: Obrazy sklářských
výtvarníků
1. 6. 2018 – 27. 1. 2019
Pardubické proměny
5. 10. 2018 – 27. 1. 2019
Vášeň, čas a sklo
16. 11. 2018 – 27. 1. 2019

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

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

Nový Knín
Muzeum zlata Nový Knín
Výstava betlémů

Český kinematograf
Od Zborova k republice
Šťastný život v secesi
Bob Dylan / On the Road
Lidový oděv na Moravě

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích

Pavel Hanák 70
5. 10. – 31. 12. 2018
Betlémy v Suchardově domě aneb
Pocta našim řezbářům
24. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Za svobodu!
K. Korovin a J. Štreit: Japonsko

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Opava
Slezské zemské muzeum

Vánoční tradice a zvyky
v Evropě

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

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

kalendárium výstav

Mladá Boleslav
Městský palác Templ

Velká válka: Rok 1918
Mladí a neklidní

květen 2018 – květen 2019
13. 11. 2018 – 13. 1. 2019

Petřvald u Karviné
Technické muzeum
V žáru výhně

20. 11. – 16. 12. 2018

Olomouc
Muzeum umění Olomouc
David Vávra: Okna kaváren
9. 10. – prosinec 2018
Rozlomená doba 1908–1928: Avantgardy
ve střední Evropě
20. 9. 2018 – 27. 1. 2019
J. Funke: Avantgardní fotograf 15. 11. 2018 – 10. 2. 2019

17. 7. – 31. 12. 2018

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Řezníci: Výstava mastná

13. 11. – 30. 12. 2018

Planá nad Lužnicí
Galerie Fara
Šárka Coganová: Grafika
Vánoční výstava

30. 10. – 30. 12. 2018
2. 11. – 31. 12. 2018
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Plzeň
Západočeská galerie v Plzni

Museum Montanelli

Pracovna republiky. Architektura Plzně
v letech 1918–1938
21. 11. 2018 – 24. 2. 2019
Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední
Evropě 1860–1890
10. 10. 2018 – 27. 1. 2019

Západočeské muzeum v Plzni
Sklo: Skupina Rubikon a hosté
21. 9. 2018 – 6. 1. 2019
Vilém Heckel 100
5. 10. 2018 – 27. 1. 2019
Listopad 1989
23. 2. – 8. 9. 2019
Jan Koula. Národopisec a novorenesančník:
100 let od úmrtí
23. 2. – 8. 9. 2019

Muzeum loutek Plzeň
Gustav Nosek: Muž ve stínu

16. 6. – 31. 12. 2018

Praha 1848–>1918
13. 6. 2018 – 24. 2. 2019
Předmět sezóny: Hromadný nález broušených
kamenných nástrojů z Ruzyně
1. 10. – 30. 12. 2018
Tisíc barev pohádky
7. 11. 2018 – 7. 1. 2019
Zlatá Praha
5. 12. 2018 – 31. 3. 2019

Dům U Zlatého prstenu
The Tap Tap v muzeu

B. Rothmayerová Horneková a A. Masaryková: Svěřenkyně
a mentor (1926–1939)
1. 11. 2018 – 29. 9. 2019

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
Detaily
22. 11. 2018 – 19. 2. 2019
Z historie cukrářského řemesla
8. 2. – 5. 5. 2019

Broučci architekta Zdeňka
Podhůrského

28. 6. 2018 – 15. 1. 2019

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Martinů obrázky kreslící

14. 10. – 31. 12. 2018

26. 10. 2018 – 6. 1. 2019
29. 1. – 12. 5. 2019

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Start up / Marie Tučková – Episode one:
Bunny‘s departure
21. 11. 2018 – 20. 1. 2019
Roman Štětina: Předmluva
21. 11. 2018 – 24. 2. 2019
Hulačová / Keresztes / Janoušek:
Éntomos
21. 11. 2018 – 3. 3. 2019

Dům fotografie
Gisèle Freund a Timm Rautert: Havel, Kundera a Sudek
očima fotografů v roce 1967
6. 11. 2018 – 3. 2. 2019

Dům U Kamenného zvonu
12. 12. 2018 – 24. 3. 2019

Městská knihovna
Transformace geometrie / Sbírka
Siegfrieda Grauwinkela (Berlín)
a Miroslava Velfla (Praha)
28. 11. 2018 – 31. 3. 2019

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
15. 9. – 15. 1. 2019
6. 10. 2018 – 27. 1. 2019
20. 10. 2018 – 13. 1. 2019
27. 10. 2018 – 20. 1. 2019

Portheimka – Museum skla
Inwald: Příběh zlíchovské
sklárny

Sto let bezpečnostních sborů aneb
Od četnictva k policii
18. 4. 2018 – červen 2019
Příroda na prodej
únor – březen 2019
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

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

Salmovský palác

Sochař a legionář Rudolf Březa
Proměny Brna II aneb Brno
napoleonské

Pablo Picasso: Vášeň a vina
F. Kupka: Legionář a vlastenec
F. Kyncl: Bod, čára, prostor
Vlasta Prachatická: Portréty

23. 10. 2018 – 3. 3. 2019

Muzeum Policie ČR

Národní galerie v Praze
Palác Kinských

Prace u Brna
Památník Mohyla míru

Sonda 1: Příběh slovenského
(post)konceptuálního umění

12. 12. 2018 – 24. 3. 2019

Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Zámecký areál Ctěnice

První republika: 100 let
samostatného státu

28. 9. 2018 – 26. 5. 2019

Muzeum hlavního města Prahy

Národopisné muzeum Plzeňska

Poděbrady
Polabské muzeum
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East of Eden: Richard Stipl
& Josef Zlamal

Charta Story: Příběh Charty 77 14. 3. 2017 – 13. 1. 2019
Salm Modern #1: Možnosti dialogu 2. 12. 2018 – 1. 12. 2019

Schwarzenberský palác
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
Koudelka: Invaze 68 & Archivní záběry
Jana Němce
22. 8. 2018 – 6. 1. 2019
Otevřený depozitář Umění Asie 24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Introducing Valentýna Janů:
I’m sry
24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Poetry Passage#7: Egill Sæbjörnsson,
The stairs / Schody
24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Moving Image Department #9:
Desire in Language
24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Cena Jindřicha Chalupeckého:
Finále 2018
14. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Pravda vítězí(vá). Obrazy nejen
z českých dějin
24. 10. 2018 – 3. 2. 2019
Katharina Grosse: Zázračný
obraz
16. 2. 2018 – 6. 1. 2019

Národní knihovna České republiky
17. 11. 2018 – 17. 2. 2019

Spřízněni volbou

2. 11. 2018 – 10. 1. 2019

16. 11. 2018 – 15. 1. 2019

Národní muzeum
2x100
28. 10. 2018 – 31. 1. 2019
Česko-slovenská / Slovensko-česká
výstava
28. 10. 2018 – 30. 6. 2019

České muzeum hudby
Hudba a pohádka
26. 5. 2017 – 13. 1. 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
21. 11. 2018 – 4. 2. 2019

27. 3. 2018 – 28. 4. 2019

Smetana zapomenut v kameni
aneb Výlety zapomníky

8. 12. 2017 – 15. 2. 2019
8. 12. 2017 – 28. 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
Případ Světlana: Proměny obrazu
třetího odboje
6. 12. 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
28. 7. 2017 – 24. 2. 2019
25. 5. 2018 – 24. 2. 2019

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Tady nová republika
Nová škola v nové republice: Školství
v meziválečném Československu
Rok 1968 a československé školství
a knihovnictví

1. 2. – 31. 12. 2018
1. 2. – 31. 12. 2018
23. 8. – 31. 12. 2018

Národní technické muzeum

Národní zemědělské muzeum Praha
29. 6. – 30. 12. 2018
28. 9. 2018 – 30. 6. 2019

Novoměstská radnice
Iva Hüttnerová: Obrázky

25. 11. 2018 – 6. 1. 2019
20. 7. 2018 – 13. 1. 2019

Poštovní muzeum
100 let – 534 autorů

16. 11. 2018 – 20. 3. 2019

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Legenda české módy:

18. 10. 2018 – 27. 1. 2019

Židovské muzeum v Praze
Můj šálek Kafky…

22. 2. 2018 – 27. 1. 2019

Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
Polin / Židé v republice
mnoha národů

3. 12. 2018 – 25. 1. 2019

Profese scénograf

29. 11. 2018 – 16. 4. 2019
18. 9. – 30. 12. 2018

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Nastupujte, odjíždíme!

22. 11. 2018 – 28. 1. 2019

Předklášteří
Podhorácké muzeum
První světová válka: Rok 1918
Život v měšťanské domácnosti
po první světové
Jana Kotová-Kouřilová:
Obrazy starého Tišnova

29. 10. 2018 – 20. 1. 2019
27. 11. 2018 – 10. 3. 2019
15. 1. – 24. 2. 2019

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Příběhy z Pravěku
Vánoce na zámku
Máj lásky čas
Umění žít: Dana Hlobilová

1. 11. 2018 – 31. 3. 2019
4. 12. – 30. 12. 2018
1. 2. – 7. 4. 2019
14. 2. – 16. 6. 2019

Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum
Lidové Vánoce v Polabí

16. 11. – 30. 12. 2018

Přeštice
Dům historie Přešticka
Můj betlém

30. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda
13. 11. 2018 – 1. 6. 2019

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram
Fimfárum
Příbramské betlémy

30. 11. 2018 – 6. 1. 2019
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
Nejnovější mineralogické přírůstky
29. 1. – 28. 12. 2018

Svatohorské poutní muzeum

Obecní dům
Slovanská epopej

Bohumil Vavroušek
/ Podkarpatská Rus

Zboží ukryté v roce 1938

Pražské vzorkové veletrhy
19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Made in Czechoslovakia aneb Průmysl,
který dobyl svět
19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Automobilový závod 1000 mil
československých
6. 11. 2018 – 10. 3. 2019
Lesníkův rok
Fenomén zemědělství

Galerie Josefa Sudka

Rok 1918 na Prachaticku
6. 12. 2017 – 4. 2. 2019

Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur

Světlo a život
Keltové

13. 9. 2018 – 20. 1. 2019
27. 11. 2018 – 30. 4. 2019

Prachatické muzeum

Muzeum Bedřicha Smetany

Indiáni: Severní Amerika
Indiáni: Jižní Amerika

30. 8. 2018 – 20. 1. 2019

Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu

Muzeum Antonína Dvořáka
Hříšné radosti
Antonína Dvořáka

Hana Podolská
Krásná jizba 1927–1948 /
/ Design pro demokracii
Sklo & kov. Jiří Harcuba 90

kalendárium výstav

Od ucha k uchu: Fenomén
Šafrán

40. výročí požáru Svaté Hory

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
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200 let České čtenářské
společnosti radnické

5. 9. – 31. 12. 2018

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

24. 10. 2018 – 10. 3. 2019
21. 11. 2018 – 3. 2. 2019
21. 11. 2018 – 13. 1. 2019
12. 12. 2018 – 20. 1. 2019

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
T. G. Masaryk ve výtvarném umění
19. 10. – 16. 12. 2018
Betlémy
15. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Václav Zoubek: Jubilejní
20. 12. 2018 – 3. 2. 2019

Galerie Samson – Cafeé
Vánoční nadělování v Samsonu

20. 11. 2018 – 4. 1. 2019

Rabasova galerie Rakovník
SČUG Hollar ke 100. výročí republiky:
Kde domov můj
11. 10. 2018 – 13. 1. 2019
Mezinárodní soutěž ex libris: Ke 37. světovému
kongresu F. I. S. A. E.
17. 1. – 24. 3. 2019

Nová síň pod Vysokou bránou
Martin Velíšek: Holky

13. 12. 2018 – 27. 1. 2019

Výstavní síň na radnici
Amfora: 53. členská výstava
H. Frančová, J. Olič:
Fotografie

22. 11. – 16. 12. 2018
20. 12. 2018 – 20. 1. 2019

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Krása brdských
polodrahokamů
12. 10. 2018 – 20. 1. 2019
Po čem ženy touží aneb Šperky a móda
první republiky
23. 11. 2018 – 17. 2. 2019
Eva Roučka: Retrospektiva
únor – květen 2019
Velkou válkou k vlastnímu státu (1914–1918):
Zbraně a uniformy 1. světové války
a vznik ČSR
26. 10. 2018 – 3. 2. 2019

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
František Skála: Kostel v domě /
/ Intervence #11
ReVize: Peter Fabo
Pavla Voborník Kačírková /
/ Nature in my Nature
Mikuláš Medek

21. 9. 2018 – 17. 2. 2019
7. 12. 2018 – 10. 2. 2019
7. 12. 2018 – 10. 2. 2019
7. 12. 2018 – 10. 2. 2019

Podřipské muzeum
Každodennost před 100 lety
9. 10. 2018 – 11. 1. 2019
Peníze samostatné republiky
24. 10. 2018 – 4. 1. 2019
Od Marie Terezie po dnešek. Vysvědčení
v proměnách času
16. 1. – 29. 3. 2019

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Kašpárkův svět: Rodinná
loutková divadla
7. 9. 2018 – 6. 1. 2019
Prima sezóna: Vily v okolí Prahy. Interiérový a oděvní
5. 10. 2018 – 3. 3. 2019
design první republiky
Historické vánoční ozdoby... tentokrát
z Královédvorska
7. 12. 2018 – 3. 2. 2019
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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

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Betlém
18. 12. 2018 – 27. 1. 2019
Kouzlo starých hraček
6. 12. 2018 – 27. 1. 2019
Franz Brixel: Horská kronika
8. 12. 2018 – 27. 1. 2019
Historie užitečných pomocníků
8. 12. 2018 – 27. 1. 2019

Říčany
Muzeum Říčany
Tohle je válka (1914–1918)
UV instalace
Živá Amazonie

9. 9. – 20. 12. 2018
12. 1. – 3. 2. 2019
19. 2. – 20. 6. 2019

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Vánoční výstava

6. 12. 2018 – 4. 1. 2019

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
František Ladislav Rieger: Největší
semilský rodák
7. 12. 2018 – 2019
Retrogaming
6. 10. 2018 – 20. 1. 2019
Marek Vašut: Reprízy
7. 12. 2018 – 17. 2. 2019

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Pavel Matuška: Usmívání

27. 11. 2018 – 13. 1. 2019

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

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Kde nocovat budem?

27. 11. – 19. 12. 2018

Sokolov
Muzeum Sokolov
Lego: Svět kostiček

17. 10. 2018 – 20. 1. 2019

Staré Město
Památník Velké Moravy
Vampyrismus

18. 3. 2011 – 31. 12. 2018

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
První skleníková expozice
Zvířata a jejich děti

1. 5. 2017 – 31. 12. 2018
24. 5. 2017 – 31. 12. 2018

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Doteky Vánoc

21. 11. – 26. 12. 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

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Šumpersko v období první
republiky (1918–1938)

7. 9. 2018 – 27. 1. 2019

2. 11. 2018 – 3. 2. 2019
9. 11. 2018 – 10. 2. 2019
27. 11. 2018 – 20. 1. 2019
29. 11. 2018 – 3. 2. 2019

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Známý – neznámý… Plastimat atd.

12. 9. – 31. 12. 2018

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Osudy knih: Osudy lidí
Teplice za 1. republiky

8. 9. – 30. 12. 2018
19. 10. 2018 – 25. 2. 2019

10. 1. – 6. 3. 2019
25. 10. 2018 – 31. 1. 2019
5. 2. – 14. 3. 2019

22. 11. 2018 – 16. 1. 2019

od 13. 12. 2018
28. 9. 2018 – 6. 1. 2019
13. 12. 2018 – 6. 1. 2019

Ať žije republika!
Valašská krajina

13. 9. – 31. 12. 2018
1. 11. – 30. 12. 2018

Středověká hrnčířská ulička

13. 10. 2018 – 6. 1. 2019

Velvary
Městské muzeum Velvary
Obrazy: Eva Řepková-Benešová

24. 11. – 31. 12. 2018

Masarykovy mosty

26. 10. 2018 – 23. 2. 2019

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany

Výstava ke 100. výročí vzniku ČSR
19. 7. – 31. 12. 2018
Vánoční výstava betlémů
30. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Rok v Úsměvu
16. 11. 2018 – 13. 1. 2019

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Konečně ve vlastním! Turnov na cestě
k republice
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

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
4. 10. 2018 – 27. 1. 2019
8. 11. 2018 – 17. 2. 2019

Galerie Slováckého muzea
Jaroslav Blažek: Výběr z tvorby
25. 10. 2018 – 6. 1. 2019
O čem si rozpráva Česko, Slovensko,
Morava
25. 10. 2018 – 6. 1. 2019

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Šaty dělají člověka
aneb Móda první republiky

Nová stálá expozice: Betlémy
Oustecké osmičky
Dřevěné hračky

Vikýřovice
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

Vánoční světlo
Lidové stavby známé neznámé

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk

Trutnov
Galerie města Trutnova
Imaginárium

5. 12. 2018 – 3. 2. 2019
19. 12. 2018 – 27. 1. 2019

Valašské Meziříčí
Zámek Kinských

Terezín
Památník Terezín
Humanita
Marie Blabolilová: Malá
retrospektiva
Rodinný tábor

Od Stalingradu do Prahy
Vyhnaní. Uprchlíci z Trentina

kalendárium výstav

Jiří Brdečka a jeho svět
Lesy objektivem lesníků
Betlémy
Korálkové fantazie

27. 10. 2018 – 28. 4. 2019

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Klaus Horstmann-Czech:
Dialog s časem
3. 11. 2011 – 30. 12. 2018
Milování v přírodě
2. 2. – 30. 12. 2018
Fotografický ateliér H. Eckert
12. 10. – 30. 12. 2018
Medailonky nevidomých a zrakově
postižených
2. 11. – 30. 12. 2018
Probuzení a protest. Praha, Berlín,
15. 11. 2018 – 13. 1. 2019
Lipsko, Drážďany 1968
Schichtova epopej
28. 11. 2018 – 30. 6. 2019
100 let od vzniku ČSR
4. 12. – 30. 12. 2018
Československé a protektorátní
bankovky
4. 12. – 30. 12. 2018

Klub vodňanských výtvarníků
KOLO: Fenomén našeho města /
/ Fotoklub Vodňany

25. 11. – 30. 12. 2018
8. 10. – 29. 12. 2018

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Poslední bitva 2. světové války v Evropě
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Kresby z vězení
Ani gram uranu okupantům
Skautská lilie za ostnatým drátem
Školákem ve válečných letech

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

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Patrik Pelikán: Spád
Peter Demek: Lucerny smrti
Jiří Kubelka: Kruh
Přírůstky (2016–2018)
Panna čistá, Matka Krista

13. 5. – 31. 12. 2018
4. 11. 2018 – 2. 11. 2019
11. 11. 2018 – 30. 3. 2019
30. 11. 2018 – 30. 3. 2019
5. 12. 2018 – 26. 1. 2019

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Kornelie Němečková: Vystřihovánky,
podmalby, tapiserie
16. 10. 2018 – 20. 1. 2019
Republika
28. 10. 2018 – 17. 2. 2019
Dřevořezba
1. 12. 2018 – 10. 3. 2019

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Oldřich Uhlík: Karosář čs. šlechty
Mechanické betlémy
Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás

5. 2. – 31. 12. 2018
2. 12. – 10. 2. 2019
24. 2. – 21. 4. 2019

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Jak šel čas s lékárnou
Dr. Karel Kramář

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

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Od Barbory po Tři krále

20. 11. 2018 – 6. 1. 2019
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Historie zámku ve Vyškově
Zámek ve Vyškově
Planetami Malého Prince

23. 11. 2018 – 31. 12. 2019
23. 11. 2018 – 31. 12. 2019
8. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Zábřeh
Muzeum Zábřeh

Dům umění

Pradědova zahrádka aneb Jeseníky
mýma očima
18. 10. 2018 – 4. 1. 2019
Vánoční ozdoby
6. 12. 2018 – 27. 1. 2019

Zbiroh
Městské muzeum Zbiroh a Muzeum J. V. Sládka
Tak šel čas ve Zbiroze
1. 10. 2018 – 31. 1. 2019
Století ve vánočních pohlednicích
PhDr. Jiřiny Hánové
27. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
David Přílučík: Movies of tomorrow 31. 10. – 31. 12. 2018
Aaltova příroda
5. 12. 2018 – 10. 3. 2019
Milan Knížák: Žít jinak!
12. 12. 2018 – 3. 2. 2019
Karel Jaromír Erben...
a život lidský jako sen!
7. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Domov, který by byl pýchou
Bydlení v baťovském Zlíně
Malováno na dřevo

26. 10. 2018 – 6. 1. 2019
26. 10. – 31. 12. 2018
30. 11. 2018 – 20. 1. 2019

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Létající drahokamy

Pecunia non olet aneb Peníze
nesmrdí
18. 1. 2019 – 2. 2. 2020
Plané rostliny jako jídlo, koření a lék
15. 2. – 26. 5. 2019
Když se rozbuší kovadlina
15. 12. 2017 – 31. 12. 2018

23. 11. 2018 – 3. 2. 2019

Originální rukodělné výrobky
Vánoce 2018
Historické betlémy
Svět kostiček

28. 11. 2018 – 13. 1. 2019
30. 11. 2018 – 7. 1. 2019
30. 11. 2018 – 10. 1. 2019
1. 2. – 17. 3. 2019

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Nová stálá expozice: Sbírka porcelánu
Václava Petiry
od 31. 10. 2018
Umění a přátelství
15. 9. – 30. 12. 2018
Fotografie Jany Jaklové
16. 9. – 30. 12. 2018

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Vánoční koledování

2. 12. – 16. 12. 2018

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Uber plyn!
Šrouby, hřebíky, dráty…

15. 9. – 30. 12. 2018
17. 1. – 24. 3. 2019

Křížova vila
Než přijde…
8. 11. – 30. 12. 2018
Není na světě bylina, aby na něco nebyla 10. 1. – 3. 3. 2019

Stará papírna
Netopýři tajemní a zranitelní

24. 1. – 30. 3. 2019

Adresář muzeí a galerií ČR v roce 2019
Na základě Vámi zaslaných podkladů pravidelně aktualizujeme Adresář muzeí a galerií ČR na webu AMG. Informace v něm slouží nejen k propagaci Vaší instituce, ale mají zároveň motivovat k návštěvě Vašeho města či regionu.
Formulář Podklady pro databázi muzeí a galerií v ČR spolu s návodem na jeho vyplnění jsou k dispozici na http://
www.cz-museums.cz. Vyplněné dotazníky, resp. POUZE výčet údajů, které si přejete aktualizovat, zasílejte průběžně
během celého roku 2019 na e-mail: adres@cz-museums.cz.
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