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Knihovny muzeí a galerií ČR

H

istorie knihoven muzeí a galerií se odvíjí od počátků
založení jejich mateřských institucí. Předkládané
číslo Věstníku AMG tematicky zaměřené na tyto knihovny
proto koresponduje s kampaní 200 let muzejnictví, probíhající od roku 2014. Spolu s nejstaršími muzei oslavily
dvousté výročí svého vzniku i naše nejstarší a nejvýznamnější muzejní knihovny – Knihovna Slezského zemského
muzea, Moravského zemského muzea a Národního muzea.
Celá řada knihoven regionálních muzeí byla zakládána
současně se vznikem těchto institucí od druhé poloviny 19. století. V té době byl budován také základ fondu
knihovny Národní galerie v Praze, který tvoří dokumenty
získávané od roku 1880 Společností vlasteneckých přátel
umění v Čechách pro knihovnu Obrazárny SVPU.
Bohatá historie muzejních knihoven, jejichž studijní
a sbírkové fondy byly budovány pro odbornou podporu
pracovníků a zároveň doplňovány knihami nabytými
v souladu s cílem muzeí sbírat a uchovávat památky,
předurčuje jejich postavení a především unikátní složení
jejich fondů. V současné době je ve statistice NIPOS
uváděno 235 knihoven muzeí a galerií, které uchovávají
8 676 000 knihovních jednotek.
Význam fondů, vlastní činnost těchto knihoven
a postavení jejich pracovníků jsou hlavními body zájmu
Knihovnické komise AMG. Počátky této organizované
aktivity se datují do 70. let 20. století. Knihovnická komise AMG je od roku 1997 řádnou oborovou komisí
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a v současné době má
111 členů ze 72 institucí a 16 individuálních členů. Jejím
základním cílem je poskytovat etické a odborné zázemí
knihovníkům. Komise klade důraz na spolupráci s paměťovými institucemi – muzei, galeriemi a knihovnami,
rozvíjí kontakty s oddělením knihoven MK ČR, Ústřední
knihovnickou radou ČR (ÚKR), Svazem knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP), Sdružením
knihoven ČR, Souborným katalogem ČR a Centrálním
portálem knihoven. Hlavním úkolem je také upevňování
postavení muzejních knihoven uvnitř vlastních institucí
i mezi ostatními veřejnými knihovnami, zohledňování
jejich specifik při tvorbě zákonů a vyhlášek a propagace
činnosti směrem k odborné i laické veřejnosti.
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Knihovnická komise AMG
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Muzejní knihovny
Z historie knihoven muzeí
a galerií
Štěpánka Běhalová
Knihovnická komise AMG

P

správu, evidenci a využití knihy v muzejních a galerijních knihovnách. Při
Ústředním muzeologickém kabinetu Národního muzea byla založena
knihovnická komise, která uspořádala v roce 1976 setkání ve Žďáře nad
Sázavou. Pravidelné pořádání seminářů se stalo tradicí. V roce 1991
byla činnost komise převedena na
návrh tehdejší nové předsedkyně, ředitelky Knihovny Národního muzea
PhDr. Helgy Turkové, pod tuto knihovnu a v roce 1997 se komise stala řádnou oborovou Komisí AMG.
V roce 2001 převzala její vedení ředitelka Knihovny UPM PhDr. Jarmila Okrouhlíková, která vedla Knihovnickou komisi AMG až do roku
2010. V tomto období se upevnilo

Foto: Archiv KK AMG

očátky samostatné činnosti knihoven muzeí a galerií se odvíjí od
poloviny 50. let 20. století, kdy byla
založena Sekce muzejních knihoven
při Ústřední knihovnické radě. Díky
ní byla v zákoně č. 53/1959 Sb. kodifikována samostatná síť muzejních
knihoven. K další spolupráci pak
došlo v souvislosti s chystaným vyhlášením sítě muzeí a galerií v roce
1973, kdy se v dubnu konalo v Teplicích první setkání muzejních knihovníků. Pod vedením PhDr. Jaroslava Vrchotky zde byla definována
hlavní témata: zajištění organizační
platformy pro spolupráci a metodickou činnost, organizační začlenění knihoven v mateřských ústavech
a vypracování písemných pokynů pro

Knihovníci muzeí a galerií na semináři v roce 1976 ve Žďáru nad Sázavou
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postavení knihoven muzeí a galerií,
a to především díky novému knihovnímu zákonu č. 257/2001 Sb. Většina
z nich se tehdy zařadila do evidence
knihoven na MK ČR. V současné době
je zde evidováno 144 knihoven muzeí a galerií. Při příležitosti 30. semináře knihovníků v roce 2006 v NM
zpracovali PhDr. Jaroslav Vrchotka
s PhDr. Jarmilou Okrouhlíkovou třídílný seriál o historii činnosti komise
do měsíčníku Čtenář. Komise ve spolupráci s členskými institucemi AMG
pokračuje v každoročním pořádání seminářů spojených s valnou hromadou.
Vedení komise předneslo zásadní příspěvky, týkající se činnosti knihoven
muzeí a galerií na konferenci „Knihovny současnosti“. V roce 2007 připravil
výbor komise tištěný adresář knihoven
muzeí a galerií, o rok později se začal úspěšně rozvíjet projekt oborové
brány ART jako nástupce Virtuální
umělecké knihovny. Značná pozornost
byla věnována sbírkovým a speciálním
fondům, především v souvislosti
s aplikací katalogizačních pravidel,
se soubory jmenných a věcných autorit. Oddělení Souborného katalogu
z Národní knihovny ČR spolu s Knihovnickou komisí AMG připravilo
třídenní školení katalogizace v PNP.
V knihovnách muzeí a galerií, které uchovávají řadu unikátních titulů, se rozvíjí digitalizace vzácných
a ohrožených knihovních jednotek
a s ní související budování digitálních
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knihoven. Právě zde je zvlášť patrné
propojení dvou typů paměťových institucí – muzeí a knihoven.
V letech 2011–2015 byla věnována značná pozornost implementaci
nové Koncepce rozvoje knihoven a portálu Europeana. Stránky komise byly
převedeny na web AMG. Konstituovala se i jejich nová podoba, s níž souviselo rozšíření údajů o knihovnách
v celostátním Adresáři muzeí a galerií ČR. V následujících letech byla
řešena také větší prezentace knihoven muzeí a galerií. V roce 2014 byla
v rámci celostátní akce Týden knihoven uspořádána virtuální výstava na
portálu Europeana nazvaná „Co se
vydávalo a četlo na bojištích 1. světové
války“. Byl schválen dokument Hlavní
programové linie činnosti Knihovnické
komise AMG. Při PNP bylo založeno
Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea. Výbor komise
se věnoval přípravě Koncepce rozvoje
knihoven na léta 2017–2020 a její
implementaci, a také připomínkovému řízení k novele knihovního zákona. V roce 2016 byla připomenuta na
semináři v Muzeu východních Čech
v Hradci Králové nepřetržitá čtyřicetiletá tradice pořádání těchto setkání.
Knihovny muzeí a galerií jsou
organizačními složkami mateřských
institucí, disponující tradičně dvěma fondy – odborným (studijním)
a sbírkovým. Jejich legislativní zakotvení spadá pod zákon č. 257/2001
Sb., a č. 122/2000 Sb., činnosti muzejních knihoven se týkají též zákony
autorský, zákon o ochraně osobních
údajů a zákon o archivnictví a spisové
službě. Nejrozsáhlejší fondy (celkem
5 618 000 knihovních jednotek)
uchovávají Knihovna NM, MZM,
NTM, SZM, VHÚ Praha, UPM,
NG a PNP. Celkem 2 336 000 jednotek se nachází v knihovnách muzeí
a galerií zřizovaných kraji a 442 000
knihovních jednotek v institucích zřizovaných městy a obcemi.
Značný přínos muzejních knihoven spočívá především v existenci
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Foto: Ivana Michnerová, ZČM, Archiv KK AMG
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Členové Knihovnické komise AMG na společném semináři v roce 2017 v Plzni
specializovaných sbírkových fondů
a pozůstalostních knihoven. Téměř
70 % z nich uchovává soubory prvotisků, starých tisků, rukopisů a regionální literatury. Speciální fondy
tvoří kramářské písně, svaté obrázky,
kalendáře, gymnazijní ročenky, knižní
vazby, bibliofilie, výstavní katalogy,
vzorníky. Ucelené fondy se vztahují
k zajímavým osobnostem nebo institucím. Pozůstalostní knihovny mohou
být osobnostní, rodové, klášterní,
zámecké nebo jednotlivých korporací (např. školní a spolkové). Díky
existenci zmíněných fondů se muzejní a galerijní knihovny zapojují do
řady výzkumných projektů (Knihopis,

Provenio, Špalíček, Tisky 16. století
v zámeckých knihovnách České republiky).
Národní kulturní dědictví
uchovávané v těchto knižních fondech
si zaslouží trvalou ochranu.
Prosazovat tyto cíle umožňuje
práce v Ústřední knihovnické radě
České republiky (poradním, iniciativním a koordinačním orgánu ministra kultury pro oblast knihovnických
a informačních služeb, knihovnictví
a knihoven v ČR), a také zapojení se do
pracovní skupiny Trvalé uchování tradičních knižních dokumentů ustavené
v rámci naplňování Koncepce rozvoje
knihoven na léta 2017–2020.

Spolupráce muzejních
knihoven s MK ČR
Blanka Skučková
Oddělení literatury a knihoven MK ČR

K

nihovny muzeí a galerií jsou integrální součástí systému knihoven, jak je definován ustanovením § 3
zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Terminologií
zákona se jedná zejména o knihovny základní se specializovaným fondem. K 1. březnu 2019 bylo v evidenci
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Ministerstva kultury zapsáno 144 muzejních knihoven. Podmínkou zápisu je splnění povinností uvedených
v § 4 knihovního zákona, tedy poskytování veřejných knihovnických
a informačních služeb všem bez rozdílu. Na muzejní a galerijní knihovny se vzhledem k jejich zařazení jako
organizačních složek muzeí a galerií vztahuje i sbírkový zákon, v tom
je jejich situace oproti jiným typům
knihoven specifická. Tyto knihovny
jsou vzhledem k unikátnosti svých
fondů pravidelnými příjemci dotací
MK ČR, zejména v podprogramech
VISK, které se týkají digitalizace
(VISK 5, 6, 7), jejich zástupci jsou
také často jmenováni členy hodnotících komisí.
V poradním orgánu ministra
kultury pro otázky knihovnictví,
Ústřední knihovnické radě ČR,
zastupují po obměně, provedené

v roce 2017, oblast muzejních
knihoven dva členové, a to předsedkyně Knihovnické komise AMG
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.,
a ředitel Knihovny Národního muzea Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Nejvýznamnější aktivitou členů
ÚKR ČR, které si velmi vážíme, je
účast na implementaci zásadního
strategického materiálu MK ČR –
Koncepci rozvoje knihoven v ČR na
léta 2017–2020. Koncepce obsahuje
na rozdíl od své předchůdkyně sice jen
osm základních prioritních oblastí,
ovšem podrobně členěných, z nichž se
muzejních knihoven nejvíc týkají priority č. 4 Trvalé uchování tradičních
knihovních dokumentů a č. 8 Knihovny jako vědecko-výzkumné instituce.
Vzhledem k vývoji technologií a služeb
ale také č. 1 Knihovny ve virtuálním
prostředí. Právě při implementaci těchto prioritních oblastí hrají

Portál literárních muzeí
a památníků
Alena Petruželková
Památník národního písemnictví

Č

innost Metodického centra pro
knižní kulturu a literární muzea
(MC), které vzniklo na konci roku
2014 při Památníku národního písemnictví, je zaměřena na metodickou pomoc paměťovým organizacím a zpřístupňování informací širší
veřejnosti. Ediční činnost centra se
týká témat jak z oblasti péče a ochrany knižních fondů (Metodika průzkumu fyzického stavu novodobých knihovních fondů, 2018), tak i prezentace
a edukace (Metodika edukace v literárních muzeích, 2018). V rámci pořádání konferencí, kolokvií a seminářů
spolupracuje MC s dalšími paměťovými institucemi (např. s NK ČR,
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Národním muzeem, Muzeem Jindřichohradecka a dalšími).
Portál literárních muzeí a památníků na adrese http://www.literarnimuzea.cz, který funguje od roku
2016, vychází z cílů formulovaných
ve Státní kulturní politice na léta
2015–2020, konkrétně zajištění přístupu veřejnosti ke kulturnímu obsahu. Projekt navazuje také na Koncepci rozvoje muzejnictví v ČR v letech
2015–2020. Hlavním cílem portálu je
soustředit na jednom místě informace
o specializovaných muzeích a památkách spojených s literární historií na
území ČR. Jeho struktura byla přizpůsobena požadavku primárního

výraznou úlohu zástupci muzejních
knihoven.
Další oblastí spolupráce je udílení
nejprestižnějšího profesního ocenění
Knihovna roku. Muzejní knihovny
mají své zástupkyně v porotě pro kategorii „Významný počin v poskytování
veřejných knihovnických a informačních služeb“, a to Evu Entlerovou,
BBus (Hons), z knihovny Českého
muzea stříbra a PhDr. Martinu Horákovou z knihovny Národní galerie
v Praze. Do budoucna se budeme těšit
na větší zastoupení i počinů z oblasti
muzejních a galerijních knihoven, které si zaslouží ocenění a širší známost
mezi odbornou veřejností.
Knihovny muzeí a galerií jsou relativně menší, nicméně významnou
skupinou s unikátními fondy, jejichž
služby a aktivity mají neoddiskutovatelný přínos pro fungování systému
knihoven jako celku.

vyhledávání podle osobností, alternativní možností je volba dle bodu na
mapě. K muzeím a památníkům postupně přibývají sepulkrální památky
(hroby, pamětní desky) a memorabilia.
Uživatelsky vstřícný přístup k informacím usnadňuje na portálu orientaci na
interaktivní mapě rovněž zahraničním
zájemcům, pro něž jsou webové stránky
přeloženy do angličtiny.
Dlouhodobým cílem projektu je
zvyšování zájmu české i zahraniční veřejnosti jak o „stopy“ dochované na
místech paměti (předměty dokumentující informace o autorovi a jeho díle),
tak o topografii české literární historie.
Návštěvnost webu se každým rokem
zvyšuje (loni to bylo: 28 931 unikátních návštěvníků, počet návštěv 30 709
a počet zobrazených stran 1 540 119).
Do budoucna připravuje MC další
portál s názvem Book report, jehož
myšlenka vznikla při příležitosti 50. výročí soutěže o nejkrásnější české knihy
roku, a který by měl sloužit jako archiv
knižní kultury od 60. let 20. století.
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Ústřední knihovnická rada
a muzejní knihovny
Vít Richter
Ústřední knihovnická rada ČR

Ú

provozovatelům knihoven a k náplni
programů MK ČR určených k rozvoji
knihovnictví; 3. Zpracovává návrhy
a doporučení týkající se postavení,
funkce a mezirezortní kooperace
knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby.
Členy ÚKR jsou v prvé řadě předsedové všech knihovnických spolků
a sdružení, tj. Asociace knihoven
vysokých škol, Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR,
Sdružení knihoven ČR a také předsedkyně Knihovnické komise AMG
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Dále jsou jejími členy ředitelé největších knihoven v ČR, přičemž důraz je kladen zejména na zastoupení
těch, které plní metodickou a koordinační funkci pro knihovny ve své
oblasti, např. Knihovna AV ČR, Národní lékařská knihovna, Národní
knihovna ČR, vybrané krajské a regionální knihovny. Oblast muzeí zde

Foto: Archiv KK AMG

střední knihovnická rada ČR
(ÚKR) je poradním orgánem
ministra kultury a pro knihovny je
prospěšné, že její existence a hlavní
úloha je vymezena přímo v knihovním
zákoně č. 257/2001 Sb. Vznik tohoto
orgánu se datuje do počátku 50. let
20. století. Tehdejší ministerstvo kultury si zřídilo ÚKR především jako nástroj politického ovlivňování činnosti
knihoven. Byla to určitá zástěrka direktivního řízení, protože v té době již
komunistická moc zakázala všechny
knihovnické spolky i sdružení.
Slovy svého statutu plní ÚKR
v současnosti tyto hlavní funkce: 1. Vyjadřuje se k zásadním programovým,
legislativním a normativním záměrům v oblasti knihovnictví. Ve spolupráci s příslušným odborem MK ČR
předkládá ministru kultury návrhy na
řešení zásadních problémů knihovnictví v ČR; 2. Vyjadřuje se ke stanovení
prioritních oblastí poskytování dotací

Návštěva Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v roce 2016
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dlouhodobě zastupuje ředitel Knihovny Národního muzea Mgr. Martin
Sekera, Ph.D.
ÚKR je dobře fungující platformou jednak pro komunikaci s Ministerstvem kultury, jednak také důležitým koordinačním orgánem pro
celý systém knihoven napříč všemi
typy a druhy těchto institucí. ÚKR
každý rok navrhuje priority a rozdělení finančních prostředků dotačních
programů MK ČR, zásadní vliv má
také na přípravu a realizaci koncepcí
rozvoje knihoven. Vymezení hlavních
priorit je vždy věnována několikadenní diskuze na výjezdních zasedáních, kam jsou zváni další experti.
Současná Koncepce rozvoje knihoven
ČR na léta 2017–2020 vymezuje osm
oblastí pro budoucí rozvoj, přičemž
pro každou je stanoven jeden člen
ÚKR jako zpravodaj, který iniciuje
vznik různých pracovních skupin, setkání a pravidelně informuje ostatní
o stavu naplňování Koncepce.
Součástí aktivit je též iniciování
řady koncepčních a metodických
dokumentů – doporučení. Z poslední
doby můžeme jmenovat Webové
stránky knihoven – přechod na protokol HTTPS, Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků, Národní koncepce dlouhodobé ochrany
digitálních dat v knihovnách nebo
Podpora trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů. Čas od času se ÚKR vyjadřuje i k některým negativním jevům,
např. Prohlášení k situaci v Národní
knihovně ČR.
K informování o činnosti Ústřední
knihovnické rady ČR slouží webové
stránky na adrese http://www.ukr.
knihovna.cz, na kterém jsou zveřejněny zápisy z jednání, vydané dokumenty i kontakty. Pro knihovny z oblasti
muzeí a galerií je důležité, že jsou
v ÚKR zastoupeny. Mají tak možnost
účastnit se všech důležitých diskuzí
a prosazovat tak svůj specifický pohled
na rozvoj knihovnictví z hlediska své
specializace.
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Trvalé uchování tradičních
knihovních dokumentů
Tomáš Foltýn
Národní knihovna ČR

K

uložení v nevhodných podmínkách či
nedostatek financí pro jejich správu.
Naštěstí se současné knihovnictví
snaží rizikům spojeným s dlouhodobým uchováním fondů předcházet.
Mezi definované výstupy Koncepce patří aktualizace podrobného popisu jednotlivých kroků a postupné
plnění zde určených úkolů, zpracování
návrhu systému depozitního ukládání
málo využívané literatury a podoby
Mezioborového metodického centra
konzervace novodobých dokumentů,
které by mělo obsahovat i pracoviště
podporující systematické odkyselování
knihovních fondů a věnovat se také
ohroženým zvukovým dokumentům.
Realizace těchto priorit je na
počátku roku 2019 zhruba ve své
polovině a lze ji hodnotit pozitivně.
Byly připraveny dokumenty strategického charakteru, které mohou
v budoucnu posloužit v rámci vyjednávání o podpoře klíčových oblastí

Foto: Archiv Muzea Jindřichohradecka

oncepce rozvoje knihoven v ČR
na léta 2017–2020 patří mezi
základní strategické dokumenty, které
definují klíčové oblasti rozvoje knihoven. Řada činností v ní uvedených je
zároveň součástí návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015–2020,
vč. její implementace, což je důležité zejména pro vyjednávání o jejich
finančním krytí či potřebných zákonných úpravách. Koncepce se
snaží pokrýt veškeré nosné oblasti
současného knihovnictví, jakými
jsou například budování knihovních
fondů a informačních zdrojů, vzdělávání, digitalizace či moderní služby ve virtuálním prostředí. Neopomíná ani oblast trvalého uchování
tradičních knihovních fondů, představujících nevyčíslitelné kulturní
a historické bohatství naší země. Bohužel mnohé sbírky se do dnešní doby
nedochovaly, neboť byly v minulosti
zničeny s ohledem na jejich obsah,

Restaurovaný tisk Emblematum liber s ochranným obalem
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uchování knihovních fondů. Zde lze
uvést ÚKR schválený aktualizovaný
text Koncepce trvalého uchování tradičních knihovních dokumentů a také
analytickou studii definující základní
parametry budování systému depozitního ukládání v ČR. Po ukončení
připomínkového řízení bude tato studie (obsahující i návrh organizačního,
legislativního, finančního a provozního zakotvení systému) předložena
MK ČR. Zároveň probíhají práce na
podobném dokumentu k vybudování
výše uvedeného centra.
V průběhu roku 2018 proběhla
dotazníková akce s cílem zjistit potřeby knihoven v oblasti správy
a ochrany fondů. Na základě šetření, na nějž odpovědělo téměř 150
institucí, byla stanovena další opatření, která mají dopad na každodenní činnost všech knihoven. Mezi
ně patří vytváření a následné šíření
metodických pomůcek, příprava
důležitých dokumentů univerzálně
využitelných v různých knihovnách
(například vzorový krizový plán pro
případ živelných katastrof) či projekt
zaměřený na aktualizaci tzv. Koleček
první pomoci a záchranných prací,
které vznikly na platformě Českého
komitétu Modrého štítu. Daří se činit i dílčí kroky v rámci postupného
odkyselování a průzkumu fyzického
stavu novodobých knihovních fondů
či výrobě ochranných obalů z nekyselé
lepenky, které jsou podporovány ze
zdrojů programu VISK 7 a dalších.
Důležitou částí realizace Koncepce jsou také prezentační a vzdělávací
akce, jež jsou odbornou komunitou
vnímány jako nevyčíslitelný vklad do
budoucna. Velkým přínosem je i aktivní zapojení například Knihovnické
komise AMG, díky čemuž se daří šířit
jednotlivé výstupy i do různorodých
specializovaných knihoven.
Opomíjena není ani oblast
uchování zvukových dokumentů. Digitalizace zvuku byla ve sledovaném období zahrnuta do aktivit
podporovaných programem VISK 7,
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přičemž paralelně s tím byly zpracovány technické předpoklady digitalizace
zvuku (úprava ProArc jako nástroje
k vytvoření metadat, editace standardů atd.), byla také spuštěna podpora
rekatalogizace zvukových dokumentů
prostřednictvím programu VISK 5.
Národní muzeum zahájilo realizaci
projektu NAKI II „Nový fonograf:
Naslouchejme zvuku historie“, který
má přinést další poznatky o ochraně
a zpřístupnění zvukového dědictví.
Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů je třeba realizovat
systematicky s jasně definovanou koncepcí. Klíčové oblasti přitom nelze
řešit pouze v individuálním měřítku
jednotlivých institucí, nýbrž v rámci celonárodní spolupráce, která by

mohla přispět ke snižování nákladů
a zrychlení klíčových procesů správy
a ochrany knihovních fondů. Zapojení širokého spektra knihoven je
nezbytné zejména v oblasti odkyselování, konzervace novodobých fondů, budování nadnárodních registrů či
sdílení best-practices. Právě zde hraje
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na
léta 2017–2020 svou nepopiratelnou
roli uvedenou nejen ve stanoveném
mottu: „Společně tvoříme knihovny
jako nabídku služeb, informačních
zdrojů a otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj“.
Všechny relevantní dokumenty
jsou k nalezení na webových stránkách http://www.ukr.knihovna.cz
nebo http://www.mkcr.cz.

Souborný katalog
a knihovny muzeí a galerií
Eva Svobodová
Národní knihovna ČR

S

ouborný katalog ČR (SK ČR) je
databáze shromažďující informace o dokumentech a jejich dostupnosti
ve fondech českých knihoven. Zároveň je zdrojem kvalitních záznamů pro potřeby katalogizace. Od
roku 1995 je dostupný elektronicky
a v současné době obsahuje více než
7,1 milionů záznamů titulů různých
druhů dokumentů (cca 18 milionů
exemplářů). Na jeho vytváření se podílí téměř 500 knihoven a institucí
z celé ČR, z toho 83 knihoven muzeí
a galerií. Cca 50 % z nich zasílá data
pravidelně v elektronické podobě,
další pracují přes on-line formulář,
aktualizují odebíraná periodika nebo
přispívají příležitostně dle svých
možností.
Aktuálně je v SK ČR podchyceno
téměř 480 tisíc titulů (cca 1,3 mil.
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exemplářů) uložených ve fondech
muzejních knihoven, přičemž zastoupené písemnosti jsou často ojedinělé. Není výjimkou, že konkrétní
dokument vlastní jediná knihovna.
Proto pracovníci SK ČR stále usilují o rozšíření jejich počtu i o zintenzivnění spolupráce u těch, které
jsou již zapojeny.
Zviditelněním fondů knihoven
muzeí a galerií prostřednictvím Souborného katalogu ČR může dojít
ke zvýšení zájmu uživatelů, včetně
navýšení požadavků na meziknihovní
výpůjční služby apod. Vždy ale záleží
na instituci, jakým způsobem služby
poskytne – zahájením spolupráce se
SK ČR nemusí svou obvyklou praxi
měnit. Více informací o katalogu je
k dispozici na webových stránkách na
adrese http://www.caslin.cz.

Galerie
osobností
Knihovnické
komise AMG
PhDr. Jaroslav Vrchotka, CSc.

* 30. 8. 1926, Lázně Kynžvart
† 20. 8. 2013, Čelákovice
Jaroslav Vrchotka vystudoval na
FF UK všeobecné dějiny, anglický
jazyk a následně vědecké knihovnictví.
Od roku 1947 pracoval v Národním
muzeu, kde se stal také ředitelem
Knihovny NM (1971). Byl zakladatelem a předsedou knihovnické komise
(1973–1990). Organizačně ukotvil její
činnost a vytýčil hlavní směry aktivit.
PhDr. Helga Turková

* 20. dubna 1942, Praha
Helga Turková vystudovala obor
knihovnictví na FF UK. V roce 1967
nastoupila do oddělení zámeckých
knihoven v Knihovně NM, v letech
1990–2004 byla její ředitelkou. Jako
předsedkyně komise zastřešila její
práci pod Knihovnou NM až do
roku 1997. Následně ji ukotvila jako
řádnou oborovou Komisi AMG, kterou vedla do roku 2001.
PhDr. Jarmila Okrouhlíková

* 8. října 1941, Praha
Jarmila Okrouhlíková absolvovala
Institut osvěty a novinářství na UK.
Od roku 1963 pracovala v Knihovně
UPM a od roku 1991 byla její ředitelkou. Jako předsedkyně Knihovnické komise AMG (do roku
2010) přispěla k upevnění pozice
knihoven muzeí a galerií a k aplikaci
zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb.

9

téma / Muzejní knihovny

Budoucnost muzejních
knihoven
Alena Petruželková
Památník národního písemnictví

Č

innost muzejních knihoven se
dotýká celé řady oborů. Často se
jedná o natolik specializované aktivity,
že se nyní ani v budoucnu neobejdou
bez spolupráce s odborníky na domácí
i zahraniční úrovni. Jmenujme alespoň
specializované laboratoře a konzervátorská pracoviště, která se věnují výzkumu materiálů a možnostem jejich
konzervace, a která prostřednictvím
metodik zpřístupňují jejich výsledky
pro knihovnickou praxi. Dále sem
patří technologické společnosti, bez
jejichž programátorů a dalších specialistů by se v podmínkách stále se
vyvíjejících digitálních médií nedala katalogizace, vyhledávání, digitalizace a prezentace muzejních sbírek
zvládnout na současné úrovni.
Činnosti v muzejní knihovně
se rovněž neobejdou bez standardizovaných postupů, vyplývajících ze
zákonů a metodik, které přibývají
s narůstající legislativou. Tyto normy od roku 2000, kdy byly vydány

zákony o sbírkách č. 122/2000 Sb.,
a knihovnický zákon č. 257/2001 Sb.
procházejí úpravami a dalším rozpracováním jednotlivých paragrafů
formou vyhlášek a metodických pokynů. Kromě standardů týkajících se
správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy vznikají standardy i pro
další činnosti – např. oblast prezentace a standardizovaných veřejných služeb, jež zavazují správce kulturních
statků zpřístupňovat sbírky formou
výstav, publikací a programů všem
skupinám návštěvníků. Současný výzkum knižní kultury se v muzejních
knihovnách během posledních třiceti
let proměnil v metodách či v tématech,
ale zvláště v jeho interdisciplinárním
přístupu. Toto široké pojetí zasazené
do společenských, ekonomických a intelektuálních souvislostí má podstatně
významnější dosah. Dá se očekávat, že
i v oblasti vědy a kultury budou vznikat projekty, založené na spolupráci
subjektů z muzejní a akademické sféry.

Muzejní knihovny jako jeden
segment sítě knihoven ČR zajišťují
jak péči o kulturní dědictví (jedná se
o sbírky zapsané v Centrální evidenci
sbírek muzejní povahy), tak zpřístupňují knihy a další dokumenty širší veřejnosti, neboť fungují podobně jako
jakákoliv veřejná knihovna.
Knihovnická komise AMG
(KK AMG) v dnešní podobě funguje
jako profesní sdružení na podporu
a rozvoj všech uvedených činností. Jednou za rok se na celostátním
setkání scházejí členové komise na
třídenním semináři, aby si vyměnili
zkušenosti, konzultovali problémy,
získali nové informace o dění v oboru a navázali nové profesní kontakty.
Knihovny muzeí a galerií jsou
konfrontovány jednak se současným
stavem svých sbírek, pro jejichž
konzervaci musí volit vhodné postupy (ohroženy jsou především papírové
dokumenty z 19. a 20. století). Jednak
se musí vypořádat se stále se vyvíjejícími úložnými médií (s množstvím vznikajících kopií, pro jejichž uchování
je rovněž potřeba mít strategie k zachování informací přepsaných do
digitální podoby). Samostatnou pozornost pak vyžaduje konzervace audiovizuálních médií, která se již stala
standardní součástí sbírek dokládajících kulturní historii.

Hlavní programové linie činnosti KK AMG
1.
2.
3.

4.
5.
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Podpora činnosti knihoven muzeí a galerií (poskytovat etické a odborné zázemí knihovníkům muzeí a galerií
a upevňovat postavení muzejních knihoven uvnitř vlastních institucí);
Spolupráce s ostatními paměťovými institucemi (muzea, galerie, knihovny a památkové ústavy);
Spolupráce se samostatným oddělením knihoven MK ČR, Ústřední knihovnickou radou ČR, Svazem knihovníků
a informačních pracovníků ČR, Sdružením knihoven ČR a Souborným katalogem ČR (podílet se na uskutečňování
Koncepce rozvoje knihoven, posilovat postavení muzejních knihoven mezi ostatními veřejnými knihovnami, zohledňovat specifika muzejních knihoven při tvorbě zákonů a vyhlášek);
Vzdělávání knihovníků muzeí a galerií (příprava a realizace pravidelných seminářů Knihovnické komise AMG,
školení pro knihovníky);
Prezentace a propagace činnosti muzejních a galerijních knihoven odborné i laické veřejnosti (prostřednictvím
médií, výstav apod.).
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Příběh muzejního předmětu

Tomáš Pfejfer
Západočeské muzeum v Plzni

S

pejbl a Hurvínek patří bezesporu mezi nejznámější české loutky,
které se díky Josefu Skupovi, jenž jim
propůjčil svůj hlas, staly senzací i za
hranicemi naší země a dokázaly bavit
napříč generacemi. Skutečnost, že
jejich sláva trvá, je možné sledovat
i na současných dětech, které díky
rodičům či Divadlu S+H stále rozpoznávají oba protagonisty, přestože
v průběhu času se jim měnili nejen
hlasoví interpreti, ale také řezbáři
a vodiči.
Před více jak dvěma lety jsme
v Muzeu loutek Západočeského muzea v Plzni začali pracovat s informací z pamětí Sergeje Obrazcovova,
kde se vyskytuje zmínka o tom, že
původní loutky Spejbla a Hurvínka
byly koncem čtyřicátých let 20. století
převezeny do Ruska. Tutéž informaci obsahují i zápisky autora Hurvínka, Gustava Noska. Ten ve svých
pamětech, které vedl volnou formou
v několika sešitech, tuto skutečnost
nejen potvrzuje, ale poutavým vyprávěním doplňuje řadu detailů. Oba
prameny nás přivedly ke spolupráci
s Obrazcovovým divadlem, jehož zakladatel Sergej Obrazcov loutky z rukou řezbáře Gustava Noska i hlavního
hlasového představitele Josefa Skupy
obdržel v roce 1949 jako dar a tento
cenný artefakt si odvezl do Moskvy.
Našim cílem tedy bylo původní dvojici dočasně vrátit do jejího rodného
kraje, a to i přestože jsme věděli, že
loutka Spejbla byla několik let po
darování vyměněna za novější kopii.
Dle slov Natalie Kostrové, dlouholeté spolupracovnice divadla, která
si na celou výměnu vzpomíná, se
Obrazcov Spejbla vzdával nerad, ale
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z úcty k Jiřině Skupové nakonec souhlasil. Obě postavičky jsou umístěny
v muzeu loutek, nacházejícím se ve
spodní části Obrazcovova divadla. To
je rozdělené na dvě části, přičemž
první mapuje loutkohereckou dráhu
samotného Sergeje Obrazcovova
a druhá tvoří průřez loutkovým divadlem celého světa. V této časti je dle
popisu umístěn i originál Hurvínka
s mladší verzí Spejbla. Z dochované
fotodokumentace je patrné, že oproti skutečně prvnímu Hurvínkovi má
tento exemplář kratší nos, který mu
byl v průběhu let zkracován. Není
tak vyloučeno, že se jedná o původní
loutku. Je zde ale také možnost, že
Skupa s Noskem darovali do Moskvy
již novější provedení Hurvínka.
Obrazcovovo divadlo disponuje
ještě dalšími třemi Spejbly a Hurvínky. Jednu dvojici, kterou zapůjčilo do Muzea loutek Západočeského
muzea v Plzni na výstavu Gustava
Noska, získalo na začátku srpna roku
1962. Autorem Hurvínka byl Gustav
Nosek, Spejbla vytvořil dle záznamu
v inventární knize Josef Skupa. Obě
loutky jsou dřevěné a natřené výraznější korálovou barvou. To zdůvodnil
současný ředitel Obrazcovova divadla
Gordij Saltykov tak, že původně byly
určeny k fotografování na pohlednice.
Další pár se do divadla dostal
z rukou Miloše Kirschnera v roce
1975. Poslední Spejbl s Hurvínkem
se nacházejí ve veřejně přístupném
Obrazcovově bytě v centru Moskvy.
Ten obsahuje celou řadu uměleckých
předmětů z celého světa, mezi něž
patří obrazy, masky, hudební nástroje či sochy a loutky. V jedné

z prosklených skříní se zde nachází
kolekce malých hraček Hurvínků,
dřevěné sousoší S+H od Bohumila Rubeše a také dvě menší loutky
Spejbla a Hurvínka, jejichž autor
je neznámý a neví se ani, kdy a od
koho je Obrazcov obdržel. Obě loutky
jsou nenavázané a s velkou pravděpodobností byly od počátku užívány
pouze k dekorativním účelům.
Značně nevyjasněnou otázkou
i po analýze moskevských loutek
zůstává, kde se nacházejí originály
z rukou Karla a Gustava Noskových.
Pokud bychom akceptovali, že první
Hurvínek prošel tolika úpravami
a je skutečně umístěn v Obrazcovově
divadle, stále zbývá loutka Spejbla,
jejíž odchod z Moskvy vyvolává řadu
otazníků. V Archivu města Plzně se
nachází Spejbl, kterého tam uložila
Jiřina Skupová a jenž je nositelem
informace, že se jedná o originál. Tuto
skutečnost ale nepodporuje několik
výtvarných odlišností. Cílem dalšího
bádání tedy bude rozšířit poznatky
o provedených úpravách na „původních“ loutkách Spejbla a Hurvínka
před rokem 1949, jež by mohly vyústit
v odhalení jejich osudu.

Foto: Archiv autora, ZČM

Loutky Spejbla a Hurvínka
v Moskvě
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Rozhovor

V předvečer hlavních
výzev Norských fondů
a Fondů EHP

a Národní divadlo jako dva základy
nově nabyté identity.

V září roku 2018 se stal novým mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Norského království v České
republice Robert Kvile. Nový velvyslanec má dlouhodobý vztah k ČR,
k naší kultuře i kulturnímu dědictví.
Zároveň zastupuje zemi, která je nejvýznamnějším donorem Fondů EHP
a Norska, kde v uplynulých letech byla
podpora kultury a kulturního dědictví jednou z priorit. Výborně ovládá
češtinu, kterou na FF UK v 80. letech půldruhého roku studoval. Do
Prahy se vrátil v roce 1990 jako
první tajemník velvyslanectví, poté
v diplomatických službách působil
jako generální konzul v Murmansku
a jako velvyslanec v Islámábádu a při
OBSE ve Vídni. Rozhovor s Robertem Kvilem vedl Ing. Pavel Jirásek,
místopředseda Komise pro bezpečnost
v muzeích AMG.
Roberte, proč čeština, Praha a Česko? Kde vznikl tvůj prvotní vztah
k naší zemi?
Od raných studentských let mě
zajímaly slovanské jazyky a kultura.
Na Univerzitě v Oslu, kam jsem byl
přijat na Institut slovanských jazyků,
jsem začínal s ruštinou hlavně kvůli
ruské literatuře. Poté jsem studoval
srbochorvatštinu a nakonec češtinu,
která se mi stala nejbližší. Využil jsem
možnosti stipendia v rámci kulturní
dohody a přijel do Československa
v roce 1983. V Praze jsem zůstal jeden akademický rok, a pak jsem se
vrátil ještě na jeden semestr v roce
1986. Získal jsem zde spoustu českých
přátel a užil si studentského života.
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Foto: Tomáš Krist, Archiv Velvyslanectví Norského království v Praze

Robert Kvile
velvyslanec norského království v ČR

Potkal jsem tu i svoji manželku, která
studovala na AMU scénografii a malbu. Moje doktorská práce se věnovala
komparativní analýze určitých výrazů
v češtině a norštině.
Co pro tebe znamená česká kultura?
Jaké místo v ní hrají muzea?
První, co mne k tomu napadne,
je česká literatura. V mé knihovně
zabírá významné místo. Pokud bych
měl jmenovat autory, tak zejména
Čapek, dále Kundera, Kohout, Kliment, Škvorecký… Muzea samozřejmě do kultury patří. Oslovuje mne
architektura. Prahu vnímám jako
úžasné muzeum architektury. Velmi
mne zajímá fenomén muzea jako jeden z pilířů budování státu. V tom si
jsou Česko a Norsko podobné. My
jsme také založili Národní muzeum

Nastalo nové programové období Fondů EHP a Norska. Patrně
v druhém pololetí letošního roku se
očekává hlavní výzva v oblasti Kultura. Je pro ni určena značná částka,
nicméně oproti minulým obdobím se
významně snížila. Proč se tak stalo?
Bylo to rozhodnutí norské (resp. islandské a lichtenštejnské) strany?
Program Kultura (33 mil eur)
stále patří vedle Podpory vědy a výzkumu (35,3 mil eur) a Životního
prostředí (35,3 mil eur) mezi tři největší priority Fondů EHP a Norska
v ČR. Oblasti i alokaci finančních
prostředků si definovaly zejména přijímající země. Oproti minulým obdobím se mění struktura podpory.
Do hmotného kulturního dědictví
bude investováno cca 2/3 prostředků,
pro nemateriální kulturní dědictví,
včetně současného umění je určena
zbylá 1/3 prostředků.
V návrhu programu Kultura je prioritně podpořeno vybudování Památníku romského holocaustu v Letech.
Neměl by být projekt takového významu podporován z domácích zdrojů
– tedy státního rozpočtu? Jaký na to
máš názor?
Fondy EHP a Norska přispívají
na podporu pouze částečně: Vláda Bohuslava Sobotky vyčlenila ze státního
rozpočtu ČR 480 mil. Kč, aby vyplatila kompenzaci majitelům původní
prasečí farmy, současná vláda zaplatí
180 mil. Kč za demolici a odstranění
vepřína. Příspěvek norské strany ve
výši 1 mil. eur na památník v Letech
a 0,5 mil eur na jeho návštěvnické
centrum proto není v celkovém rozsahu investic dominantní. Nicméně
je v souladu s norskou politikou podpory integrace národnostních menšin
a vzájemné tolerance. Považujeme za
naprosto klíčové, aby paměť romských obětí holocaustu byla uctívána
důstojným způsobem.
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Rozhovor

Na svých pracovních cestách se seznamuješ s úžasnými projekty podpořenými z norských zdrojů. Můžeš
jmenovat pár z těch, které tě oslovily
nejvíce?
Prostřednictvím Fondů EHP
a Norska za dobu jejich trvání bylo
v České republice podpořeno více než
1 000 projektů napříč prioritními

oblastmi. Za tři programová období bude investováno již celkem
10 mld. Kč. Pokud bych měl jmenovat
ty projekty, jež jsem dosud navštívil,
velmi se mi v Praze líbila rehabilitace Rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí nebo Strahovské
knihovny. V Brně mne mile překvapilo Muzeum romské kultury

a opravená synagoga. Zapůsobilo na
mě až dojemně také např. oddělení
prenatální péče Fakultní nemocnice
v Plzni nebo nově postavená hala pro
rekvalifikační kurzy ve věznici v Příbrami. Budu se těšit na další návštěvy
muzeí, kde norské peníze pomáhají ke
zkvalitnění péče o sbírky nebo jejich
moderní prezentaci.

kOHO TO NAPADLO

Náš architekt
Dušan S. Jurkovič
Blanka Petráková
Muzeum Luhačovického Zálesí
uzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně spolu s městem Brezová
pod Bradlom se spojily v rámci
přeshraniční spolupráce programu
INTERREG v projektu „Dušan
S. Jurkovič (1868–1947) – náš architekt“. Jeho součástí bylo mj. vytvoření
nové expozice Kabinet Dušana Jurkoviče v luhačovickém muzeu, nové
webové stránky http://www.muzeumluhacovice.cz a Pamětní kniha. Kabinet prezentuje Jurkovičovo architektonické dílo i jeho méně známé
národopisné a dokumentační práce
na moravsko-slovenském pomezí.
Fotografie Jurkovičových staveb, nerealizovaných plánů, návrhy nábytku,
etnografická dokumentace a další obory umělcovy tvorby jsou veřejnosti
zpřístupněny za pomoci digitálních
technologií a dokumentárních filmů.
Dalším z prvků kabinetu je příruční
knihovnička s odbornou literaturou
a archiv. Komorní panelová výstava
shrnuje okolnosti Jurkovičova působení v Luhačovicích na počátku
20. století, kdy se lázně staly vyhledávaným léčebným, ale i kulturním
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a společenským střediskem. Nezanedbatelný podíl na tom měla právě
modernizace lázeňského areálu. Architektovy stavby v Luhačovicích, zakomponované citlivě do přírodního
prostředí, vytvořily unikátní celek
s neopakovatelnou atmosférou.
Pro přiblížení Jurkovičových
urbanistických představ přikročilo
muzeum k vytvoření virtuální prohlídky, která plasticky modeluje
regulační plán luhačovických lázní
z roku 1903. Výchozími podklady
jsou historické mapy, Jurkovičovy
návrhy, kresebné studie a architektonické modely. Digitální vizualizace umožňuje detailní pohled na
původní koncepci lázeňského celku
a modeluje architektovy představy
o podobě luhačovických lázní.
Součástí vybavení kabinetu je
nový mobiliář, sloužící k uložení
a vystavení artefaktů spojených
s osobností architekta. Doplňují
jej repliky sedacího nábytku, které vznikly jako výsledek celoroční
spolupráce muzea se studenty
Střední odborné školy Luhačovice.

Kabinet Dušana S. Jurkoviče byl
představen veřejnosti poprvé dne
28. října 2018. Jeho nabídka bude
nadále rozšiřována a doplňována,
aby se stal skutečným badatelským
centrem, zpřístupňujícím materiály o působení architekta na jihovýchodní Moravě všem zájemcům.

Foto: Archiv Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

M

Dušan Jurkovič v roce 1938 na
bruslích
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Otázky pro nové ředitele

Ing. Vlastimil Pažourek
Foto: Archiv Oblastního muzea v Děčíně

Oblastní muzeum v Děčíně

Jaká profesní dráha předcházela
Vašemu nástupu do funkce ředitele?
Moje první zaměstnání bylo v děčínském muzeu. Ještě při studiu na
Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině
v oboru Provoz a ekonomika lodní
dopravy jsem nastoupil jako odborný
pracovník pro oblast plavby a jako
kurátor sbírky archeologie. V muzeu jsem připravil i řadu výstav,
např. „Počátky paroplavby na Labi“
s katalogem, ve kterém se povedlo
lépe určit celou řadu obrazů díky
známým podobám starých parníků.
S přáteli jsme tehdy založili Spolek
přátel plavby, s pravidelnou publikační činností a cyklem měsíčních
přednášek o historii české lodní dopravy. Spolek funguje dodnes a vydal
již desítky publikací.
Mé první působení v děčínském
muzeu skončilo roku 1998. V dalším
roce mě jako experta přizvali ke
vzniku regionálního Hornického muzea v Jiřetíně pod Jedlovou. V roce
2000 jsem v Praze v Národním muzeu
řídil projekt výstavy věnované dějinám
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Pražské paroplavební společnosti
„Parníkem po Praze“.
Následně jsem pracoval na děčínském Úřadu práce, kde mi po práci
umožnili organizovat Iniciativu pro
děčínský zámek (dnes Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost).
Spolek na zámku organizoval průvodcovskou službu i poměrně náročné
propagační a výstavní projekty.
Čtyři roky jsem působil i na děčínské radnici jako radní pro oblast
rozvoje a cestovního ruchu. Řešil
jsem třeba založení Střediska městských služeb, vznik proslavené děčínské ferraty na Pastýřskou stěnu či
Strategický plán rozvoje města. Před
několika lety jsem se zase na čas vrátil k historii Pražské paroplavební
společnosti výstavou v NTM nazvanou
„Umění paroplavby“. Byla k tomu vydaná i úspěšná publikace.
Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce mile či nepříjemně překvapilo?
Nejvíce mě potěšil systém péče
o sbírky. Proti době před dvaceti lety
je zde učiněn velký posun. Na druhé
straně se muzeum trochu uzavřelo
do sebe, což se teď snažíme změnit.
Máme na starost tři velké sbírky v Děčíně, Varnsdorfu a Rumburku. Hodně
se zlepšil technický stav budovy
v Rumburku, kde je pěkná expozice.
Naopak objekt ve Varnsdorfu, který
si pamatuji jako funkční muzeum, je
dnes opuštěný a čeká na nákladnou
rekonstrukci.
Co považujete za nejzajímavější
předmět ve Vašem muzeu?
Jsme spíše větší muzeum, unikátů
máme proto celou řadu. Z mého odborného zájmu je asi nejzajímavější
kamenná gotická socha Panny Marie
z roku 1507, s kamenným podstavcem i baldachýnem s erby plaveckých

řemesel a vyobrazením labské lodi.
Dříve byla umístěna na domě obchodníků na děčínském náměstí. Nic
podobného v Čechách není, mladší
analogie jsem viděl v Barceloně či
Normandii.
Čeho jste doposud v čele muzea dosáhl a čeho byste si přál dosáhnout?
Na pozici ředitele funguji v muzeu něco málo přes rok. Snažím se
navazovat na předchozí práci, propojovat muzeum s místními spolky
a otevírat jej lidem. Daří se více
spolupracovat se Spolkem přátel
plavby a s místní pobočkou České
numismatické společnosti. Postupně
měníme propagaci, program jsme
doplnili o komentované prohlídky
a tematické přednášky. Organizačně
nejkomplikovanější změnou bylo
ukončení průvodcovského servisu
naší zámecké expozice a domluva
se Zámkem Děčín na společném
programu jednotné expozice, doplněné o další sbírkové předměty z našich
sbírek. Určitě největším úspěchem
bylo zpřístupnění unikátního motorového zadokolesového remorkéru
Beskydy pro veřejnost. Domluvili
jsme se na tom s vlastníkem plavidla,
Ředitelstvím vodních cest ČR. Průvodcovský servis zajišťujeme v letní
turistické sezóně, vždy poslední sobotu v měsíci.
Naše muzeum čeká několik náročných let. Budeme muset řešit přechod na nové prezentační technologie
a přizpůsobit se měnícím se nárokům
veřejnosti. Velký dluh je také v restaurování a ukládání sbírek. Prioritou je
obnova muzea ve Varnsdorfu, jehož
budova nově patří Ústeckému kraji.
Máme záměr prezentovat ho jako Muzeum textilní manufakturní vily. Muzeum v Rumburku potřebuje rozšířit
stálou expozici a modernizovat depozitáře. Muzeum v Děčíně by mělo přizpůsobit svou unikátní expozici plavby
mezinárodní klientele, neboť do města
zavítá každoročně více než sto tisíc
návštěvníků.
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zápis ze zasedání senátu AMG

Zasedání Senátu AMG
dne 5. března 2019 v Muzeu hlavního města Prahy
Přítomni: 33 z 53 s hlasem rozhodovacím
11 z 16 s hlasem poradním
Jednání zahájila předsedkyně AMG
Mgr. Irena Chovančíková, která přivítala
všechny přítomné. V úvodu zasedání byla
schválena návrhová komise ve složení:
PhDr. Luděk Beneš, RNDr. Miroslava
Šandová, PhDr. Pavel Ciprian; mandátová komise ve složení: PhDr. František
Frýda, Ing. Tomáš Vitásek, Bc. Kateřina
Svobodová.

Činnost Exekutivy AMG
PhDr. Zdeněk Kuchyňka nejprve informoval o činnosti Exekutivy AMG od
XII. Sněmu AMG, který proběhl ve
dnech 28.–29. listopadu 2018 v Ústí
nad Labem. V tomto období se uskutečnily celkem čtyři jednání Exekutivy
AMG, a to ve dnech 18. prosince 2018,
23. ledna, 5. února a 27. února 2019.
Na svém prvním zasedání si členové
exekutivy pro potřeby přímého kontaktu
rozdělili jednotlivé Krajské sekce AMG,
které budou mít na starosti, a také aktivity
AMG, jež budou mít ve své kompetenci.
Detailní informace jsou k dispozici na
http://www.cz-museums.cz v sekci Orgány AMG – Exekutiva AMG – Členové
exekutivy. Tam jsou uvedeny i kontaktní
údaje na členy nové Exekutivy AMG.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka zdůraznil
některé důležité body z podrobné zprávy,
která byla jako podklad pro jednání zaslána všem členům Senátu AMG v předstihu. Jednání členů Exekutivy AMG s ministrem kultury doc. Mgr. Antonínem
Staňkem, Ph.D., dne 5. února 2019 se
kvůli nenadálému zaneprázdnění pana
ministra neuskutečnilo, resp. body připravené pro toto setkání byly předneseny
náměstkovi pro řízení sekce kulturního
dědictví Ing. Vlastislavu Ourodovi, PhD.,
který na tomto setkání ministra kultury
zastoupil.
V Poslanecké sněmovně PČR
se projednává vládní návrh zákona
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o zpracování osobních údajů (sněmovní
tisk 138 a 139). Zákon a implementační
norma o GDPR má především vymezit
postavení a pravomoci ÚOOÚ, ale nijak
zásadně nesníží obávaný dopad směrnice EU na národní legislativu, resp. na
činnost muzeí, jak již na tuto skutečnost
dříve AMG upozorňovala. Výjimka pro
muzea dle zákona č. 122/2000 Sb., v návrhu bohužel není obsažena. Bylo domluveno, že AMG znovu v této věci osloví
představitele AK ČR, SMO ČR, UZS ČR,
ale také např. senátorku Ing. Jaromíru
Vítkovou. Problematika GDPR v oblasti
muzejnictví byla znovu projednána také
na setkání zástupců AMG s Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D.
Jak byli členové AMG informováni
v rámci jednání XII. Sněmu AMG, dne
18. listopadu 2018 obdržela AMG dopis
generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové s informací o vypovězení
Memoranda o vzájemné spolupráci mezi
NPÚ a AMG, které bylo uzavřeno v roce
2013. Tímto dokumentem deklarovaly
obě organizace zájem o pokračování
a prohloubení dosavadní spolupráce, a to
zejména v oblasti vzájemného uznávání
průkazů zaměstnanců NPÚ a členů AMG
za účelem zajištění bezplatného vstupu
do objektů ve správě NPÚ a ve správě či
majetku členských institucí AMG. Memorandum bylo ze strany NPÚ vypovězeno
k 31. březnu 2019 právě v bodě uznávání
volných vstupů, a to z důvodu, „že se za
celou dobu trvání jeho platnosti nepodařilo zajistit vyrovnaný reciproční vztah
mezi oběma stranami“. Bohužel, žádný
doklad či seznam objektů, kde by došlo
k porušení tohoto smluvního ujednání ze
strany členských institucí AMG, k dispozici nemáme. NPÚ již také zaslal AMG
návrh znění nového memoranda bez vzájemného uznávání průkazů členů AMG,
resp. zaměstnanců NPÚ. Mgr. Jakub

Smrčka, Th.D., na jednání Exekutivy AMG
navrhl zkusit znovu projednat s generální ředitelkou NPÚ otázku možnosti
vzájemného uznávání volných vstupů.
Toto jednání se uskuteční dne 20. března 2019 a zúčastní se jej II. místopředseda AMG Ing. Richard M. Sicha a člen
exekutivy PhDr. Zdeněk Kuchyňka. O jeho
výsledku budeme členské instituce AMG
obratem informovat.
Mgr. Irena Chovančíková byla po
XII. Sněmu AMG oslovena generálním
ředitelem Národního muzea PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., který jí předložil
návrh na spolupráci mezi AMG a NM.
Předsedkyně AMG nabídla GŘ NM
opětovné vstoupení do AMG s žádostí o možnost přehodnocení stanoviska
z roku 2016. Je třeba v této souvislosti
připomenout, že spolupráce mezi NM
a AMG nikdy ukončena nebyla (např.
spolupráce v rámci portálu do-muzea.cz
a návštěvnické soutěže Muzeum roku,
projekt ELVIS, Pražská muzejní noc, aktivita zaměstnanců NM v rámci Komisí
AMG). Společné setkání předsedkyně
AMG a GŘ NM, kterého se zúčastnil
také člen Exekutivy AMG Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., se uskutečnilo dne
20. února 2019. V rámci jednání bylo
domluveno, že o možnostech spolupráce
mezi AMG a NM, příp. znovu vstoupení
NM do AMG se bude dále jednat. Dále
byly projednány detaily spolupráce AMG
a NM na slavnostním vyhlášení výsledků
XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, které se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019 ve Smetanově síni
Obecního domu v Praze. V Národním
muzeu se jako pokračování programu
předávání Cen Gloria musaealis za rok
2018 uskuteční komentovaná prohlídka
rekonstruované budovy NM, která bude
zakončena přátelským setkáním účastníků slavnostního vyhlášení.
K 1. lednu 2019 došlo ke sloučení
Oblastního muzea v Mostě s Galerií výtvarného umění v Mostě. Dne
21. prosince 2018 obdržela AMG
oznámení Oblastního muzea v Mostě
o ukončení členství v AMG. Okamžikem
sloučení tak ztratili nárok na členské
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výhody i pracovníci Galerie výtvarného
umění v Mostě. Stejně jako v případě
Národního muzea se mohou zaměstnanci nového Oblastního muzea a galerie
v Mostě hlásit k členství individuálnímu,
přihlášky projedná Senát AMG na svém
nejbližším zasedání dle příslušných paragrafů Stanov AMG a Jednacího řádu
AMG.
Členové Senátu AMG byli informováni o rezignaci ředitele Muzea Boženy Němcové v České Skalici Mgr. Milana Horkého, který svým odchodem
reagoval na nedostatečnou podporu ze
strany zřizovatele a dlouhodobé podfinancování muzea. Jelikož se podobné
problémy dotýkají činnosti i dalších zejména malých (městských, obecních)
muzeí, bude jim Exekutiva AMG věnovat
zvýšenou pozornost (tématu bude věnován Věstník AMG č. 4/2019). I v této
věci by mohl napomoci mj. zákon o muzeích, pokud bude přijat. Představitelům
města České Skalice bude zaslán dopis
s nabídkou spolupráce na řešení aktuální
situace, resp. jakéhokoliv dalšího problému ve vztahu k českému muzejnictví.
V rámci povinností po XII. Sněmu
AMG byl zaslán zápis změn ve vedení
AMG do spolkového rejstříku (nový statutární orgán, noví členové Revizní komise AMG). Volby předsedů Krajských sekcí
AMG se měly dle Usnesení XII. Sněmu
AMG uskutečnit do tří měsíců po zasedání sněmu, tj. do 28. února 2019.
Předsedům sekcí byla tato povinnost připomenuta písemně s uvedením kontaktů
na člena Exekutivy AMG, který má danou
sekci ve své gesci.

Plán činnosti AMG na rok 2019
a výroční zpráva AMG za rok
2018
PhDr. Jana Hutníková připomněla,
že Plán činnosti AMG na rok 2019 byl
schválen Senátem AMG dne 18. září
2018. Nově byly zpřesněny termíny připravovaných akcí a doplněny některé úkoly vycházející z jednání XII. Sněmu AMG.
Rozpočet AMG na rok 2019 se odvíjí
od výše přidělených dotací, které nejsou
prozatím známy. Noví členové Senátu
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AMG byli v této souvislosti podrobně
informováni o schvalovacích procesech
v rámci AMG, které souvisejí s přijímáním
plánu činnosti, rozpočtu atd. PhDr. Jana
Hutníková též apelovala na členy Senátu
AMG, aby včas dodali podklady pro Výroční zprávu AMG za rok 2018.

Jednací řád AMG
Senát AMG schválil aktualizaci Jednacího řádu AMG dle usnesení XII. Sněmu
AMG (byly zrušeny tři Komise AMG –
Komise pro dějiny umění AMG, Komise
pro lidové stavitelství AMG a Komise
pro militaria AMG). Dle Hlášení počtu
zaměstnanců řádného člena AMG v přepočtu stavu na plné úvazky pro rok 2019
byly členské instituce zařazeny do kategorií, které určují letošní výši členských
příspěvků AMG. V této souvislosti byla
schválena změna přílohy č. 3 Jednacího
řádu AMG „Výše členských příspěvků
a zařazení řádných členů AMG do kategorií příspěvků v roce 2019”. V návaznosti na GDPR navrhla Exekutiva AMG
vydat v roce 2019 šestou edici členských
průkazů AMG. Jejich nová verze bude
bez povinnosti uvádět číslo občanského průkazu držitele. Senát AMG tento
návrh potvrdil a schválil změnu přílohy
č. 4 Jednacího řádu AMG „Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání
členských průkazů AMG“. Výměna průkazů by měla být provedena do 30. června 2019, přičemž platnost nové emise začne od 1. července 2019. Členové AMG
budou o průběhu a termínech výměny
včas informováni prostřednictvím Věstníku AMG, Bulletinu AMG i webu AMG.
Předseda Zlínské krajské sekce AMG
Ing. Tomáš Vitásek navrhl zaokrouhlení
členských příspěvků u některých kategorií
na celé sto koruny, resp. tisíce nahoru
(I. kategorie – částka je nyní 30.950
Kč, po zaokrouhlení by činila 31.000 Kč;
II. kategorie – částka je nyní 12.380 Kč,
po zaokrouhlení by činila 13.000 Kč).
Exekutiva AMG doporučila oslovit v této
věci členskou základnu AMG a projednat
návrh v jednotlivých Krajských sekcích
AMG. Úprava by pak mohla začít platit
pro rok 2020. Senát AMG proto uložil

exekutivě předložit nejpozději na jeho posledním zasedání v roce 2019 na základě
diskuse uskutečněné v rámci AMG návrh
na zaokrouhlení příspěvků či setrvání na
původní výši.

Legislativa
PhDr. Zdeněk Kuchyňka informoval
o nově připravovaném zákonu o muzeích. Dne 6. listopadu 2018 při jednání
Mgr. Ireny Chovančíkové s novým ministrem kultury doc. Mgr. Antonínem
Staňkem, Ph.D., vzešel z jeho strany
zájem o problematiku chybějícího zákona o muzeích jako institucích, tedy
právní normy, kterou již pro svoji činnost
mají vytvořenou např. knihovny a archivy. Záměr vzniku nového zákona byl
projednán na setkání zástupců AMG
s Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D., dne
23. listopadu 2018. Na jednání došlo ke
shodě, že by nemělo jít o novelu zákona
č. 122/2000 Sb., aby nebyla ohrožena ochrana sbírek muzejní povahy, ale
o nový právní předpis. Oba zákony by
mohly fungovat paralelně vedle sebe
a vzájemně se doplňovat. Pracovní skupina AMG (zatím ve složení: Mgr. Irena
Chovančíková, PhDr. Zdeněk Kuchyňka,
PhDr. Luděk Beneš, PhDr. František Šebek, Anna Komárková, BBus (Hons)) byla
požádána, aby co nejdříve připravila návrh tezí zákona. Členové AMG byli o této
věci informováni na jednání XII. Sněmu
AMG. Základní materiál AMG byl zaslán
MK ČR dne 7. prosince 2018 s tím, že
stanovisko bude v rámci AMG třeba dále
detailněji rozpracovat a že by se k němu
měla vyjádřit také členská základna AMG.
OM MK ČR mezitím předložil svoji představu, v níž vysvětlil důvody, proč není
nutné vytvářet nový zákon a odkázal spíše na novelu zákona č. 122/2000 Sb.,
do níž by byla mj. začleněna i registrace
muzeí a galerií v ČR dle Koncepce rozvoje
muzejnictví v ČR na léta 2015–2020.
V rámci pracovní skupiny AMG byl připraven detailní komentář k materiálu MK ČR
„Registr muzeí a galerií v ČR. Východiska k řešení problematiky v ČR”, který
byl spolu s návrhem tezí zákona zaslán
členům Senátu AMG k připomínkování,

Věstník AMG 2 /2019

zápis ze zasedání senátu AMG

příp. doplnění. Na jednání sekce kultury
UZS ČR dne 31. ledna 2019 byla požádána Rada galerií ČR PhDr. Zdeňkem
Kuchyňkou o zpracování připomínek ke
Stanovisku AMG k návrhu zákona o muzeích. RG ČR vytvořila SWOT analýzu
k přípravě nové muzejní normy z pohledu
galerií, kterou má AMG k dispozici. Ve
dnech 24. ledna 2019 a 4. března 2019
se na MK ČR uskutečnilo pod vedením
Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., jednání
zástupců odborné veřejnosti k návrhu nové muzejní legislativy. Za AMG
byli přítomni Mgr. Irena Chovančíková,
PhDr. Zdeněk Kuchyňka, PhDr. Luděk
Beneš, PhDr. František Šebek a Anna
Komárková, BBus (Hons). Na setkáních
se přítomní shodli na základních východiscích přípravy nové právní normy:
1. Změnou nesmí dojít k ohrožení současné úrovně ochrany sbírek muzejní
povahy; 2. Kvalitní zákon nelze připravit
do konce roku 2019; 3. K jednotlivým
krokům přípravy by se měla vyjadřovat
mj. Oborová rada muzeí jako poradní
orgán ministra kultury, příp. náměstka
pro řízení sekce kulturního dědictví, pro
koncepční otázky v oblasti muzejnictví;
4. Návrh nové úpravy doplňující sbírkový
zákon by měl vycházet mj. z Doporučení
UNESCO na ochranu a podporu muzeí
a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy
ve společnosti z roku 2015. Analýzou
tohoto materiálu se v roce 2017 zabývala
Česká komise pro UNESCO ve spolupráci s externími experty (vč. zástupců
AMG), která formulovala návrhy pro
vnitrostátní implementaci doporučení
zejména ve vztahu k politice státu v oblasti muzejnictví (materiály jsou k dispozici na webu AMG). Diskuse se dále
soustředila na formulování potřeb oboru
s tím, že uspokojivým způsobem jsou nyní
řešeny: ochrana, evidence a inventarizace sbírek, vývoz sbírek a kontrola péče
o sbírky. Kvalitnější legislativní ošetření
by pak bylo žádoucí pro oblasti: registrace a akreditace muzeí, postavení muzeí, standardy činnosti muzeí, účtování
o sbírkách, vzdělávací funkce muzeí,
věda a výzkum v muzejnictví, znalectví,
zakotvení úlohy MK ČR a zřizovatelů,
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ostatní majetek. Další jednání zástupců
odborné veřejnosti proběhne na MK ČR
dne 11. dubna 2019. Po formulování
stanoviska odborné veřejnosti by měla být
pracovní skupina rozšířena o další partnery (AK ČR, SMO ČR, UZS ČR, zástupce
odborů). Dne 20. února 2019 zástupci AMG představili na jednání Komise
Rady AK ČR pro kulturu a památkovou
péči v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou výsledky dosavadního jednání
na MK ČR. Komise schválila, že vznik
zákona o muzeích podpoří a bude zároveň požadovat, aby už od počátku byl
v pracovní skupině také zástupce AK ČR.
Ing. Jindřich Ondruš zdůraznil důležitost Oborové rady muzeí, o jejíž vznik by
měla AMG usilovat nezávisle na přípravě
nového zákona o muzeích. Krajským sekcím AMG a Exekutivě AMG bylo proto
Senátem AMG uloženo připravit na příští
jednání návrh na složení Oborové rady
muzeí.
Ing. Richard M. Sicha podal aktuální
informace o připravovaném zákonu
o zbraních. Měly by vzniknout dva zákony
– zákon o zbraních a zákon o střelivu. Dne
2. ledna 2019 byly zaslány připomínky
AMG k návrhu nového zákona o zbraních
zástupcům odboru bezpečnostní politiky MV ČR. AMG znovu zopakovala
požadavek, aby do § 2, písm. h) byla
uvedena poznámka s odkazem na zákon
č. 122/2000 Sb., zaručující výjimku pro
zbraně uchovávané v muzeích. Jednání
zástupců kulturní sféry k projednání připomínek se uskutečnilo na MV ČR dne
4. února 2019. Za AMG se jej zúčastnili
Ing. Richard M. Sicha a Anna Komárková,
BBus (Hons). Připomínkování lednové
verze zákona o zbraních bylo možné do
18. února 2019. V přípravě je také zákon
o střelivu, který by mělo MV ČR předložit
do pracovních skupin k projednání cca
za měsíc. Je možné zasílat náměty a komentáře též k důvodové zprávě k zákonu.

Mediální kampaně AMG na rok
2019
Mgr. Irena Chovančíková informovala
o Národní soutěži muzeí Gloria musaealis. Do XVII. ročníku soutěže, jenž byl

ukončen dne 28. února 2019, se přihlásilo 58 institucí s celkem 93 projekty
(39 výstav, 43 publikací a 11 počinů).
Závěrečné hodnocení projektů se uskuteční ve dnech 25.–26. března 2019
v Západočeském muzeu v Plzni. Od
1. ledna 2019 je možné se hlásit již do
nového, XVIII. ročníku. Předávání Cen
Gloria musaealis za rok 2018 se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019 od
14 hodin ve Smetanově síni Obecního
domu. Jako pokračování programu se
v prostorách Národního muzea uskuteční
komentovaná prohlídka rekonstruované
historické budovy muzea, zakončená přátelským setkáním účastníků slavnostního
vyhlášení. V souvislosti s úmrtím autorky
trofeje soutěže Pavlíny Čepičkové Šůsové
bylo třeba dořešit, kdo připraví její aktualizaci pro ročník 2018. Podařilo se najít
nového výtvarníka, sochaře MgA. Martina
Gaju, který se spojil s dílnami Technického muzea v Brně, kde se každoročně Cena
Gloria musaealis odlévá. Grafický layout
XVII. ročníku je inspirovaný 30. výročím
sametové revoluce. Ze strany ČT bylo dne
26. listopadu 2018 potvrzeno mediální
partnerství předávání Cen Gloria musaealis za rok 2018 a k podpisu byla připravena smlouva o spolupráci. ČT se stane
hlavním mediálním partnerem akce. Propagační kampaň bude probíhat ve dnech
22. dubna až 9. května 2019 formou
„prerollů” nasazených před pořady v iVysílání ČT, přičemž výrobu cca 10–15 vteřinového spotu zajistí AMG. Byla podána
žádost o mediální partnerství s ČRo, který
projevil zájem o pokračování spolupráce,
navázané již v roce 2015. Dne 12. března
2019 proběhne jednání zástupců AMG
s ředitelem Programu ČRo Mgr. Ondřejem Nováčkem. Dne 28. března 2019
se uskuteční setkání s radní pro kulturu,
památkovou péči, výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy Hlavního města
Prahy MgA. Hanou Třeštíkovou, které
se bude týkat mj. i pokračování spolupráce na Národní soutěži muzeí Gloria
musaealis. Primátor HMP MUDr. Zdeněk
Hřib byl požádán o poskytnutí záštity
slavnostnímu vyhlášení. Ve věci pokračování spolupráce byla oslovena také
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Stav a změny členské základny
AMG
Senát AMG schválil vyloučení řádného
člena AMG, Galerie kritiků Palác Adria
– Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, a to z důvodu neplacení členských
příspěvků. Sekretariát AMG obdržel žádost o ukončení řádného členství Galerie hlavního města Prahy, řádné členství
ukončilo též Oblastní muzeum v Mostě.
Od 1. ledna 2019 bylo muzeum sloučeno
s Galerií výtvarného umění v Mostě do
nové instituce s názvem Oblastní muzeum a galerie v Mostě, své členství v AMG
tudíž ukončila i galerie. Dále ukončil individuální členství v AMG Hynek Skořepa, který stal zaměstnancem řádného
člena AMG. Senát AMG byl informován
o změně názvu a statusu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
které se od 11. prosince 2018 stalo
Národním muzeem v přírodě. Muzeum
vzniklo sloučením Valašského muzea
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
Souboru lidových staveb Vysočina,
Souboru lidové architektury Zubrnice
a Souboru staveb lidové architektury
Příkazy, přičemž poslední tři jmenované
instituce se nově staly pobočkami Národního muzea v přírodě. Sekretariát
AMG obdržel od posledního zasedání
Senátu AMG sedm žádostí o řádné členství v AMG. Organizace Zážitkový park
Zeměráj, s. r. o., Muzeum Kutná Hora,
o. p. s., a Společnost Topičova salonu,
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z. s., nebyly do AMG přijaty. Přihlášky
Městské galerie Kryt a Cyranova ostrova,
s. r. o., byly odloženy. Za řádné členy AMG
byly přijaty Letecké muzeum v Kunovicích a Centrum Mariny Cvětajevové. Za
individuální členy AMG byli přijati zaměstnanci Národního muzea: Mgr. Libor
Vodička, Ph.D., Mgr. Monika Švajková,
a RNDr. Jana Bruthansová, Ph.D. Dále
byli za individuální členy přijati PhDr. Alice Kraemerová, Ladislav Sluka, Oto
Brachtel, Ing. Stanislav Děd, Mgr. Jarmila
Burešová, a také zaměstnanci Oblastního
muzea a galerie v Mostě: Alena Kvapilová
a Ing. Diana Kvapilová. Přihlášky Juraje
Kováče, Radovana Kareše, Bc. Petra
Františka Koukala, OP, Mgr. et Bc. Pavly
Mikešové a Mgr. Lenky Dvořákové byly
odloženy. Přijati do AMG byli na návrh
Exekutivy AMG také dva čestní členové
– PhDr. Blanka Rašticová a PhDr. Luděk
Beneš. Návrh PhDr. Zdeňka Zahradníka
na čestné členství PaedDr. Jana Luštince
nebyl přijat. Senát AMG v této souvislosti
doporučil podání přihlášky k individuálnímu členství.
Na závěr zasedání Senátu AMG bylo
projednáno členství UZS ČR v Culture
Action Europe, přičemž AMG bude souhlasit se vstupem Unie do této organizace. Dne 31. ledna 2019 se uskutečnilo
jednání sekce kultury UZS ČR, kde bylo
hlavním bodem jednání projednání priorit Unie v oblasti kultury pro rok 2019.
V oblasti muzejnictví byly mezi priority
zařazeny: 1. Vytvoření Programu státní
podpory pro provoz muzeí a galerií; 2. Příprava zákona o muzeích jako institucích

a jejich specifických činnostech. Dne
7. února 2019 se uskutečnilo setkání
zástupců členů UZS ČR s ministrem kultury, přičemž na jednání byly představeny
také priority UZS ČR. PhDr. Zdeněk Kuchyňka informoval o jednání PT RHSD
pro kulturní otázky, které se uskutečnilo
dne 19. února 2019 a kde byl představen
mj. plán rozpočtu MK ČR pro rok 2020.
Odbory znovu tlačí na zrušení platové
tabulky č. 1. Od 1. července 2019 by
tak mohlo opět dojít i k navýšení platů
zaměstnanců muzeí, kteří by mohli být
přesunuti do tabulky pedagogů. V oblasti
digitalizace nejsou zatím nové informace,
hlavním nositelem přípravy systému pro
správu a evidenci muzejních sbírek ELVIS
je Národní muzeum. Společným dopisem
se zástupci AMG a ÚAM MU na základě
předchozího jednání s Ing. Vlastislavem
Ourodou, Ph.D., obrátili na ministra
kultury s žádostí o vytvoření pracovní
skupiny působící při MK ČR, která by
se zabývala koncepčním řešením otázek
spojených s možnostmi zvyšování kvalifikace pracovníků muzeí a galerií v oblasti muzeologického vzdělávání a s tím
i související profesionalizací muzejní práce. AMG chce usilovat o změnu právního
postavení muzejních institucí a integraci jejich role do strategií či předpisů zastřešujících koncept celoživotního učení,
jak si také stanovila v usnesení z jednání
XII. Sněmu AMG. Jednání Senátu AMG
bylo ukončeno schválením usnesení.
Zapsaly:
Monika Benčová
Anna Komárková

Foto: Archiv AMG

agentura CzechTourism a další partneři
AMG z předchozích ročníků. Mgr. Irena
Chovančíková detailně prošla připomínky
k soutěži, které připravila Liberecká krajská sekce AMG, vč. námětů na možné
změny. Materiál bude předán k diskusi
do Krajských sekcí AMG.
Jubilejní XV. ročník Festivalu
muzejních nocí se uskuteční ve dnech
17. května až 8. června 2019. Národní
zahájení festivalu se bude konat v pátek
17. května 2019 od 16 hodin v Muzeu
Karlovy Vary. Webové stránky na http://
www.muzejninoc.cz jsou postupně aktualizovány a termín pro podávání přihlášek
byl prodloužen do 15. března 2019.
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zápis ze zasedání senátu AMG

Usnesení Senátu AMG ze dne 5. března 2019
Senát AMG schválil:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Mandátovou komisi: Bc. Kateřina Svobodová, Ing. Tomáš Vitásek, PhDr. František Frýda (pro 28, proti 0, zdržel se 3).
Návrhovou komisi: RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Luděk Beneš (pro 30, proti 0, zdržel se 1).
Plán činnosti AMG na rok 2019, doplněný o úkoly vzniklé na XII. Sněmu AMG (pro 32, proti 0, zdržel se 0).
Aktualizaci Jednacího řádu AMG dle usnesení XII. Sněmu AMG, změnu přílohy č. 3 – Výše členských příspěvků a zařazení
řádných členů AMG do kategorií příspěvků v roce 2019 a změnu přílohy č. 4 Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání
členských průkazů AMG a v této souvislosti vydání nové šesté emise členských průkazů AMG (pro 33, proti 0, zdržel se 0).
Přijetí nových řádných členů AMG: Letecké muzeum v Kunovicích (pro 30, proti 0, zdržel se 0), Centrum Mariny
Cvětajevové (pro 22, proti 0, zdržel se 7).
Přijetí nových individuálních členů AMG: Národní muzeum – Mgr. Libor Vodička, Ph.D.; Mgr. Monika Švajková; RNDr. Jana
Bruthansová, Ph.D. (pro 30, proti 0, zdržel se 0), PhDr. Alice Kraemerová (pro 30, proti 0, zdržel se 0), Ladislav Sluka
(pro 30, proti 0, zdržel se 0), Oto Brachtel (pro 29, proti 0, zdržel se 0), Ing. Stanislav Děd (pro 29, proti 0, zdržel se 0),
Mgr. Jarmila Burešová (pro 29, proti 0, zdržel se 1), Oblastní muzeum a galerie v Mostě – Alena Kvapilová; Ing. Diana
Kvapilová (pro 30, proti 0, zdržel se 0).
Přijetí nových čestných členů AMG: PhDr. Blanka Rašticová (pro 29, proti 0, zdržel se 0), PhDr. Luděk Beneš (pro 28, proti
0, zdržel se 0).
Vyloučení řádného člena AMG pro neplnění povinností dle § 8 odst. 5 Stanov AMG: Galerie kritiků Palác Adria – Sdružení
výtvarných kritiků a teoretiků (pro 30, proti 0, zdržel se 1).
Usnesení Senátu AMG ze dne 5. března 2019 (pro 28, proti 0, zdržel se 0).

Senát AMG vzal na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Exekutivy AMG od XII. Sněmu AMG.
2. Informace o aktualitách z oborové legislativy, muzejní statistiky a přípravě registračního/akreditačního systému muzeí
a galerií v ČR.
3. Zprávu o mediálních kampaních AMG v roce 2019 – XVII. a XVIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis,
XV. ročník Festivalu muzejních nocí, kampaň Muzea a 20. století na téma „Muzea a rok 1989: 30 let od sametové
revoluce”.
4. Informaci o změně Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Národní muzeum v přírodě. Soubor lidových
staveb Vysočina, Soubor lidové architektury Zubrnice a Soubor staveb lidové architektury Příkazy se staly od 11. prosince
2018 pobočkami této nové instituce. Soubor lidových staveb Vysočina a Soubor lidové architektury Zubrnice v této
souvislosti přestaly být řádnými členy AMG (jako samostatné instituce, resp. jsou jimi nadále prostřednictvím Národního
muzea v přírodě).
5. Informaci o změně názvu Regionálního muzea v Náchodě na Muzeum Náchodska.
6. Informaci o sloučení Oblastního muzea v Mostě a Galerie výtvarného umění v Mostě od 1. ledna 2019 do nové instituce
s názvem Oblastní muzeum a galerie v Mostě.
7. Ukončení řádného a individuálního členství AMG: Galerie hlavního města Prahy, Oblastní muzeum v Mostě, Galerie
výtvarného umění v Mostě, Hynek Skořepa.

Senát AMG neschválil:
1. Přijetí nových řádných členů AMG: Zážitkový park Zeměráj, s. r. o. (pro 0, proti 23, zdržel se 7), Muzeum Kutná
Hora, o. p. s. (pro 0, proti 30, zdržel se 0), Společnost Topičova salonu, z. s. (pro 13, proti 2, zdržel se 16).
2. Přijetí nových čestných členů AMG: PaedDr. Jan Luštinec (pro 2, proti 4, zdržel se 22).

Senát AMG ukládá:
1. Exekutivě AMG na základě diskuse uskutečněné v rámci AMG předložit nejpozději na posledním zasedání Senátu AMG
v roce 2019 návrh na zaokrouhlení výše členských příspěvků na celé tisíce nahoru (s platností od roku 2020).
2. Krajským sekcím AMG a Exekutivě AMG připravit na příští jednání Senátu AMG návrh na složení Oborové rady muzeí, která
by měla působit jako poradní orgán ministra kultury pro koncepční otázky v oboru muzejnictví.
Zapsali: Miroslava Šandová, Luděk Beneš, Pavel Ciprian
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Přednáška ČKMŠ
v Národním
archivu
Vladimíra Hradecká
Český komitét Modrého štítu

Foto: Archiv AMG

Kulturní a archivní dědictví nemusí
být ohroženo jen válečnými událostmi, přírodními katastrofami apod., ale
i neblahou činností člověka, včetně té
trestné. Na toto téma, jeho specifickou
podobu, se zaměřila přednáška pořádaná Českým komitétem Modrého štítu
ve spolupráci s Národním archivem dne
5. února 2019. Přednášející nad jiné
povolaný, JUDr. Ing. František Beneš,
CSc., soudní znalec a člen mezinárodních
asociací v oboru filatelie, předseda Komise znalců Svazu českých filatelistů,
ji nazval „K ochraně předmětů filatelistického zájmu obsažených v archivních
a muzejních fondech“. Přednášku na
obdobné téma vyslechli před lety zaměstnanci Státního oblastního archivu
v Praze v souvislosti s tehdy nedávnými
krádežemi v některých archivech. Její
shrnutí uveřejnil Archivní časopis v roce
2011 na stranách 144–185.
V poutavém výkladu s řadou ukázek
byli posluchači seznámeni s předměty filatelistické povahy, včetně tzv. předznámkového období z hlediska sběratelských
zájmů, i s historií pošty a poštovnictví.
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Jak pracovníci archivů, tak i muzeí,
ale i dalších „paměťových“ oborů, kde
se zájmy historické střetávají se zájmy
sběratelskými, většinou ani netuší, jakou hodnotu filatelistické předměty
mají. Pro historiky a příbuzné obory je
pochopitelně cenný obsah příslušného
dokumentu, jeho vypovídací hodnota,
spojení s konkrétní událostí či osobou
i v širším kontextu. Známek a kolků si
většinou příliš nevšímají, snad jen přitištěných pečetí.
Obsahem přednášky byl stručný
výčet a alespoň základy rozpoznání filatelistických „cenností“. Vedle ukázek
a rozborů tzv. skládaných dopisů, novinových kolků z 19. století či poštovních
známek bylo poukázáno kromě jiného
i na možnou existenci neupotřebených
známek, které odesilatel přiložil ke
svému podání, na doklady související
s vojenskou poštou, či s tzv. skautskou
poštou po vzniku Československa. Sběratelsky cenné jsou i některé pohlednice
dnes již neexistujících míst nebo objektů,
některé korespondenční lístky, dopisní
obálky či dopisnice s razítkem neobvyklého poštovního útvaru (z vojenské
pošty třeba z lodí či ponorek), cenná je
korespondence členů československých
legií apod. Nejrozšířenějšími předměty filatelistického zájmu obsaženými zejména
v úředních spisech uložených v archivních
fondech jsou bezesporu kolky, z nichž
některé mohou být i velmi cenné – sběratel to ví, archivář či pracovník muzea

Foto: Archiv AMG
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většinou nikoliv. Příkladem mohou být
předchůdci dnešních nalepovaných kolků,
tzv. signety. Jejich počátek u nás sahá až
do konce 17. století. Byly to vlastně otisky
razítek na čistých arších papíru, které
prodávaly tehdy vzniklé kolkovní úřady.
Také vzhledem k tomu, že se nepoužívaly dlouho, jsou dnes ze sběratelského
hlediska hodnotné.
Ukázky, včetně sběratelských, resp.
aukčních cen přítomné zaujaly, což se
odrazilo v bohaté diskuzi. V ní došlo i na
několik let staré události spojené s krádežemi v našich archivech a muzeích.
Vleklá soudní řízení, kdy hrozilo, že z hlediska žalujících institucí prokazatelný
zloděj získá zpět některé archiválie, protože se nepodaří prokázat jejich původ,
je alarmující. Z diskuze dále vyplynulo,
že nejdokonalejším způsobem ochrany
a hlavně prokazatelnosti vlastnických
práv by bylo razítko na příslušné archiválii. To je však z hlediska autenticity
dokumentu i na základě pochopitelných
odborných námitek restaurátorů prakticky
neuskutečnitelné. Digitalizovat kilometry
spisů uložených v archivech spadá zatím rovněž do kategorie obtížné proveditelnosti. Ani mikrotečka na každém listu
není řešení – je drahá. Východiskem je
zatím, zdá se, důsledná kontrola badatelů
zejména při jejich odchodu, zákaz vstupu
s taškami, v kabátech s kapsami apod. do
studijních prostor. Tzv. paginace tisíců
stran předkládaného studijního materiálu
je časově a koneckonců i finančně velmi
náročná. A tak lze pokračovat.
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Kateřina Tomešková
Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského

Vzhledem ke stále se zhoršující motivaci
našich dětí k učení a s tím souvisejícími
požadavky české společnosti na zvýšení
kvality vzdělávání, dalo MŠMT ČR
vzniknout projektu, který je zacílen na
finanční podporu realizací vzdělávacích
exkurzí žáků základních škol do paměťových institucí. Myšlenka, že klíčem k řešení všeobecného nezájmu dnešní mladé
generace o vzdělávací podněty může být
také cílené využívání pestré edukační
nabídky muzeí a památníků školami, se
opírá o dobré zkušenosti celé řady učitelů se současnou muzejní edukací. Ta je
považována za jednu z vhodných cest,
jak žáky obohatit o nové poznatky atraktivním způsobem.
Pokusné ověřování „Vzdělávací
programy paměťových institucí do škol“
(vyhlášené na školní rok 2017/2018),
jehož výsledky potvrdily velký zájem škol
o zážitkově laděnou výuku, se v letošním
školním roce dočkalo pokračování. Ohlas
na kladný dopad projektu do praxe byl
zaznamenán u široké učitelské obce i muzejníků, včetně odborné muzejně-pedagogické veřejnosti. Během šetření byly
zmapovány také četné pozitivní reakce
samotných žáků. Z pohledu MŠMT ČR
to znamená, že obsah pokusného ověřování, jehož hlavním koordinátorem je
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, úspěšně řeší výše
uvedenou problematiku.
Zájemcům o muzejně-edukační
oblast přinášíme ochutnávku nejdůležitějších výsledků prvního běhu tohoto
vzdělávacího projektu (dále jen PO1):
1) Ve školním roce 2017/2018 uskutečnilo 72 ZŠ zařazených do PO1 ze
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všech 14 krajů celkem 1 163 vzdělávacích exkurzí do 10 spolupracujících muzeí a památníků (sídlících ve 40 objektech); 2) V paměťových institucích se
učilo 2 986 školních skupin – lze doložit
aktivní účast žáků ve výuce realizované
v rámci 2 737 specializovaných edukačních programů pro školy; 3) Z údajů
vzešlých z hodnoticích dotazníků a průběžných zpráv vyplynulo, že na vzdělávací
exkurze vyjelo v 1. etapě PO1 celkem
31 343 žáků. Ve 2. etapě dochází
k navýšení účasti žáků v exkurzích, a to
na 37 772. Celkem v rámci PO1 navštívilo spolupracující instituce 69 115 žáků
ZŠ. Z toho 42 415 žáků se účastnilo
výuky s prvky zážitkové pedagogiky, která
proběhla v rámci specializovaných edukačních programů pro školy, což vypovídá o cílené podpoře realizace školního
kurikula ze strany muzeí a památníků.
Toto zjištění zároveň koresponduje
s preferencemi učitelů, z nichž většina upřednostňuje facilitovanou formu
učení žáků před tradičními návštěvami
expozic a výstav; 4) Statistika ukazuje,
že každou ze sledovaných paměťových
institucí navštívilo v daném období
v průměru 6 911 žáků. S přihlédnutím
k širokému tematickému zaměření navštívených edukačních programů vykázali
učitelé v průměru účast žáků každé školy
celkem na 18 různých vyučovacích lekcích (min. 6 a max. 50). Zjistilo se, že se
žáci zúčastnili celkem 1 896 edukačních

programů, přitom některé školy navštívily
ten či onen program opakovaně – vyjely za výukou stejného tématu s různými
ročníky; 5) Každá škola vydala za organizaci vzdělávacích exkurzí v průměru
201 465 Kč, přičemž dotace MŠMT ČR
činila 240 000 Kč na školní rok a jednu
školu.
Z šetření vyplynulo také nemálo výstupů v kvalitativní rovině, s nimiž se lze
detailně seznámit na webových stránkách NPMK, kde je vedle legislativních
dokumentů a tiskových zpráv uložena
i závěrečná zpráva z PO1. O výsledcích
pokusného ověřování a reflexi jeho jednotlivých běhů budeme během letošního roku
referovat také na odborných seminářích
a konferencích, například na červnovém
semináři Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku AMG či mezinárodní konferenci České sekce INSEA. Na
prezentaci klíčových výsledků obou šetření, včetně zdůvodnění nové podoby třetího běhu a s tím souvisejícím přednesením
návrhu na realizaci systémových změn
RVP ZV, se jako koordinátoři projektu
budeme primárně věnovat na celostátním
kolokviu „Reflexe pokračování pokusného ověřování“ (7. října 2019, MŠMT ČR,
Praha). Věříme, že úspěšná realizace
pokusného ověřování je tou správnou
cestou k vybudování funkční platformy
nasměrované na rozvoj spolupráce škol a
paměťových institucí v oblasti vzdělávání
a kulturní kultivace žáků.

Foto: Kateřina Tomešková, Archiv NPMK

Reflexe
úspěšného
vzdělávacího
projektu

Konference uspořádaná v rámci projektu s aktivní účastí učitelů
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Pražská muzea
1918–2018
Ivana Kocichová /
/ Olga Šámalová / Adam Dušek
Národní muzeum /
/ Muzeum hl. m. Prahy /
/ Národní technické muzeum

Pražská muzea oslavila výročí 100 let
vzniku ČSR speciální akcí. Pod názvem
„Pražská muzea 1918–2018“, odkazujícím na význam muzejních institucí pro
paměť národa, zpřístupnilo o víkendu
27. a 28. října 2018 celkem 14 institucí
své objekty zdarma nebo za symbolické
vstupné 1 Kč. V některých objektech
byly připraveny komentované prohlídky,
přednášky a workshopy určené pro děti
i dospělé.
Iniciativa realizovat společný projekt
vzešla z Muzea hlavního města Prahy.
Roli spoluorganizátorů přijaly NTM a NM.
Tyto tři instituce připravily koncept celé
akce a podělily se o organizační zajištění
formou propagace a komunikace.
Zatímco nad smyslem a základní
ideou nebylo třeba diskutovat, rozsáhlé rozhovory byly vedeny nad otázkou
propojení institucí. Nakonec byla zvolena, i s ohledem na desítky dalších akcí,
jednoduchá a srozumitelná varianta, a to
sběr razítek. Za tři razítka návštěvníci
obdrželi pamětní list, originální grafiku,
využívající jako motiv hlavní budovy zúčastněných institucí.
Akce byla jednotně koordinována,
přičemž na jejím zajištění se podíleli jak
hlavní organizátoři, tak i další instituce,
které se zapojily do distribuce tiskových
materiálů. Média věnovala akci velkou
pozornost. Vytvořený vizuál projektu
reflektoval časové vymezení existence
republiky na pozadí schematizované
mapy Prahy. Pro komunikaci byly vedle
webových stránek na adrese http://
www.prazskamuzea1918-2018.cz, využity také leták s mapou a přehledem
zapojených objektů (včetně základních
kontaktních údajů a dopravního spojení)
a plakáty.
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Projekt přiznává inspiraci akcemi
typu Muzejní noc. Můžeme však říci, že
akce takového rozsahu, tedy aby většina pražských muzejních a galerijních
institucí měla otevřeno zdarma po dva
dny, se konala vůbec poprvé. Skladba
návštěvníků byla různorodá. Obecně je
však možno říci, že se jednalo o lidi se
zájmem o muzea a galerie, kteří velmi
uvítali, že měli k dispozici delší čas na
návštěvu zapojených institucí, než jak
bývá zvykem při Muzejních nocích.
Do akce se zapojilo 14 institucí, které zpřístupnily na 30 muzejních objektů
po celé Praze.
Projekt Pražská muzea 1918–2018
je po Pražské muzejní noci další ukázkou úzké spolupráce pražských muzeí, ze
které získává zejména široká veřejnost.
V budoucnu bude jistě velký prostor
pro obdobný typ akcí, přičemž se nemusí jednat pouze o připomenutí si tak
významného 100. výročí založení Československé republiky. Nabízí se např.
uspořádat obdobnou akci k 30. výročí
sametové revoluce.

Musaionfilm 2019
Aleš Kapsa
Muzeum J. A. Komenského
v Uherském Brodě

Muzeum J. A. Komenského v Uherském
Brodě zve k účasti na 22. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm
2019. Organizátoři se letos těší na setkání ve dnech 11.–13. června 2019.
Program přehlídky naplňují jako obvykle projekce filmů muzeí, produkčních
společností a televizních studií, dále
diskuse vedené lektory přehlídky a kulturní program. Součástí jsou také semináře vedené pedagogů FAMU a aktivity
s folklorním zabarvením. Vyvrcholením
přehlídky je udílení ocenění poroty –
hlavní ceny Černého Janka, dalších cen
a čestných uznání. Letošní ročník chce
rozšířit prostor pro filmy škol. Zaslaná

videa jsou řazená do tematických
projekčních bloků, jež poukazují na
to, že prezentovat lze dva typy audiovizuálních záznamů. Buď muzea přihlašují filmy jako své sbírkové předměty
(archivní filmy) nebo autorsky vytvořené.
Instituce mohou přihlásit i projekce, na
nichž autorsky spolupracovaly nebo
které vznikly o nich samotných, sbírkách či výzkumných projektech, příp.
o jejich pracovnících. Témata bloků se
zabývají muzei, sbírkovými fondy, exponáty, výstavami, stálými expozicemi, ale také rekonstrukcemi, portréty
osobností, historií, tradicemi, přírodou
apod. Prostor dostávají i krátká videa
určená pro internetovou prezentaci, muzejní pedagogiku, včetně animovaných
projektů. Zásadou je, že přihlášené
filmy musí spojovat záměr podpořit či
reflektovat vlastní muzejní činnost. Přihlášky, program a podrobnosti najdete
na adrese http://www.musaionfilm.cz,
kde je možné vyplnit stručnou on-line
přihlášku. Uzávěrka pro zaslání filmů je
4. května 2019.

Škola muzejní
propedeutiky
2019/2020
V roce 2019 se můžete hlásit do
základního kursu a nástavbového
kursu – Muzejní výstavnictví.
Přihlášky do kursů ŠMP zasílejte
na Sekreatariát AMG nejpozději
do 31. srpna 2019.
Více informací naleznete na
webových stránkách AMG na adrese http://www.cz-museums.cz
Kontakt pro ŠMP:
Bc. Kateřina Svobodová
Tel.: +420 224 210 038
E-mail: adres@cz-museums.cz
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Výměna průkazů
AMG
Anna Komárková
Sekretariát AMG

V souvislosti se změnami v oblasti GDPR
navrhla Exekutiva AMG vydat v roce
2019 novou edici členských průkazů
AMG. Jejich nová verze (šestá emise) je
bez povinnosti uvádět číslo občanského
průkazu držitele. Návrh Exekutivy AMG
schválil Senát AMG na svém zasedání
dne 5. března 2019 změnou Přílohy
č. 4 Jednacího řádu AMG – Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání
členských průkazů AMG.
Průkaz člena AMG opravňuje svého držitele mj. k bezplatnému vstupu
do expozic a výstav členských muzeí
AMG. Řádní členové AMG by měli recipročně poskytnout volný vstup kolegům
a kolegyním z členských institucí AMG.
K identifikaci členství v AMG slouží
samolepka s logem AMG v grafickém
provedení připomínajícím průkaz AMG,
kterou si členské instituce vylepí ve svých
pokladnách (na všech objektech).
Průkaz obdrží každý pracovník
členské instituce AMG, který je v ní zaměstnán v pracovním poměru na dobu
neurčitou. V případech pracovníků v pracovních poměrech na dobu určitou a pracovníků zaměstnávaných formou dohod
či smluv rozhoduje o přidělení průkazu
ředitel příslušné instituce. V případě, kdy
je řádným členem AMG právnická osoba
– spolek, založený dle ust. § 214 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
vydává Sekretariát AMG této instituci
členské průkazy na jeden kalendářní
rok v počtu 3 ks. Průkaz je nepřenosný
a platí pouze pro držitele jmenovitě uvedeného v průkazu. V souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR) je na průkazech jako identifikace držitele uváděno jeho jméno a příjmení a dále název instituce, v níž je
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Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Verein der Museen der Tschechischen Republik
Czech Association of Museums & Galleries

Samolepka AMG a nové průkazy začínají platit od 1. července 2019

zaměstnán (u individuálních členů pouze jméno a příjmení). U řádných členů
AMG, kteří jsou právnickými osobami –
spolky, založenými dle ust. § 214 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
je průkaz přenosný a platí pro všechny
členy těchto právnických osob. Tito řádní
členové AMG uvedou na průkaz název
instituce a její právní formu.
Průkazy distribuuje Sekretariát AMG
ředitelům členských institucí na základě
jejich kvantifikovaného požadavku. Sekretariát AMG vede evidenci množství vydaných průkazů, členská instituce AMG
pak vede jejich konkretizovanou číselnou
a jmennou evidenci. Průkaz AMG musí být
opatřen členským číslem muzea, lomeným
pořadovým číslem vydaného průkazu
v konkrétní instituci. Sekretariát AMG
vydává též členské průkazy individuálním
a čestným členům AMG. Případnou ztrátu
průkazu je držitel povinen neprodleně
hlásit řediteli příslušné členské instituce.
Evidenci ztrát a likvidaci poškozených
či neplatných průkazů provádí členská
instituce sama a písemně informuje
Sekretariát AMG o jejich skartovaném
množství. Průkaz AMG se vydává oproti
podpisu. Ředitelé institucí jsou povinni jeden krát ročně zajistit provedení kontroly
průkazů, zejména z hlediska případných
odchodů pracovníků apod.

Platnost stávajících průkazů členů
AMG (pátá emise – zelená) končí
30. června 2019. Nové průkazy (modré) začínají platit od 1. července 2019.
Sekretariát AMG začne nové průkazy distribuovat na přelomu dubna a května. Pro
další informace kontaktujte Sekretariát
AMG – Bc. Kateřinu Svobodovou na email: kalendarium@cz-museums.cz, nebo
na tel.: +420 224 210 038. Veškeré
informace naleznete také na http://www.
cz-museums.cz – Průkaz člena AMG.

Nr.

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Verein der Museen der Tschechischen Republik
Czech Association of Museums & Galleries

Jméno
a příjmení

Název
organizace

razítko a podpis
statutárního orgánu

podpis
držitele členského průkazu AMG

Platnost průkazu je omezena trváním pracovního poměru v členské organizaci.
Průkaz AMG je nepřenosný.
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Současná česká
mozaika

2x100
Historická budova Národního
muzea
28. října 2018 – 7. července
2019

Instalace se brzy přesune z Oblastního
muzea a galerie v Mostě, p. o., do Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. V Mostě
si ji můžete prohlédnout do 28. dubna
2019. Pelhřimovská vernisáž proběhne
17. května 2019 v rámci Muzejní noci.
První výstava české mozaiky vznikla
díky Magdaléně Kracík Štorkánové, předsedkyni spolku Art & Craft Mozaika, které
se již sedmým rokem zasazuje o popularizaci muzívního umění prostřednictvím
výstav, workshopů, přednášek či publikací. Současně se věnuje také péči o historické mozaiky či vlastní tvorbě.
Souvislé dějiny mozaiky na našem
území sahají do konce 19. století, kdy byla
výhradně záležitostí importu. Nejčastěji
se jednalo o realizace z innsbrucké dílny
Alberta Neuhausera, jež byly vytvořeny
podle návrhů českých umělců, například
Jana Preislera, Mikoláše Aleše, či architektů Antonína Viktora Barvitia a Osvalda
Polívky. Prvním českým mozaikářem, tvořícím svá díla od návrhu až po realizaci, byl
Viktor Foerster, který působil mimo jiné
také v Pelhřimově. Jako přítel významného duchovního, kulturního a společenského buditele Františka Bernarda
Vaňka zde realizoval nejen několik interiérových náboženských maleb, ale i stélu
s Veraikonem pro Děkanskou zahradu
nebo mozaikové panely pro bránu nového
hřbitova.
Výrazným obdobím české mozaiky
byla doba po roce 1948, kdy komunistický režim využil trvanlivosti, krásy
i monumentálního vyznění této techniky
jako efektního nástroje svého „oficiálního
umění“. Povinný podíl z výdajů na veřejné
stavby byl mnohdy využíván právě pro
mozaikovou výzdobu.
Výstava se pokouší vymanit vnímání
mozaiky z úzké vazby na toto období,

Psal se rok 2011 a Národní muzeum
oznámilo uzavření historické budovy na
Václavském náměstí před plánovanou
rekonstrukcí. Poslední víkend, kdy bylo
možno si budovu Národního muzea
ještě prohlédnout, byl zájem ze strany
návštěvníků obrovský. Dlouhé fronty znamenaly, že mnoho z nich chce „naposledy“ zhlédnout staré expozice, interiér
budovy a vychutnat atmosféru národního symbolu. Možná i proto, že mohla
existovat obava, kdy se muzeum znovu
otevře. Pro veřejnost to bylo dlouhých
7 let. Pro nás, kteří jsme se podíleli na
přípravě otevření budovy, se dá říci krátkých 7 roků.
Architektonický skvost z konce
19. století byl opět otevřen na podzim
2018. U příležitosti slavnostního otevření
jsme připravili dvě velké výstavy, jednu
společnou se Slovenským národným
múzeem k výročí vzniku republiky s názvem „Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava“ a druhou k 200 letům výročí
založení Národního muzea nazvanou
„2x100“. Numerická symbolika vyjadřuje v kontextu s výročím stoleté republiky
dvakrát starší Národní muzeum.
Čtyřčlenný autorský tým stál před
složitým úkolem vybrat z více než 2 miliónů sbírkových předmětů 200 nejvzácnějších, nejzajímavějších, nejdražších
etc. S velkým pochopením a pomocí kurátorů napříč Národním muzeem se podařilo vybrat nejen „nej“ předměty, ale také ty,
o kterých by se možná dalo polemizovat.
Ovšem chtěli jsme ukázat široké spektrum sbírkových akvizic. Hlavním cílem
autorek bylo propojit čtyři sbírkové složky
Národního muzea a jednu knihovnu zajímavým, neotřelým způsobem. Základ
tomuto konceptu dala zkušená kurátorka
Miroslava Burianová. Na první pohled
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Muzeum Vysočiny
Pelhřimov, p. o.
18. května – 11. srpna 2019

Mozaika Veraikon na stéle pro
Děkanskou zahradu, 1914–1916

ačkoli i v rámci „socialistického umění“
se většinou jednalo o kvalitní díla. Přesouvá nás také do doby po roce 1989,
kdy mozaikářské umění, ač bez pokračující oficiální podpory, prokázalo svou
univerzalitu i aktuálnost, a prezentuje
práce více než tří desítek umělců od
80. let 20. století až po současnost.
Cílem autorů výstavy je představit
mozaiku jako umění nesmírně pestré, rozmanité, s obrovskou šíří úhlů pohledů,
možností přístupů, materiálové variability,
jako umění uplatňující se v užitkových
předmětech, v architektuře i jako volná
autonomní díla umístěná v interiéru
i v krajině.
Při svém putování se výstava dočkala i plnohodnotného knižního zpracování. Monografii Současná česká
mozaika vydalo v roce 2019 Oblastní
muzeum a galerie v Mostě, p. o. Kniha
vedle volných esejů věnovaných významu
mozaiky nabízí fotografický výběr z vystavených děl i jejich kompletní soupis,
a také stručné pojednání k vývoji mozaiky
v Mostě, kde je významným fenoménem
veřejného prostoru. Výstavu ukončí odborná konference zaměřená na mozaikářskou problematiku, která se v muzeu
v Pelhřimově uskuteční dne 12. srpna
2019.
ZUZANA TRNKOVÁ
HANA ZRNO VONDRŮ
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nesourodé sbírky se podařilo propojit
v dosud neobjevených souvislostech,
konceptech, podobnostech a příbězích.
Sama budova je nádherným exponátem,
na který autorky nezapomněly hned
v prvním, úvodním sále. Dokonce se
zde můžete setkat s hlasy zakladatelů
Vlastenského muzea, které jim propůjčili současní muzejníci. Dalších 11 celků
spojuje témata z přírodovědných, etnografických a uměleckohistorických sbírek
s nádhernou sbírkou hudebních pokladů,
které se ukrývají v Českém muzeu hudby. Můžeme se zaposlouchat do tónů
Libuše, Prodané nevěsty či Novosvětské
symfonie. Co spojuje předměty v celcích
jako „Křehké a věčné“ nebo „Kámen
a papír“? Třeba to, že obojí nese poselství
minulosti. „Božské a ďábelské“, „Stříbro
chladné a hřejivé“ nebo „Fauna a flóra“,
ukazují, jak zajímavé a zcela přirozené je
spojení přírodnin s jinými sbírkami. Kdo
by zde hledal např. kožich z opice ze šatníku Hany Benešové, nebo ukázky z pomologického kabinetu či staroegyptskou

sošku posvátného ptáka ibise? Citát
G. K. Chesterobna zní: „Jestliže nám
někdy příroda připadá nádherná, tak
tahle přidaná hodnota nemůže být dílem
přírody, nýbrž umělce.“
Na výstavě je k vidění nejen to
nejvzácnější a nejzajímavější ze sbírek
Národního muzea, ale i to, co je pro veřejnost neznámé, dosud nevystavované,
nově zrestaurované. Najdeme zde také
předměty, které odrážejí významné mezníky v dějinách českých zemí i v dějinách
Národního muzea.
Pozvánka ve Věstníku AMG je pozvánkou především muzejníkům. V Národním muzeu vznikla výstava, která se
pyšní ojedinělou výstavní architekturou.
Autorkou návrhu je Ing. arch. Emilia Jarošová, která použila pro české prostředí nový způsob instalace. U sbírkových
předmětů je kladen důraz na jejich mimořádnost a tedy i nutnou ochranu. Tzv. koncept Manhattan umožňuje vystavit každý
předmět ve vlastní vitríně se speciálním
nasvícením dle specifických požadavků

jednotlivých předmětů. Velké a největší
kusy jsou umístěny uprostřed, je tedy
zohledněna i jejich velikost, tak aby
u drobnějších předmětů měl návštěvník
možnost blízkého kontaktu. Grafiku vytvořil významný český grafik Jáchym
Šerých, stejně jako ikonky u popisek.
V dlouhé vstupní chodbě rozehrál slavobránu příběhů (některých až „bájných“),
vstup do duší předmětů a jejich ochránců
– kurátorů. Je zde také racionálně popsán
koncept výstavy a jednotlivá témata i zajímavosti ze zákulisí muzejní práce.
Můžeme diskutovat o architektuře
výstavy, která vzbuzuje pozitivní ohlasy,
ale i ty negativní. Cílem bylo předměty ochránit, ale také zdůraznit jejich
výjimečnost prostřednictvím tzv. průhledových trezorů. Koncept obsahu,
grafiky a instalace vytváří jeden velký
monumentální celek. Výstava je k vidění
v Historické budově Národního muzea do
31. července 2019. Těšíme se na Vaši
návštěvu!

představy o možnostech vzdělávání v muzeu. Konference je rozdělena do dvou
tematických bloků. První den bude věnován propojování formálního a neformálního vzdělávání. Druhý den se zaměříme na prezentaci některých méně
častých podob muzejní edukace, které
však svým inovativním přístupem otevírají
nové možnosti a účinnější způsoby práce
s muzejním publikem.
Nad akcí převzala záštitu Katedra
UNESCO pro muzeologii a světové dědictví a primátor Statutárního města Plzně
Mgr. Martin Baxa.
Termín pro zaslání přihlášek je do
20. května 2019. Na konferenci se lze
přihlásit pouze elektronicky prostřednictvím e-přihlášky na adrese https://goo.
gl/forms/4I0x9I656vLFhmKo1. Počet
míst je omezen. Registrační poplatek
je 950 Kč, pro členy komise 750 Kč,

registrace pro studenty muzeologie,
muzejní pedagogiky a příbuzných oborů
činí 300 Kč. Kontakt: Mgr. Jitka Pešková
(JitkaPeskova@seznam.cz) a Mgr. Denisa Brejchová (dbrejchova@zcm.cz).

Eva Dittertová

Neobyčejné
možnosti
neformálního
vzdělávání
3.–4. června 2019
Západočeské muzeum v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni a Komise
pro práci s veřejnosti a muzejní pedagogiku AMG společně zvou na konferenci
„Aktuální trendy v muzejní prezentaci
a edukaci III“ tentokrát s podtitulem
„Neobyčejné možnosti neformálního
vzdělávání“.
Současná muzejní edukace svými
metodami, formami a zaměřením na
různé cílové skupiny překračuje zažité
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Naše velká gratulace k 65. narozeninám
patří řediteli Sládečkova vlastivědného
muzea v Kladně PhDr. Zdeňku Kuchyňkovi. Blahopřejeme také k jeho pracovním
úspěchům, jichž během své kariéry dosáhl. Mnozí jej známe, jak nekompromisně
vystupuje na nejrůznějších fórech a hájí
dobrou pověst nejen organizace, kterou
řídí, ale i celý obor muzejnictví. Ne vždy
mu to přináší chválu a uznání. Mnozí
z nás se na něho obracíme s prosbou
o pomoc a vysvětlení neprůhledných
legislativních záhad a nepamatuji se,
že by byl kdokoliv odmítnut a nedostal
jasnou a fundovanou odpověď.
Zdeněk Kuchyňka se narodil 6. dubna 1954 ve Strakonicích, kde prožil své
mládí až do maturity na gymnáziu. Zájem o historii, a to nejen rodného města,
patrně vyvolalo sídlo maltézských rytířů
ležící nedaleko od jeho rodného domu.
Měl štěstí na vynikající profesory, s nimiž
mohl při soukromých rozhovorech získávat poznatky, které normalizační školství opomíjelo. Stejně tomu bylo při studiu prehistorie a dějepisu na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Měl možnost
čerpat znalosti od takových kapacit, jakými byli například Josef Petráň, Robert
Kvaček, Jan Filip, Miroslav Buchvaldek,
Jiří Sláma, Jiří Neústupný a mnozí další.
Letní brigády během studií v Muzeu
středního Pootaví ve Strakonicích zdánlivě jednoznačně předurčovaly Zdeňkovo
profesní směřování. V posledním ročníku
vysoké školy však získal možnost pracovat
v Československém rozhlase v Praze,
kde na různých pozicích působil do roku
1990. Tehdy jej zlákala možnost stát se
ředitelem Domu kultury v Kladně, v místě
tehdejšího bydliště. Za šťastný krok to
však nepovažoval a přešel po dvou letech
na místo redaktora v Kladenských novinách. Stal se externím spolupracovníkem
zpravodajství rozhlasové stanice Frekvence 1 a ve stejné době též referentem
památkové péče Okresního úřadu Kladno
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Zdeněk
Kuchyňka 65

se zaměřením na archeologii a lidovou
architekturu. Krátce na to byl pověřen
řízením Okresního muzea Kladno, jehož
ředitelem byl jmenován v roce 2002. Od
následujícího roku bylo toto zařízení přejmenováno po jednom z původních zakladatelů na Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Díky své všestrannosti získal
zkušenosti s legislativou a prohloubil je
navíc povinným absolvováním odborné
způsobilosti pro práci ve státní správě
– proto je nám nyní tato jeho erudice ku
prospěchu!
Ve své odborné a publikační činnosti
se Zdeněk Kuchyňka věnuje starším dějinám a dějinám Kladenska a Slánska.
V budově kladenského zámku, kde tehdejší muzeum sídlilo, pracoval na přípravě
nových expozic Pravěk Kladenska a Od
tvrzí k baroknímu zámku, dokončených
v roce 1998. Po čtyřech letech však
město Kladno dospělo k rozhodnutí
muzeum ze zámku vystěhovat. Nový zřizovatel (od roku 2003 Středočeský kraj),
posléze zakoupil budovu bývalé ředitelské
vily Pražské železářské společnosti, kterou bylo nutné nejprve zrekonstruovat.
Vše se podařilo a od roku 2008 má Sládečkovo vlastivědné muzeum vlastní
sídlo. Činorodý ředitel ovšem nesložil
ruce do klína, ale ujal se správy několika oborových sbírek, připravuje výstavy,
přednášky, rediguje publikace vydávané

muzeem. Od roku 1995 se stal autorem
nebo spoluautorem desítek výstav a expozic, osmi samostatných publikací a řady
článků ve Středočeském vlastivědném
sborníku, Středočeském sborníku historickém, Slánském obzoru, sborníku Posel
z Budče a popularizačních článků o historii v regionální příloze MF Dnes.
Navíc zajistil zřízení dvou nových
poboček muzea – bývalého dolu ve
Vinařicích, kde sídlí hornický skanzen
a atypického bunkru tzv. Pražské čáry
u Bratronic, jehož provoz zajišťují členové
klubu vojenské historie.
Od roku 2012 se Zdeněk Kuchyňka
aktivně (a jinak jej ani neznáme), zapojil do činnosti Asociace muzeí a galerií
České republiky jako člen exekutivy, od
roku 2015 jako II. místopředseda a od
loňského roku opět jako člen exekutivy.
Milý kolego Zdeňku, děkujeme Ti
za vše, co jsi do dnešního dne vykonal
pro kulturní život našeho kraje i české
muzejnictví. Přejeme Ti do dalších let
pevné nervy, dobré zdraví a udrž si svou
neutuchající energii!
Zita Suchánková

Neobyčejný
život muzejního
etnografa
V inkviziční místnosti ve sklepení hradu Kost (dříve sklep na brambory) před
zátiším tvořeným „relaxačním“ křeslem s různými provazy a řetězy stojí
šedovlasý gajdoš (pro Čechy dudák)
a hraje některou z balad z Kopanic. Pod
decentním světelným kuželem z malého
okénka vlevo nahoře zpívá o Janoškovi,
co zabil Marušku, uřezal jí jednu nožičku,
druhou nožičku a pak ručičku… Fascinovaně zíráme a kastelán za mými zády
šeptá: „Ježiš, to by byl scénář!“ „Odsouzený, jaké je vaše poslední přání?“
„Chci hudbu… Ó, taková hudba, a tak
málo času…“

Věstník AMG 2 /2019

personálie

Věstník AMG 2 /2019

Narodil se 12. března 1949 ve Strání.
Sudičky mu nadělily mnoho talentů. Posuďte sami – etnograf, sběratel písní,
autor folklorních pořadů, scénárista,
spisovatel, publicista, básník, fotograf,
gajdoš. Kořeny jeho talentů hledejme
v prostředí, v němž vyrostl. Jak sám říká:
„… dědeček byl profesionální starosvat
a fašančárský gazda, maminka skládala
písně na svatbách, na ulici byla hejna
hus, v létě plno fůr se senem či obilím,
obilí se mlátilo ve stodolách, svatby se
odbavovaly v kroji, společně vykonávané
práce (kosení, mlácení, draní peří) se
ukončovaly společnou hostinou (aldamášem), neděle a svátky ještě všichni světili,
v zimě se dralo peří a vařily trnky, kolovrátek a přeslice nebyly muzeálie, nýbrž
sloužily k výrobě příze…“ Pupeční šňůra
spojující Pavla s folklorem byla natolik
silná, že od svého původního profesního směřování ke strojařině nabral směr
na brněnskou univerzitu, kde vystudoval
etnografii se sociologií. Tam také získal
doktorát a později na Slovenské akademii
věd i vědeckou hodnost. V roce 1974
začal pracovat v Muzeu Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě, v roce
1990 se stal jeho ředitelem a zůstal jím
až do svého odchodu v roce 2015. A stihl
toho za ta léta skutečně hodně. Jen jeho

bibliografie obsahuje seznam položek na
22 stran. Je autorem mnoha folklorních
pořadů na Mezinárodním folklorním
festivalu ve Strážnici, několik z nich obdrželo Cenu festivalu, podílel se autorsky
i na pořadech pro další festivaly např. na
Myjavě a Východné. Roku 1987 založil
ve Strání Festival masopustních tradic,
neboť rodné místo je jeho velkou láskou,
stejně jako fašank a tradiční tanec Pod
šable. Raději se neptám, jestli ho ještě
tančí, ale tanečníky hrou na gajdy stále
doprovází. A protože jen účast nestačí,
ještě o tom píše. Naposled v publikaci
Tanec Pod šable jako historický i poetický
fenomén (2017), samotnému fašanku,
respektive jeho festivalu, věnoval publikaci Festival masopustních tradic / 25 let:
Strání 1987–2012 (2012). Folklor
a příroda jsou vydatnými zdroji inspirace
pro Pavlovy další dvě lásky – fotografii
a film. O začátcích svého fotografování
v jednom rozhovoru řekl: „Začal jsem více
fotit, když jsem připravoval do tisku svou
edici Řečeno písní, což byly písně z rodné
vesnice. V duchu jsem rozjímal, jak ty
písničky ještě víc vyzvednout. Pak jsem
si uvědomil, že písničky vznikají v krajině,
ta je bezprostředně formuje.“ Krom toho,
že řadu svých fotografií, ať již folklorních
nebo z přírody, vydal knižně, tak za ně
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Autorské čtení v Mahenově knihovně.
Deci bílého pro příchozí, mezi čtením
Gabriela Vermelho hrou na housle a zpěvem balad vytváří mystickou atmosféru,
v závěrečné besedě se jedna z přítomných
posluchaček poněkud staršího data narození autorovi svěřuje, že s ním každý večer
usíná. Následuje komentář: „Já, starý
chlap, čtu na Zelený čtvrtek pod trámem,
na kterém se oběsil Mahen, o Velkém pátku, a k tomu mi krásná mladá dívka hraje
Krvavé balady – no není to úžasné?“
A tak je to pořád. Kamkoliv člověk
s Pavlem Popelkou přijde, čeká ho zážitek, který činí následující minuty života
nezapomenutelnými, ať již s gajdami,
slivovicí či vínem nebo jen tak. Humor,
poezie, obojí buď jadrné, nebo naopak lyrické a jemné, cit pro krásu, cit pro situaci, bytostné sepětí s folklorem, neotřelé
postřehy a komentáře. Cokoliv chcete
anebo nechcete, protože některé příběhy
se nedají vymyslet, život je prostě přinese a zejména tomu, kdo jej vnímá všemi smysly. Jen tak mimochodem, písně
z výše zmíněného alba Krvavé balady
pochází ze zpěvníku Příběhy v písních
vyzpívané. Lidové balady z moravských
Kopanic (1995), který PhDr. Pavel Popelka, CSc., sestavil z vlastních dlouholetých sběrů. A není to jediná publikace
z Pavlovy dílny věnovaná lidové písni –
ještě můžeme jmenovat Písně z Bystřice
pod Lopeníkem (1997), Řečeno písní. Lidové písně ze Strání (2005) nebo Od věnečku k obálence aneb Co všechno kdysi
znamenala svatba (2011). Strávili jsme
spolu na cestách jako porotci Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis spoustu
času. Času, který nás obohacoval, nejen
různorodostí a inspirativností projektů
samých, ale i setkáváním s krásnými, invenčními lidmi v našich muzeích. Někdy
jsme se přitom křísli, až jiskry létaly, někdy
jsme cestou lezli do nemožných končin za
dobrým fotografickým záběrem, protože
tamto pole má dobrou barvu nebo tamhle
stojí impozantní strom na obzoru (Pavel
Popelka je totiž vášnivý fotograf), většinou jsme se dobře bavili a nikdy jsme se
nenudili. Ani jsme se neotočili a Pavel
slaví 70.
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obdržel i řadu cen. V roce 2008 v Uherském Hradišti 1. cenu v mezinárodní fotosoutěži Týká se to také tebe a v roce 2014
se stal laureátem 8. ročníku neformálního
slováckého pressfota Ohlédnutí 2013 za
snímky jízdy králů ve Skoronicích. K tomu
Pavlův komentář: „Jde o to, jaký způsobem jízdu králů profilovat, aby to byla
přitažlivá podívaná, aby to mělo estetické rozměry, které se ale někdy ztrácí
v přemíře stánků a lidí. Proto možná byly
oceněny i snímky ze Skoronic. Tam je
moment, kdy kluci na koních projíždí krajinou. Najednou jsem si uvědomil, jak je

to silné, když na fotce není nic jiného než
omašlený kůň a příroda, spojení s půdou.“
Uskutečnil přibližně 60 fotografických
výstav, a protože očima etnografa pozoruje život všude, kde se objeví, najdeme
v jejich tematických okruzích třeba Etiopii
nebo různé podoby víry.
V roce 1998 založil v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě přehlídku
videotvorby českých muzeí Musaionfilm,
ale videodokumenty i sám tvoří. Na mezinárodním festivalu Etnofilm Čadca získal
Bronzového turoňa za film Hody s věncem
a káčerem a v roce 2010 Cenu Slovenské

národopisné společnosti v kategorii Etnolog za kamerou za film Splněný sen.
Krátký životopis nestačí pojmout
všechno, ale i z výše uvedeného je zřejmé,
že významné životní jubileum slaví nevšední člověk. Žije svůj život na Slovácku,
nedovede si jej představit jinde. Jak sám
říká: „… můj život by byl bez muziky,
zpěvu a krojů velmi pustý“. Ať se mu žije
nadále moc krásně a těšíme se na další
neobyčejná setkávání s ním, ať již osobní
či prostřednictvím jeho tvorby. Nechť mu
zdraví a dobrá mysl ještě dlouho slouží!
IRENA CHOVANČÍKOVÁ

publikace

Než vyměnili
zámky
Pavel Popelka se ve své zatím poslední
knížce Než vyměnili zámky představuje
tak, jak jej všichni známe: renesanční
člověk s širokým okruhem zájmů a obrovskými znalostmi z mnoha oborů, životní gurmán, skvělý organizátor a umělec
písma a slova, jehož však zároveň tíží
běsy a smutky, ať už pocházejí přímo z něj
nebo je vyvolává jeho okolí, potažmo nadřízení. Cesta vlakem z Uherského Brodu
do Prahy, která tvoří hlavní linii této publikace, v něm vyvolává mnohé, převážně
veselé vzpomínky. Vzhledem k cíli putování, jímž je jednání na Ministerstvu
kultury, jež nepochybně povede k jeho
odvolání z funkce ředitele uherskobrodského Muzea J. A. Komenského, však zároveň přináší i tísnivé pocity a připomíná
mu mnohé podrazy, s nimiž se v životě
setkal. Čtenáři z mimomuzejní sféry se tak
především pobaví. Nám, kteří jsme prožili
řadu let v muzejním prostředí, tato knížka
bezesporu také přinese mnoho bezuzdné,
často až „hříšné“ či „nemravné“ zábavy.
Zároveň však upozorňuje na to, že život
nepřináší vždy jen pozitivní věci a že také
od těch, kterým jsme věřili, se můžeme
dočkat nepříjemných překvapení.
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Nejde v žádném případě o odborné
pojednání; mých pár řádků tedy není
a nemůže být klasickou recenzí. Spíše jen
připomenutím toho, že v naší společnosti
se ani vzácný člověk s mnoha aktivitami
a nesmírnými zásluhami nemusí dočkat
patřičného ocenění a naopak se mu dosti
často dostává nevděku a nespravedlnosti.
Věřím a doufám, že se Pavel Popelka přes
toto veliké životní zklamání již dokázal
přenést a že jeho gajdy ještě zahrají
spoustu krásných melodií a z jeho pera
vzejdou další půvabné texty.
LUDĚK BENEŠ

Muzea a rok
1989: 30 let
od sametové
revoluce
Muzea a 20. století

V roce 2019 si připomínáme
události spojené se sametovou
revolucí a změny, které tento
převrat před třiceti lety přinesl.
Celoroční kampaň s jednotícím
tématem z historie 20. století má
za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní
prezentace formou výstav, expozic, publikací, vzpomínkových
slavností, přednášek, seminářů,
workshopů, akcí typu „living history“ apod.
Nenechávejte si své projekty pro
sebe! Pro zapojení se stačí vyplnit
elektronický formulář na adrese
http://www.muzea20stoleti.cz.
Webové stránky kampaně budou
v průběhu roku 2019 postupně
aktualizovány a rozšiřovány.
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Zasedání Krajské
sekce hl. m. Prahy
AMG
Zuzana Strnadová
Krajská sekce hl. m. Prahy AMG

Zasedání se konalo dne 25. února 2019
v hlavní budově Muzea hl. m. Prahy. Přítomni byli zástupci řádných členů AMG, za
Exekutivu AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka.
Na jednání byl nejprve představen
nový řádný člen – Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny v Praze.
Vedoucí muzea seznámil s historií a současnou činností této organizace včetně
spolupráce s dalšími muzejními institucemi.
Následovala stručná informace předsedkyně sekce PhDr. Zuzany Strnadové
o jednání a závěrech XII. Sněmu AMG.
Všichni řádní členové totiž obdrželi podrobné informace v příloze Věstníku AMG
č. 6 v roce 2018. PhDr. Zdeněk Kuchyňka
informoval o dvou proběhlých zasedáních
nově zvolené Exekutivy AMG, Festivalu
muzejních nocí a Národní soutěži muzeí
Gloria musaealis.
Nejdelší část zasedání sekce byla
věnována legislativě, zejména pak aktuálnímu stavu projednávání památkového zákona a uvažovanému zcela novému
zákonu o muzeích. Členové sekce tak využili přítomnost PhDr. Zdeňka Kuchyňky.
Rozvinula se bohatá diskuse, zejména
k nové podobě památkového zákona
a připravovanému muzejnímu zákonu.
Přítomní členové sekce jednomyslně
požadovali větší informovanost zejména o připravovaném zákonu o muzeích
a možnost zapojení se do jeho přípravy.
Následně v souladu s bodem
11. Usnesení XII. Sněmu AMG proběhla
volba předsedy sekce. Jedinou navrhovanou kandidátkou ze strany několika
řádných členů sekce byla PhDr. Zuzana
Strnadová. Ta byla poté zvolena všemi
hlasy přítomných členů.
V závěru zasedání byla diskutována témata: současná podoba Pražské
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muzejní noci a potřeba aktivního využití
Mezinárodního dne muzeí a významných výročí pro propagaci muzeí. Dále
se přítomní členové navzájem informovali o dalších akcích, které lze využít pro
prezentaci muzejních institucí v rámci
Prahy (Víkend otevřených zahrad, Máme
otevřeno).

Změny v Komisi
pro bezpečnost
v muzeích AMG
Pavel Jirásek
Komise pro bezpečnost
v muzeích AMG

Součástí členské schůze komise dne
21. prosince 2018 byly i volby a s tím
související změny ve vedení. Novým
předsedou komise se stal Ing. Martin
Mrázek, Ph.D., z Technického muzea
v Brně, místopředsedy jsou Ondřej Kulík
z Uměleckoprůmyslového musea v Praze
a Ing. Pavel Jirásek (individuální člen
AMG). Vedle zprávy o činnosti za rok
2018 byl odsouhlasen i plán na rok
2019. Mezi základní činnosti komise
nadále patří osvěta bezpečnosti sbírek
a paměťových institucí, a to prostřednictvím článků v oborovém tisku, výuka na
Škole muzejní propedeutiky a pořádání
seminářů pro odbornou veřejnost. V roce
2019 bude seminář zaměřen na instalaci
automatických hasebních systémů v muzeích a památkových objektech. Stejně
jako v loňském roce ho budeme pořádat ve spolupráci s partnerskou institucí
TMB – Norsk Folkemuseem. S norským
partnerem bude komise dále aktivně
spolupracovat na projektu Kabinet bezpečnosti. Chceme rovněž konsolidovat
členskou základnu – někteří naši členové
nereagují na zaslanou poštu. Potěšující
je, že se nám hlásí zájemci noví. Komise
se také vyslovila pro pokračování podpory
ochrany kulturního dědictví z programu
ISO MK ČR.

Moravskoslezská
krajská sekce
AMG se sešla
v Ostravě
Sylva Dvořáčková
Moravskoslezská krajská
sekce AMG

Setkání se uskutečnilo v prostorách
Ostravského muzea dne 21. února 2019. Úvodem předsedkyně sekce
PhDr. Sylva Dvořáčková informovala
o výsledcích jednání XII. Sněmu AMG.
Dle Stanov AMG by měly do 3 měsíců
od konání sněmu proběhnout volby předsedů Krajských sekcí AMG. Vzhledem
k tomu, že dr. Dvořáčková byla zvolena
do Exekutivy AMG, doporučila přítomným, aby funkci předsedy zastával jiný
zástupce některého z členských muzeí.
Následně proběhly volby, v nichž byla
jednohlasně do funkce předsedkyně
Moravskoslezské krajské sekce AMG
zvolena ředitelka Muzea v Bruntále,
příspěvkové organizace, Ing. Jitka Koščáková. Ta poděkovala přítomným za
důvěru. Poté se rozvinula diskuse na
téma aktuálních problémů společných
pro všechny instituce, především ve věci
financování muzeí, jejich technického
vybavení, personálních otázek a výměny
výstav, včetně zapůjčování sbírkových
předmětů a jejich pojištění. Jako putovní
byla nabídnuta výstava „Říše prastará,
mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi
středověkem a industrializací“, za níž obdrželo Muzeum Novojičínska, příspěvková
organizace, Cenu Gloria musaealis za rok
2017. V rámci zápůjčky je možné převzít
textovou část vytištěnou na textilních
tabulích, zápůjčka zejména zoologických
preparátů by probíhala mezi jednotlivými
muzei. PhDr. Jiřina Kábrtová informovala,
že Ostravské muzeum zakoupilo speciální
prostorový skener, na kterém je možné
skenovat trojrozměrný sbírkový materiál pro evidenci, vizualizaci a prezentaci
sbírkových předmětů.
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FESTIVAL MUZEJNÍCH
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Národní zahájení XV. ročníku se uskuteční v Muzeu Karlovy Vary,
příspěvkové organizaci Karlovarského kraje
v pátek 17. 5. 2019 od 16 hodin
Karlovarská muzejní noc
a program pro veřejnost od 18 do 24 hodin
(dle programu jednotlivých institucí)

Akce se koná pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové
a primátorky Statutárního města Karlovy Vary Ing. Andreji Pfeffer Ferklové, MBA
Festival muzejních nocí 2019 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s ﬁnanční podporou
Ministerstva kultury a ve spolupráci s Asociací krajů ČR, Karlovarský krajem, Statutárním městem Karlovy Vary
a Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje
Záštitu XV. ročníku festivalu poskytla Asociace krajů ČR
www.muzejninoc.cz
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Věstník AMG 2 /2019

Střepy a střípky
Kočárky a hračky
ze sbírky Šárky Špačkové
Sochařské drobnosti:
Ladislav Janouch 75

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
7. 3. – 16. 6. 2019

22. 6. – 31. 7. 2019
18. 5. – 6. 10. 2019
18. 5. – 6. 10. 2019

Benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov
Soňa Hanzlíková: Pachtwork
Výtvarný obor ZUŠ Benešov

4. 4. – 12. 5. 2019
16. 5. – 16. 6. 2019

Viktória Černegová a Olga Sosnowska:
Regulace blízkosti
28. 2. – 1. 9. 2019
Jaroslav Vančát: Interakce
28. 2. – 12. 5. 2019
Veronika Bromová: Skenyreality
28. 2. – 12. 5. 2019

Beroun
Muzeum Českého krasu
15. 3. – 5. 5. 2019
23. 3. – 17. 6. 2019
17. 5. – 29. 9. 2019

Bílovec
Kulturní centrum Bílovec
Bílovec očima dětí: Tajemství
starých půd
Emilie Skotnicová: Mandaly

1. 4. – 21. 4. 2019
6. 5. – 16. 6. 2019

Blansko
Muzeum Blanenska

2. 4. – 30. 6. 2019

Zastavení: Křížová cesta v díle
Milivoje Husáka

15. 3. – 18. 5. 2019

Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
27. 4. 2018 – 21. 4. 2019

Pražákův palác
Boudník
Fraser Blockklehurst

12. 4. – 11. 8. 2019
12. 4. – 10. 8. 2019

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Chvála sběratelství: 200 let služby
moravské kultuře a vědě
10. 9. 2017 – 30. 6. 2019
Tradiční lidová kultura: Výkladní skříň státu /
/ Vděčný symbol národa
19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Jak se poznávali: Moravsko-slovenské vztahy
v letech 1848–1919
19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
100. výročí vzniku samostatného
Československa
19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Srpen 1968 mezi dějinnými
osmičkami
19. 10. 2018 – 30. 6. 2019

Muzeum Brněnska
Vila Lőw-Beer v Brně
Brnem textilním
Příběh Černých Polí

12. 4. – 28. 7. 2019
12. 4. – 28. 4. 2019

Muzeum města Brna

Nová stálá expozice:
Blanenská umělecká litina
od 25. 3. 2019
Dějiny udatného českého národa
8. 3. – 2. 6. 2019
Erich Roučka: Život a dílo
blanenského vynálezce
13. 6. – 27. 10. 2019
Jeskyňáři: Půlstoletí amatérské speleologie
v Moravském krasu
27. 6. – 27. 10. 2019

Blatná
Městské muzeum Blatná

Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské
okružní třídy
Branky, Body, Brno: 150 let
sportu v Brně

21. 3. – 23. 6. 2019
16. 5. – 31. 12. 2019

Muzeum romské kultury
Lavutara: Cestami romských muzikantů
a jejich písní
8. 5. 2019 – 3. 5. 2020

Technické muzeum v Brně

Nová stálá expozice: Od třicetileté války
po současnost
od 28. 3. 2019
Tajemnou krajinou Blatenska: Pověsti
na vlastní kůži
25. 5. – 25. 8. 2019

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Zrození kovu: Příběh bronzu a železa 22. 3. – 5. 10. 2019
Z minulosti do budoucnosti: Od Historického
parku Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru
Čechy-Bavorsko
22. 3. – 9. 6. 2019
J. a V. Kašparovi, bratři ze Žákavy
5. 4. – 18. 5. 2019
Dětství v zámeckém parku
31. 5. – 30. 9. 2019
Loutková laboratoř II.
21. 6. – 15. 9. 2019

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Výstava prací žáků ZŠ Štefánikova

Po-lin: Židé v republice mnoha národů

Brno
Diecézní muzeum

A1 architects: V kůži Dušana
Jurkoviče

Muzeum umění a designu Benešov

Dobrodružství cyklistiky
Výstava fotografií
Acháty a křemeny: Krása
skrytá v kamenech

22. 2. – 21. 4. 2019

Židovský obecní dům
24. 5. – 15. 9. 2019

Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Alšova země
Současní umělci a keramika AJG

Kouzlo větrných mlýnů

kalendárium výstav

Bechyně
Městské muzeum Bechyně

V těžkých dobách 1918–1919
březen – červen 2019
Průmysl na Moravě
23. 10. 2018 – 21. 4. 2019
Hodiny ze Schwarzwaldu
6. 11. 2018 – 21. 4. 2019
Nikola Tesla: Muž, který
rozsvítil svět
18. 12. 2018 – 30. 4. 2019

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Od Alexandra k Čingischánovi
Pozdně gotické plastiky v kapli

2. 5. – 31. 8. 2019
17. 5. – 1. 9. 2019

Zámek Bruntál
Velikonoční kraslice

13. 4. – 12. 5. 2019

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Lego: Svět kostiček
Největší záhady a tajemství světa

26. 3. – 14. 5. 2019
31. 5. – 28. 7. 2019

Lichtenštejnský dům
23. 5. – 23. 6. 2019

Libuše Obrdlíková: Ohlédnutí

19. 4. – 2. 6. 2019
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kalendárium výstav

Synagoga
Lubomír Míča: Reflexie

17. 5. – 23. 6. 2019

Bučovice
Muzeum Bučovice
Když jsem já sloužil to první léto…

2. 4. – 2. 6. 2019

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Přemysl Otakar II.: Král, rytíř, zakladatel 2. 4. – 16. 6. 2019
Literární toulky Čáslaví
24. 6. – 31. 10. 2019

Galerie, Jeníkovská 222
Místa utrpení, smrti a hrdinství

6. 5. – 31. 5. 2019

Výstavní síň, nám. J. Žižky z Trocnova 197
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Čáslav 15. 4. – 28. 4. 2019
Česká státnost v díle grafika F. Doubka 13. 5. – 16. 6. 2019
Milan Krajíček: Skleněné objekty
24. 6. – 21. 7. 2019

Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen

1. 4. – 31. 10. 2019

Čechtice
Muzeum Podblanicka
Zámek Růžkovy Lhotice
Smetanův Blaník

1. 5. – 29. 9. 2019

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Nepálská „Hora ducha“
6. 4. – 22. 4. 2019
Střední Čechy během stavovského povstání
a české války (1618–1621)
27. 4. – 19. 5. 2019
Malý salón 2019 / Svoboda:
Dveře do světa
25. 5. – 23. 6. 2019

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Návrhy sklářských dekorů
11. 4. – 23. 6. 2019
Černobílé kontrasty
3. 5. – 31. 10. 2019
Kaleidoskop dějin z minulosti 19. a 20. století v tiskovinách,
soukromých papírech a fotografiích z méně známých
sbírek moderních dějin
26. 6. – 29. 9. 2019
Pohádkové prázdniny Andrey Popprové 27. 6. – 1. 9. 2019
Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku
a Jablonecku
10. 4. – 17. 11. 2019
Lukostřelci a ostrostřelci v České Lípě 15. 3. – 31. 12. 2019
Zázraky na počkání: Obrazy Ireny Treflové
a Vladimíra Kiseljova
5. 4. – 16. 6. 2019
Tomáš Záborec: Dřevomalby
20. 6. – 29. 9. 2019
Krajiny a kompozice
8. 3. – 9. 6. 2019

Česká Třebová
Městské muzeum
Železnice jako malovaná: Motivy vlaků, nádraží
i železničářů ve výtvarném umění
4. 4. – 26. 5. 2019
100 let skautingu v České Třebové
13. 6. – 1. 9. 2019

České Budějovice
Alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Andrej Dubrovský
Martin Velíšek
Petra Švecová
Kateřina Štenclová
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Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Karel Hrubeš: Restaurátorské práce
a volná tvorba
Zámecký park v Červeném dvoře

3. 4. – 26. 5. 2019
17. 4 – 29. 9. 2019

Český Těšín
Muzeum Těšínska
Valaši na Těšínsku

28. 3. – 30. 9. 2019

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Nejen u šuplíku našich babiček
31. 3. – 22. 4. 2019
A přišel jarní sníh: Fotografie
Adriany May
31. 3. – 26. 5. 2019
Z Vulkánovy dílny: Práce uměleckého kováře
D. Habermanna a obrazy V. Horby
27. 4. – 26. 5. 2019
Dačické okénko patnáctileté: Poslání a činnost
sociálně terapeutické dílny
30. 5. – 30. 6. 2019
Barevná paleta: Práce absolventů
výtvarného oboru ZUŠ Dačice
30. 5. – 16. 6. 2019
Ten sbírá to a ten zas tohle počtvrté
21. 6. – 1. 9. 2019

Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně
Nová stálá expozice: Gotické umění
na Děčínsku
Fotografický ateliér H. Eckert
6 vizí skla

od 8. 11. 2018
13. 2. – duben 2019
20. 2. – 31. 5. 2019

Dobrovice
Dobrovická muzea
S patchworkovým a EBRU srdcem
nad vodní hladinou V.
Kouzelný herbář
Dráteník na vsi
Malování pro radost
Oldřich Linka: 100 let

březen – květen 2019
11. 3. – 30. 6. 2019
5. 4. – 30. 6. 2019
10. 4. – 25. 6. 2019
8. 6. – 30. 12. 2019

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy
Vale, lásko ošemetná

3. 5. – 31. 10. 2019

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Daleko odtud: Z Floridy do Domažlic
5. 4. – 12. 5. 2019
Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti
na Domažlicku
24. 5. – 20. 9. 2019
Alenka v říši divů: Z prací žáků
ZŠ Msgre B. Staška
24. 5. – 20. 9. 2019
Jménem zákona! Četnictvo
na Domažlicku 1850–1945
24. 5. – 20. 10. 2019

Galerie Bratří Špillarů
11. 4. – 16. 6. 2019
11. 4. – 16. 6. 2019
27. 6. – 31. 8. 2019
27. 6. – 31. 8. 2019

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Řemesla a živnosti
v Českých Budějovicích

Hokej: Budějický fenomén
21. 12. 2018 – 30. 4. 2019
Velikonoční putování
29. 3. – 24. 4. 2019
„Mým polem je svět“ / Johann Steinbrener:
Příběh vimperského knihtisku
18. 4. – 27. 10. 2019

6. 4. 2019 – jaro 2020

Gabriel Varmužová-Nováková:
Kresby a objekty

duben – červen 2019

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Od Masopustu do Velikonoc
Jiří Winter Neprakta
Umělci – Artysci: Umění nás spojuje

15. 2. – 22. 4. 2019
14. 3. – 21. 4. 2019
25. 4. – 2. 6. 2019

10. 5. – 9. 6. 2019
21. 6. – 29. 9. 2019

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
5. 4. – 1. 9. 2019

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd
Vesmírná křídla: Obrazy L. Kovalové
23. 3. – 19. 5. 2019
Historie hasičů v okrese Frýdek-Místek 29. 3. – 2. 6. 2019
Barokní synagogy v českých zemích
4. 4. – 26. 5. 2019

Havířov
Výstavní síň Musaion
Dotkni se přírody: Les

Ilustrace knih Adalberta Stiftera 9. 6. 2018 – 15. 12. 2019

Hořovice
Muzeum Hořovicka
Sirkařství na Hořovicku

19. 4. – 8. 9. 2019

Hrabyně
Památník II. světové války
Návraty lidických dětí
Sedmidenní válka o Těšínsko
Smutný osud země

11. 4. – 28. 7. 2019
11. 4. – 30. 11. 2019
11. 4. – 30. 11. 2019

Hranice
Městská kulturní zařízení Hranice
Viktor Hulík: Geometrica
Jazz pro oči: Grafiky Jiřího Slívy

26. 4. – 9. 6. 2019
15. 5. – 7. 6. 2019

Výstavní síň Stará radnice
25. 4. – 31. 10. 2019

Havířov-Životice
Památník Životické tragédie
Tragédie v Televågu
Tragédie v Oradur-Sur-Glane

5. 2. – 9. 7. 2019
5. 2. – 9. 7. 2019

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Dvořákovy vylomeniny

28. 2. – 18. 5. 2019

Meziprůzkumy / Sbírka
AJG 1300–2019
Alois Kohout
Martin Krajc
Pasta Oner
Kamil Lhoták

Ať žije fotbal!
Milan Sanetřík: Imaginace
Fenomén hasičství

9. 3. 2019 – 2020
9. 3. – 26. 5. 2019
6. 4. – 9. 6. 2019
8. 6. – 6. 10. 2019
22. 6. – 6. 10. 2019

Výstava výtvarných prací žáků
Gymnázia T. G. Masaryka,
CVČ Pavučina a ZUŠ
akad. soch. František Navrátil
Edyta Kulla, Pavel Klak
Komenský bojoval: Škola zachová

V. Čech: Exotická zvířata ve fotografii
Zubři
Umění v myslivosti

Kostel Nejsvětější Trojice
Symboly Velikonoc

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Husitství: 600 let od vzniku
českého fenoménu
Hodonín objektivem Antonína Pánka

15. 3. – 19. 5. 2019

Radnice
Křížová cesta

Náhrdelník času
1. 3. – 2. 6. 2019
21. 6. – 15. 9. 2019
1. 2. – 5. 5. 2019
24. 5. – 29. 9. 2019

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Olga Havlová a Výbor dobré vůle
Klášter a Kongregace Školských sester
de Notre Dame v Horažďovicích
Fotografie: Josef Chalupný
Klub českých turistů
a Horažďovická padesátka

1. 4. – 18. 4. 2019

1. 3. – 27. 4. 2019

Chropyně
Zámek Chropyně a Památník Emila Filly

Sál Evropa, Národní třída 21

Naše první vozidla
Podkarpatská Rus

7. 6. – 14. 7. 2019

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Toša Stojanov: Obrazy

20. 2. – 8. 5. 2019
24. 5. – 10. 11. 2019

31. 3. – 21. 4. 2019
28. 4. – 19. 5. 2019
26. 5. – 16. 6. 2019
30. 6. – 1. 9. 2019

Chlumec nad Cidlinou
Městské muzeum Loreta
Vlasy samou loknu měla

Hlučín
Muzeum Hlučínska

17. 5. – 30. 6. 2019

Hustopeče
Městské muzeum a galerie v Hustopečích

Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
1. 4. – 29. 7. 2019
1. 4. – 15. 6. 2019
22. 6. – 1. 9. 2019

28. 2. – 5. 5. 2019
21. 3. – 5. 5. 2019
23. 5. – 1. 9. 2019

Hronov
Jiráskovo muzeum
Děti nepřátel Říše

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Lucemburské opráski
Vládci noci

24. 2. – 5. 5. 2019

Horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera

Ze života porcelánového šálku 24. 11. 2018 – 22. 4. 2019
Goethe a Františkovy Lázně
9. 3. – 16. 6. 2019
Nepál: Fotografie S. Hammerbecka
3. 5. – 16. 6. 2019
Pozůstalost A. Diessla
28. 6. – 3. 11. 2019

Říše prastará, mocná i zkrocená

Snadné je snít: Zdeněk Rubáš
a Pavla Breuová

kalendárium výstav

Řecká menšina na Královédvorsku
Řemesla v Podkrkonoší

1. 5. – 29. 9. 2019

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Tanec kolem baletky: Co se děje
v restaurátorské dílně?
28. 9. 2018 – 12. 1. 2020
Loutky na frontě
2. 11. 2018 – 1. 9. 2019

Regionální muzeum v Chrudimi
Divoká jižní Afrika
1. 4. – 1. 7. 2019
1. 6. – 30. 9. 2019
1. 6. – 5. 9. 2019
1. 6. – 30. 9. 2019

1. 3. – 5. 5. 2019

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Jablonec nad Nisou: Mincovní město
České republiky (1993–2018) 30. 1. 2018 – 5. 1. 2020
Cesta do Indie: Jablonecká bižuterie,
šperk a sklo
17. 5. – 20. 10. 2019
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kalendárium výstav

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary

Rakovnicko: Krajina lovců a sběračů
aneb Zaniklý svět aurignacienu

Pat a Mat
15. 3. – 9. 6. 2019

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Miloslav Stigl: Tváře světa
František Max (1895–1969)
Malé krámky a živnosti
Orbis Pictus Play

21. 3. – 12. 5. 2019
12. 4. – 19. 5. 2019
17. 5. – 15. 9. 2019
1. 6. – 22. 9. 2019

Jihlava
Dům Gustava Mahlera

1. 2. – 28. 4. 2019
22. 2. – 28. 4. 2019
23. 3. – 30. 4. 2019
3. 5. – 30. 6. 2019
10. 5. – 30. 6. 2019

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

Karel Šlenger: Monumentální malby II. 13. 4. – 23. 6. 2019

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Legendy v miniatuře
Lidová malírna v Telči
Fotografická sklizeň SUŠG v Jihlavě
Svět středověkých her
Utajení obyvatelé sakrálních objektů
Arcidiecéze olomoucké
Tak to vidím já
52. výstava kaktusů a sukulentů
Není vejce jako vejce
Jihlavský havířský průvod aneb
Archeologické muzejní havíření

11. 1. – 8. 5. 2019
29. 3. – 26. 5. 2019
2. 4. – 12. 5. 2019
4. 4. – 23. 6. 2019
11. 4. – 16. 6. 2019
14. 5. – 30. 6. 2019
5. 6. – 9. 6. 2019
7. 6. – 8. 9. 2019
8. 6. – 13. 10. 2019

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Za císaře pána: Krása rakousko-uherských řádů
a vyznamenání
23. 2. – 28. 4. 2019
Ovidius: Básník rozkoše, proměn i smutku 16. 3. – 26. 5. 2019
Jílovské zlaté doly v proměnách času
5. 4. – 26. 5. 2019
Archeologické dědictví Sýrie: Archeologické nálezy
v době krize 2011–2015
6. 4. – 26. 5. 2019
Velikonoční výstava
13. 4. – 28. 4. 2019
Krajina a zátiší: Obrazy akademického
malíře Vladimíra Albrechta
4. 5. – 28. 7. 2019

Jindřichův Hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Martin Homola: Domov můj /
/ Svědectví portrétu
Jiří Ployhar: Roky a vteřiny

2. 3. – 21. 4. 2019
2. 4. – 26. 4. 2019

Muzeum Jindřichohradecka
T. B. Pezellen: Zapomenuté poklady

12. 4. – 16. 6. 2019

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
26. 4. 2019 – 6. 1. 2020

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
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Velikonoce na dobových pohlednicích
Seskokem seskok aneb O počátcích
cyklistiky na Kladensku
Krajinářská architektura v industriálním
prostředí
Poldi múzou a inspirací
Supermarket Svět & Člověk škodí
a člověk pomáhá

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
18. 4. – 23. 6. 2019

Muzeum Vysočiny Jihlava

Studio Vedvou
Maturity 2019

19. 2. – 31. 7. 2019

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Karel Šlenger: Monumentální malby I. 13. 4. – 23. 6. 2019

Uwe Bressnik / Keith Rowe: Hudba
před i za objektem

Tragické léta 1939–1942

Karviná-Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Podmalby na skle

Samsára: Nepálské dobrodružství
s fotoaparátem
19. 3. – 12. 5. 2019
Vzorná hospodyňka aneb Z domácnosti
našich babiček
26. 3. – 9. 6. 2019
Absolventská výstava ZUŠ Jeseník
21. 5. – 23. 6. 2019
Lesy hrou
18. 6. – 8. 9. 2019

3. 3. – 28. 4. 2019

31. 3. – 26. 5. 2019
7. 6. – 28. 8. 2019

Velikonoční pohlednice
Nové přírůstky v muzejních sbírkách
Rozkas pro Obyvatele
Přišlo jaro…

7. 3. – 5. 5. 2019
7. 3. – 29. 9. 2019
7. 3. – 5. 5. 2019
8. 3. – 5. 5. 2019

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Linoryt II.
Fotografové ze sbírek galerie
Cesta 2019

31. 3. – 26. 5. 2019
31. 3. – 26. 5. 2019
31. 3. – 19. 5. 2019

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Vilém Heckel 100+1

3. 4. – 23. 6. 2019

Králíky
Městské muzeum Králíky
Jaromír Krosch: Obrazy, kresby
Iva Vanžurová: Paličkovaná krajka,
malba na hedvábí
Dáša Klapitová, Zoltán Agócs:
Prechádzka krajinou

8. 3. – 30. 4. 2019
8. 3. – 30. 4. 2019
10. 5. – 30. 6. 2019

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Klubíčko se vrací
František Saifrt: Obrazy

21. 3. – 18. 5. 2019
6. 6. – 10. 8. 2019

Kravaře u České Lípy
Expozice lidového bydlení
Babiččina lékárna aneb Lékař léčí,
příroda uzdravuje

1. 6. – 31. 10. 2019

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Nová stálá expozice: Strážci času
Jarmila Haldová: Čeští panovníci
Výtvarné práce žáků ZŠ Zachar
Hvězdy stříbrného plátna
Ptačí svět objektivem Jiřího Nováka

od 2. 4. 2019
27. 2. – 19. 5. 2019
13. 4. – 28. 4. 2019
14. 5. – 23. 6. 2019
5. 6. – 1. 9. 2019

47. ročník Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy

Miroslav Marschal: Abstraktní krajina
Ptolemaiovci: Mince poslední dynastie
egyptských faraónů

2. 4. – 2. 6. 2019
6. 6. – 15. 9. 2019

Kamenný dům
Kouzlo sklářského řemesla

2. 4. – 30. 11. 2019

Tylův dům
Jan Steiner: Grafika

2. 4. – 2. 6. 2019

Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje

Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Barbaři v pohybu
10. 2. – 12. 5. 2019
Litomyšl a okolí na snímcích J. Hánělové 3. 3. – 19. 5. 2019
Cestopisák Josefa Váchala

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov

23. 3. – 16. 6. 2019

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Modely hradů, zámků a kostelů
Českého ráje

10. 2. – 21. 4. 2019

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Les objektivem lesníků
KŘ Šumperk – 2017

22. 2. – 28. 4. 2019

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

Baví nás časopisy pro děti

6. 5. – 21. 7. 2019

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Tož budeme sedlat…

Oblastní muzeum v Lounech
Není vejce jako vejce

Největší záhady a tajemství Světa
31. 3. – 26. 5. 2019
Martin Sodomka: Jak si postavit knihu 1. 6. – 18. 8. 2019

13. 2. – 28. 4. 2019

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Léčivé stromy

5. 4. – 17. 11. 2019

Lysá nad Labem
Muzeum Bedřicha Hrozného
10. 3. – 5. 5. 2019

Lešná
Muzeum regionu Valašsko
Zámek a park v Lešné

Moje propiska

13. 4. – 15. 6. 2019

Malenovice
Hrad Malenovice
Malenovský krúžek

Origami
Velikonoce na zámku
Myslivost

5. 4. – 26. 5. 2019
13. 4. – 22. 4. 2019
8. 6. – 27. 10. 2019

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Jaro v muzeu
Kroje z našich sbírek
Svatba aneb Jak šel čas
Výstava dortů
Krajky
Hrátky se zvířátky

3. 4. – 20. 4. 2019
3. 4. – 12. 6. 2019
18. 4. – 19. 5. 2019
27. 4. – 27. 4. 2019
20. 6. – 8. 9. 2019
24. 6. – 1. 9. 2019

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky
Ležáky: Poselství ukryté v květech
Stavíme nové Lidice

24. 5. – 24. 5. 2019
3. 6. – 31. 12. 2019

Lidice
Památník Lidice
16. 5. – 19. 5. 2019
25. 3. – 22. 5. 2019
27. 5. – 10. 9. 2019

Lidická galerie
Martin Zet: S Čechy jsem
skončil

Jak šel čas… s muzeem
20. 4. 2018 – 31. 12. 2019
Thonetky: Svět ohýbaného nábytku
11. 4. – 1. 9. 2019

Portmoneum – Museum Josefa Váchala

Alej světců
25. 2. 2018 – 8. 2. 2020
Martin Velíšek: Möbel
24. 2. – 28. 4. 2019
Czechia No. 7
24. 2. – 28. 4. 2019
P. Trnka a R. Kočí: Skrz naskrz
24. 2. – 28. 4. 2019
P. Tichoň: Nevědoucí nevědění
24. 2. – 28. 4. 2019
V. Bláha: Podivné perly pochybnosti
10. 3. – 26. 5. 2019
Jan Macúch: Elvis ze Záluží
24. 3. – 28. 6. 2019
Jánuš Kubíček: Velezajímavá hra /
/ Práce na papíře ze sbírek GASK
7. 4. – 9. 6. 2019
Miloš Michálek: Vyryto do paměti
7. 4. – 9. 6. 2019

Výstava kaktusů a sukulentů
Vzpomínky
Českoslovenští letci v RAF

28. 5. – 25. 11. 2019

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
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Kutná Hora
České muzeum stříbra
Hrádek

14. 12. 2018 – 28. 4. 2019

1. 4. – 31. 10. 2019

Mariánská Týnice-Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Lidová architektura Plzeňského kraje
Jaromír Valta: Nad lesky jezera
Jubilanti Hollaru 2019
45 let historie turistických závodů
na Kralovicku
Ota Janeček: Píseň o životě
Jaroslav Šindelář: Cesty

8. 1. – 28. 4. 2019
30. 4. – 16. 6. 2019
30. 4. – 26. 5. 2019
28. 5. – 23. 6. 2019
25. 6. – 8. 9. 2019
25. 6. – 29. 9. 2019

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Velikonoční tradice očima žáků 4. A
ZŠ Jungmannovy sady Mělník
Nespoutaná řeka
Báječné včely
Depoty v průběhu dějin
Historie, ta nás baví
Fenomén Kinder
Co už umím?

2. 4. – 28. 4. 2019
5. 4. – 9. 6. 2019
6. 4. – 28. 4. 2019
30. 4. – 26. 5. 2019
30. 4. – 26. 5. 2019
28. 5. – 30. 6. 2019
28. 5. – 23. 6. 2019

Mikulov
Regionální muzeum v Mikulově
Za obzor
Kraslice pěti generací

31. 3. – 13. 7. 2019
5. 4. – 28. 4. 2019
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Synagoga
Genocida Romů v době 2. světové války 30. 3. – 9. 6. 2019

Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Lukáš Císař: Papír na papíře
Výstava šperků a obrazů Aranky
a Štěpánky Novotných

Společenský život hmyzu
Antonín Kroča: Malíř života a duše
14. 2. – 17. 4. 2019
19. 3. – 19. 5. 2019

Muzeum Mladoboleslavska
Jaroslav Panuška
Osobnosti Mladé Boleslavi
Jak šel čas… Jaselská ulice
Mladá Boleslav inspiruje: E. Štorch
Strenický potok

1. 3. – 12. 5. 2019
1. 3. – 31. 12. 2019
7. 3. – 5. 5. 2019
21. 3. – 31. 12. 2019
13. 4. – 31. 12. 2019

ŠKODA Muzeum
David Černý: Český betlém
leden – prosinec 2019
První kilometry v první
republice
23. 10. 2018 – 28. 4. 2019
Studentské vozy snů: Azubi cars
15. 1. – 29. 4. 2019

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Šumpersko v období
první republiky (1918–1938)

Železnice a Nymburk

1. 2. – 30. 6. 2019

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Lidový oděv na Moravě
Giganti doby ledové 2

22. 2. – 28. 4. 2019
26. 4. – 23. 6. 2019

Opava
Slezské zemské muzeum
Stolování všední a sváteční: Příběh fajánse,
majoliky a porcelánu
20. 11. 2018 – 15. 5. 2019
Knihy džunglí
5. 12. 2018 – 1. 9. 2019
Znějící krása aneb Um(ění) mistrů houslařů:
Houslařská tradice ve Slezsku
23. 1. – 12. 5. 2019
Krajina poznamenaná uhlím
28. 3. – 1. 9. 2019

Zbraně a zbroj od starověku
po současnost
28. 3. – 26. 5. 2019
Absolventská výstava výtvarného oboru
ZUŠ R. Firkušného
30. 5. – 23. 6. 2019

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
František Dörfl: Grafika, pastely, objekty 21. 3. – 2. 6. 2019
Chronos: Benda, Kanta, Pejchal,
Štěpánek, Vašica, Vyskočil
4. 4. – 16. 6. 2019
Bohuslav Martinů kreslící
9. 4. – 2. 6. 2019
Eva Bachratá Linhartová
6. 6. – 28. 7. 2019
Věroslav Bergr
13. 6. – 25. 8. 2019
Pavel Bezděčka: Fotografie / Pavel Toman:
Sochy
27. 6. – 1. 9. 2019

Horácké muzeum
Výstava výtvarného oboru ZUŠ: Moře
květen – září 2019
140 let Sboru dobrovolných hasičů
v Novém Městě na Moravě
28. 2. – 16. 6. 2019
Lidové hračky ze sbírek Mileny Kovaříkové
ze Svratky
20. 6. – 8. 9. 2019

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
21. 3. – 5. 5. 2019

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
22. 2. – 24. 5. 2019
14. 6. – 13. 9. 2019

29. 1. – 30. 4. 2019

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska
Neklidné hranice

Napajedla
Muzeum Napajedla
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Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk

Slezsko v pohádkách a pověstech
12. 4. – 23. 6. 2019

J. J. O. Farský: Kterým se nikdo neklaní 29. 3. – 31. 5. 2019
Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě 7. 6. – 31. 10. 2019
Náchodské výtvarné jaro
5. 4. – 5. 5. 2019
Obrazy Jiřího Kaufmana
10. 5. – 6. 6. 2019
Hurá léto! Dovolená za socialismu
21. 6. – 1. 9. 2019

Jiří Pačinek: Skleněný zvěřinec
Řemeslo a umění ve skle

29. 3. – 9. 6. 2019
26. 4. – 22. 9. 2019

Památník Petra Bezruče

Náchod
Muzeum Náchodska

Kočárky našich maminek a babiček

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska

23. 1. – 30. 6. 2019

Ostrava
Ostravské muzeum
Rezonance světla a tmy

21. 3. – 31. 5. 2019

Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Srdeční záležitost: Adéla a Miloš Vášovi 23. 3. – 5. 6. 2019
Die Schaleks: Eine mitteleuropäische
Familie
10. 6. – 31. 7. 2019

Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Lidé Barmy: Fotografie
Vladimíra Lemberka

18. 5. 2018 – 28. 4. 2019

Pavlov
Archeopark Pavlov
Rozkvetlý archeopark

30. 3. – 14. 7. 2019

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Velká válka: Rok 1918
květen 2018 – květen 2019
Současná česká mozaika
18. 5. – 11. 8. 2019
Látky s vůní kadidla: Církevní textil
ze sbírky muzea
27. 3. – 5. 5. 2019

Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Obrázky z dějin Petřvaldu

7. 3. – 31. 8. 2019

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Ladislav Habsburský a Jiří Poděbradský:
Funerální textilie z královských hrobů
2. 4. – 28. 4. 2019
Mlýny na Otavě
6. 6. – 11. 8. 2019
Václav Špála: Na Otavě
6. 6. – 18. 8. 2019
Jejicha: Art brut
12. 6. – 28. 7. 2019
Jitex 70: Průmysl / Město / Lidé
1. 3. – 26. 5. 2019
Lucie Linden
1. 3. – 26. 5. 2019
Písecká móda před Jitexem
1. 3. – 26. 5. 2019

Filmaři Hanzelka a Zikmund
Tunel Ejpovice: Modernizace
trati Rokycany – Plzeň
Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe

3. 4. – 31. 10. 2019
3. 4. – 31. 10. 2019
3. 4. – 31. 10. 2019

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Jdi na venkov!
Kariéra s paletou: Umělec, umění
a umělectví v 19. století

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Vladimír Kopecký: Střet barev
Praha byla krásnější než Řím:
Angelo Maria Ripellino
Rafani o nevyvratitelnosti
Sochař Jiří Seifert

5. 2. – 2. 6. 2019
9. 2. – 12. 5. 2019
16. 3. – 16. 6. 2019
6. 4. – 9. 6. 2019

Portheimka – Museum skla
Svěží barvy / Fresh colours
1. 3. – 12. 5. 2019

Museum Montanelli

20. 3. – 9. 6. 2019

East of Eden: Richard Stipl
& Josef Zlamal

5. 3. – 9. 6. 2019

28. 9. 2018 – 26. 5. 2019

Západočeské muzeum v Plzni

Muzeum hlavního města Prahy

Jan Koula: Vlastimil a novorenesančník /
/ 100 let od úmrtí
2. 3. – 8. 9. 2019
Slované ve východním Bavorsku
a západních Čechách
15. 3. – 9. 6. 2019
XVI. Trienále umělecké knižní vazby
21. 6. – 18. 7. 2019

Malá velikonoční výstava
Chudá Praha
Praha ve službách Československého
červeného kříže

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Píseň písní a jiné příběhy Bible v dílech současných
členů UVU Plzeň
3. 4. – 12. 5. 2019
Církev a pivo
31. 5. – 25. 8. 2019

Muzeum loutek Plzeň
Pavel Macek: Hybohledy

květen – říjen 2019

Národopisné muzeum Plzeňska
Nová stálá expozice: Rok na vsi aneb
Od Martina do Martina
od 11. 12. 2018
Výstava pivních lahví
duben – červen 2019
Zaniklý svět Stolních společností aneb
Sociální síť před sto lety
5. 10. 2018 – 23. 6. 2019
Život je sladký: Cukráři jedou,
perníky vezou
1. 2. – 16. 6. 2019
Staré řemeslné techniky: Slované Čechy /
/ Bavorsko
15. 5. – 14. 7. 2019
Příběh dětí: Kresby dětí
30. 4. – 28. 7. 2019
z terezínského ghetta
Neztratit víru v člověka: Protektorát očima
židovských dětí
30. 4. – 28. 7. 2019
Úprava hradu Buben Klubem čs. turistů
na historické fotografii 1929–1930
15. 3. – 2. 6. 2019

Poděbrady
Polabské muzeum
Poděbrady v obrazech

Police nad Metují
Klášter Police nad Metují
Památky a jejich osudy

Zámecký areál Ctěnice
Nashle na skle / Současná tvorba
studentů a pedagogů sklářské
školy v Novém Boru

24. 3. – 13. 10. 2019

Muzeum Policie ČR
Pyrotechnická služba včera a dnes
červen – říjen 2019
Sto let bezpečnostních sborů aneb
Od četnictva k policii
18. 4. 2018 – 31. 8. 2019
Příroda na prodej aneb Nelegální obchod
se živočichy a rostlinami
1. 2. – 19. 5. 2019
Knoflíková krása aneb 250 let historie výroby
uniformovaných knoflíků
23. 2. – 31. 8. 2019
Nejsme sami
14. 6. – 31. 8. 2019
Křižovatka cest
leden – červen 2019

Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Francouzský impresionismus: Mistrovská díla
ze sbírek Ordrupgaard
29. 6. – 20. 10. 2019

Salmovský palác
2. 12. 2018 – 1. 12. 2019

Šternberský palác
24. 5. – 15. 9. 2019

Valdštejnská jízdárna
24. 5. – 7. 7. 2019

Josef Šíma: Cesta k vysoké hře

19. 4. – 28. 7. 2019

Veletržní palác
1. 4. – 18. 5. 2019
24. 5. – 16. 6. 2019
22. 6. – 1. 9. 2019

Prace u Brna
Muzeum Brněnska
Památník Mohyla míru
Proměny Brna II aneb Brno napoleonské 29. 1. – 12. 5. 2019
Josef Fanta
30. 5. – 3. 12. 2019

Praha
Chvalský zámek
Umění loutky

20. 3. – 30. 6. 2019

Sasko – Čechy: Jak daleko, tak blízko

Polná
Městské muzeum Polná
Sladké mlsání
Výroční výtvarná výstava žáků ZUŠ
Svět mechanické hudby

2. 4. – 21. 4. 2019
17. 4. – 25. 8. 2019

Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Salm Modern #1: Možnosti
dialogu
19. 1. – 26. 5. 2019
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Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy

20. 4. – 25. 8. 2019

Nová stálá expozice:
1918–1938: První republika
od 24. 10. 2018
400 ASA: Fotografie
1. 3. – 8. 9. 2019
Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny 1. 3. – 28. 7. 2019
Moving Image Department #10:
Podle skutečných událostí
1. 3. – 28. 7. 2019
Národní galerie v Praze: Budoucí palác
1. 3. – 1. 5. 2019
Novinky ve sbírkách 2013–2018
22. 3. – 26. 5. 2019

Národní knihovna České republiky
Svobodné zednářství očima svobodných zednářů:
100 let Lóže Národ
30. 3. – 19. 5. 2019
Evakuace historických fondů
5. 4. – 25. 5. 2019
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Národní kulturní památka Vyšehrad
Ondřej Maleček: Sbírka

6. 3. – 21. 4. 2019

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Od školdozorce k inspektorovi
Portréty Komenského a jeho
současníků

1. 2. – 22. 4. 2019
18. 5. – 1. 12. 2019

Národní technické muzeum
Pražské vzorkové veletrhy
19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Made in Czechoslovakia aneb
Průmysl, který dobyl svět
19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Karel Kruis: Mezi vědou, technikou
a uměním fotografie
5. 2. – 30. 4. 2019
Století se značkou Aero
22. 3. – 17. 11. 2019

Národní zemědělské muzeum

Novoměstská radnice
2. 4. – 28. 4. 2019
4. 4. – 3. 5. 2019
30. 5. – 20. 6. 2019

Poštovní muzeum
Šest pohlednic

3. 4. – 7. 7. 2019

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Nová stálá expozice:
Plejády skla 1946–2019
od 4. 4. 2019
Legenda české módy:
Hana Podolská
30. 8. 2018 – 19. 5. 2019
Sklo & kov: Jiří Harcuba 90
27. 11. 2018 – 30. 4. 2019
Šílený hedvábník / Zika a Lída Ascher:
Textil a móda
15. 2. – 15. 9. 2019
XIII. Mezinárodní sklářské sympozium 22. 3. – 19. 5. 2019
Ascher Challenge
28. 3. – 19. 5. 2019

Dům U Černé Matky Boží
Jan Blažej Santini Aichel: Geometrie
posvátného prostoru

8. 3. – 15. 9. 2019
21. 2. – 2. 6. 2019

Židovské muzeum v Praze
Jaroslav Róna: Kresby odjinud…

7. 3. – 6. 10. 2019

Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
Kouzlo tvorby

11. 4. – 30. 4. 2019

Prachatice
Prachatické muzeum
Historie služební kynologie:
Psi ve službě
Třicetiletá válka a polní opevnění

2. 4. – 26. 5. 2019
7. 6. – 1. 9. 2019

15. 2. – 21. 4. 2019
7. 3. – 21. 4. 2019

Špalíček
Barevný svět přírody

4. 4. – 23. 6. 2019

Protivín
Památník města Protivína
Staré domy Protivínské
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Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Umění žít: Dana Hlobilová
14. 2. – 16. 6. 2019
Přec mé srdce láskou hoří: V Máchových
stopách
7. 3. – 31. 7. 2019
Šejdíři a šizuňkové: Historie falšování
potravin
12. 4. – 27. 10. 2019
Přerov včera a dnes
17. 5. – 6. 10. 2019

ORNIS – Ornitologická stanice
1. 4. – 31. 10. 2019

Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum
Jaro na vsi
23. 3. – 30. 4. 2019
Slavnosti a oslavy na polabském venkově
ve 20. století
23. 3. – 31. 10. 2019
Kraslice
23. 3. – 31. 5. 2019
Řemesla našich předků
5. 4. – 1. 9. 2019

Přeštice
Dům historie Přešticka
Vážím, vážíš, vážíme
Perem / Štětcem: Marie Zajíčková
Carpe diem

6. 4. – 26. 5. 2019
6. 4. – 26. 5. 2019
4. 6. – 23. 6. 2019

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Sto let našeho letectva
Zboží ukryté v roce 1938
Historické plakáty

13. 6. – 28. 9. 2019
13. 11. 2018 – 1. 6. 2019
27. 6. – 28. 9. 2019

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Doprovodné rudy v příbramském
uranovém revíru
1. 2. – 31. 12. 2019
Císařův kamnář: O nálezech kachlových kamen
na Příbramsku
5. 3. – 14. 7. 2019
40. výročí požáru Svaté Hory 27. 4. 2018 – 31. 12. 2019
Václav Havel: Politika a svědomí
20. 1. – 30. 4. 2019
T. G. Masaryk to nikdy nebude
mít lehké
1. 5. – 31. 12. 2019

Galerie Františka Drtikola Příbram
Volné seskupení 12/15:
Pozdě, ale přece

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Obrazy života Alžběty Zelené
Evžen Hanzalík: Tvorba

8. 4. – 10. 11. 2019
19. 5. – 20. 10. 2019

Svatohorské poutní muzeum

Galerie Josefa Sudka
Clifford Seidling: Fotografie

Cesty do pravěku aneb Ve stopách
Zdeňka Buriana
Co všechno je muzeum…

Výstava o dravcích a sovách

Největší objev: Fenomén zemědělství
ve 100 předmětech
28. 9. 2018 – 30. 6. 2019
Kouzlo historické techniky
23. 4. – 9. 6. 2019
To je hlína
Ivan Bukovský (straší) ve Věži
Andrej Pešta: Mire sveti / Světy
Andreje Pešty

Předklášteří
Podhorácké muzeum

1. 5. – 7. 7. 2019

12. 4. – 2. 6. 2019

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Knihovny benediktinských klášterů
Broumov a Rajhrad
Brána moudrosti otevřená
Skácelové: Ke kořenům
Kašpárkův svět pohádek

10. 4. – 27. 10. 2019
11. 4. – 27. 10. 2019
17. 4. – 27. 10. 2019
10. 5. – 13. 10. 2019

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Výpravy za vikingy
9. 3. – 19. 5. 2019
Tak blízko a přesto tak daleko / Glasheimat Bayern:
Bavorští skláři
22. 3. – 28. 4. 2019

Po stopách brouka Pytlíka aneb Hmyzí postavičky
z knížek O. Sekory očima entomologa
12. 3. – 3. 5. 2019

Rabasova galerie Rakovník
Afrika ještě žije: Fotografie V. Žáka a sochy
z africké sbírky J. Anderleho
28. 3. – 9. 6. 2019

Věra Nováková a Ivan Sobotka:
Sochy a obrazy
Hana Rysová: Fotografie
Detektorové nálezy z Uničovska
a Rýmařovska

Nová síň pod Vysokou bránou

Říčany
Muzeum Říčany

Z ateliérů: Spolek pražských výtvarných
umělců
4. 4. – 19. 5. 2019
Zdeněk Lhoták: Autoportréty
23. 5. – 7. 7. 2019

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany

Výstavní síň na radnici
Julie Kolocová, Jiřina Samiecová,
Hana Houštecká: Obrazy
Namaluj své město, svoji vesnici
Výtvarný kroužek GZW Rakovník

11. 4. – 12. 5. 2019
15. 5. – 26. 5. 2019
30. 5. – 23. 6. 2019

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Historické kostýmy
červen – září 2019
100 let skautingu v Rokycanech
15. 2. – 31. 5. 2019
Vladimír Jiránek: Nejsme na světě sami 8. 3. – 31. 5. 2019
červen – září 2019
Lidová architektura Plzeňského kraje
Eva Roučka: Dobře naplněný život
22. 2. – 26. 5. 2019

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
V. Cigler / M. Motyčka: Světelné pole
Ondřej Vicena: Ateliér duše
Václav Jíra: Poezie z kovošrotu

21. 2. – 5. 5. 2019
21. 2. – 28. 4. 2019
16. 5. – 14. 7. 2019

Podřipské muzeum
Příběhy: Papír / Hlína
Okupace a měna

4. 4. – 29. 6. 2019
4. 4. – 29. 6. 2019

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Obrazy Roztok v Muzejní kavárně
2. 2. – 29. 9. 2019
Fenomén Felkl: Proslulá továrna
na výrobu glóbů
8. 3. – 8. 9. 2019
J. B. Foerster: Hudební skladatel z okruhu
Zdenky Braunerové
5. 4. – 3. 11. 2019
Zachuchleno: Příběh animace /
/ Animace příběhu
26. 4. 2019 – 26. 1. 2020

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Výstava ZŠ J. J. Ryby
Výstava ZUŠ J. J. Ryby
Jak se rodí večerníčky

19. 3. – 23. 4. 2019
30. 4. – 31. 5. 2019
7. 6. – 29. 9. 2019

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
Umění akce ve východních Čechách
Prostřeno!
Slatinský rok Miloslava Holého
Josef Holub: Z krajinářského díla
Zašitá krása v krajce
Robin Kaloč: Obrazy a grafika
Sídla našeho kraje na kresbách
Jana Venuta (1746–1833)

26. 4. – 16. 6. 2019
26. 4. – 27. 10. 2019
26. 4. – 16. 6. 2019
26. 4. – 15. 9. 2019
26. 4. – 27. 10. 2019
21. 6. – 15. 9. 2019
21. 6. – 27. 10. 2019

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Marcel Bárta: Meotarismy /
/ Cykly z let 2013–2019

Živá Amazonie

Hrátky s drátky
Větrné mlýny
Sedlčanští modeláři

4. 5. – 29. 5. 2019
1. 6. – 25. 6. 2019
6. 4. – 29. 5. 2019

23. 2. – 20. 6. 2019
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Galerie Samson – Cafeé

7. 3. – 28. 4. 2019
3. 5. – 16. 6. 2019
22. 6. – 15. 9. 2019

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
František Ladislav Rieger: Největší
semilský rodák
7. 12. 2018 – 26. 5. 2019
Vynálezci a šikulové ze Semil a okolí
1. 2. – 26. 5. 2019
Luboš Bucek: Obrazy a grafika
23. 2. – 28. 4. 2019
Jiří Salač: Fotografie
26. 4. – 23. 6. 2019
Malíři Pojizeří
3. 5. – 16. 6. 2019
Obrazy Kooperativy: České výtvarné umění
20. století
28. 6. – 15. 9. 2019

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Vyřezávaný svět:
Alois Petrus (1889–1968)
Jméno obce bylo vymazáno
Dum spiro spero
730 let od první písemné zmínky o městě
Architektura ve službách první republiky

9. 4. – 26. 5. 2019
9. 4. – 26. 5. 2019
9. 4. – 26. 5. 2019
11. 6. – 1. 9. 2019
11. 6. – 1. 9. 2019

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Nová stálá expozice: Expozice Austerlitz / Malé město
velkých dějin
od 21. 3. 2019
Fenomén Merkur
21. 3. – 30. 6. 2019
Nerosty a zkameněliny
10. 5. – 31. 8. 2019

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Nová stálá expozice: Otakar Ostrčil
a Soběslav
od 21. 6. 2019
Ejhle člověk
27. 4. – 8. 6. 2019
Vladimír Nosek: Horizontály a vertikály
4. 5. – 2. 6. 2019
František Svobodný (1899–1976)
6. 6. – 11. 8. 2019
Houby na hrázích jihočeských rybníků 15. 6. – 29. 9. 2019

Sokolov
Muzeum Sokolov
Výstava Keramické školy Karlovy Vary květen – červen 2019
Výstava fotografií fotoklubu Sokolov
a jeho partnerů
6. 4. – 5. 5. 2019
Zmatené peníze
10. 4. – 23. 6. 2019

Staré Město
Památník Velké Moravy
Vampyrismus

18. 3. 2011 – 31. 12. 2019

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
6. 4. – 28. 4. 2019

Příběhy z herbáře
Náš les

1. 4. – 31. 12. 2019
1. 4. – 31. 12. 2019
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Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Strakonicko a vznik protektorátu Čechy
a Morava
14. 3. – 16. 6. 2019
Velikonoční výstava
3. 4. – 22. 4. 2019
Výstava prací žáků ZUŠ Strakonice
6. 5. – 31. 5. 2019

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Výstava krojovaných panenek
Svět kostiček II.
Napijme sa, ale z čeho?

14. 4. – 26. 5. 2019
2. 6. – 25. 9. 2019
duben – září 2019
červen – září 2019

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Jan Štěpánek: Výběr z díla

17. 3. – 21. 4. 2019

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Stopa: Vyřeš zločin!
Četníci nejen ze Šlapanic
Hračka v dřevě ukrytá
Holubí pošta

23. 3. – 19. 5. 2019
23. 3. – 19. 5. 2019
31. 5. – 8. 9. 2019
31. 5. – 8. 9. 2019

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Retrogaming
Napříč říší magie
Příběhy apoštolů a evangelistů
V rukou restaurátora
České století v komiksu

29. 1. – 12. 5. 2019
7. 2. – 28. 4. 2019
12. 4. – 16. 6. 2019
2. 4. – 30. 6. 2019
5. 4. – 9. 6. 2019

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Galerie Ambit
Karel Valter 1909–2006

23. 6. – 29. 8. 2019

13. 3. – 19. 5. 2019
28. 4. – 17. 6. 2019

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Graniton: Umělecká a užitková
keramika 1907–1928
22. 2. – 5. 5. 2019
BPDP 2019: Výstava závěrečných prací
studentů KVK PF UJEP
11. 4. – 12. 5. 2019
Medailonky nevidomých
a zrakově postižených
12. 4. – 30. 4. 2019
300 let morového sloupu
v Teplicích
13. 4. – 1. 11. 2019

Terezín
Památník Terezín
Zasnoubena se smrtí
15. 3. – 2. 6. 2019
Jsem tu bez rodiny
8. 6. – 25. 8. 2019
„Écraser l‘infâme!“ / Umělci a koncentrační
tábor: Umělecká sbírka
Památníku Sachsenhausen
8. 5. – 31. 7. 2019
Trude Sojka: Holocaust a mateřství
29. 3. – 9. 6. 2019
Fritz Lederer: Život a smrt
18. 6. – 1. 9. 2019
v terezínském ghettu
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23. 3. – 7. 6. 2019
28. 3. – 27. 4. 2019

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Zkamenělé stopy aneb Po stopách
dávných živočichů
4. 4. – 30. 6. 2019
Jiří Plátek: Knižní vazba
9. 4. – 9. 6. 2019
Jozef Soukup (1919–2004): Glyptik, šperkař,
sklář a medailér
11. 4. – 19. 5. 2019
Ze stébel a proutí
13. 6. – 13. 10. 2019
Luminiscence: Cesta světla
18. 5. 2018 – 31. 12. 2019

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Héfaistovy vavříny

13. 4. – 27. 10. 2019

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Krojové Eldorado: Národopisné fotografie
Josefa Klvani
7. 3. – 30. 6. 2019
Umění pravěku: Pravěk umění
11. 4. – 22. 9. 2019

Galerie Slováckého muzea
Textile Art of Today / 5. ročník mezinárodní výstavy
umělecké textilní tvorby
18. 4. – 23. 6. 2019

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Šaty dělají člověka aneb Móda
první republiky
27. 10. 2018 – 20. 4. 2019
Predátoři
17. 5. – 15. 9. 2019

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Od košilky k rubáši aneb Narození
a smrt v české lidové kultuře
Kresby a komiksy 2016–2019

Jazz World Photo 2019
Petr Pastrňák

Jiří Bohém Svoboda (1970–1999) a Ladislav
Pupen Růžička (1959–1985)
16. 3. – 5. 5. 2019

Synagoga Strážnice
Místa utrpení, smrti a hrdinství

Trutnov
Galerie města Trutnova

Klaus Horstmann-Czech: Dialog
s časem
3. 11. 2011 – 31. 12. 2019
Schichtova epopej
28. 11. 2018 – 30. 6. 2019
Trpaslíci
1. 3. – 11. 8. 2019
Historická filmová technika
8. 3. – 2. 6. 2019
Karl May a Krušnohoří
15. 3. – 21. 4. 2019
Odkaz prof. Rudolfa Jedličky
15. 3. – 25. 5. 2019
Schichtovka dnes
22. 3. – 30. 6. 2019
Výstava dětských kreseb
2. 4. – 28. 4. 2019
Za orchidejemi Českého středohoří
5. 4. – 19. 5. 2019
Velikonoční výstava
16. 4. – 18. 4. 2019

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Antické tragédie na prknech
ousteckého divadla
Tibet
Koloniál Petra Bajzy
200 let poštovní schránky
Ach ta naše mládež…
Cyklus secese: Textil

1. 2. – 31. 8. 2019
7. 3. – 9. 6. 2019
4. 4. – 9. 6. 2019
20. 6. – 22. 9. 2019
20. 6. – 22. 9. 2019
20. 6. – 22. 9. 2019

Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Barevná inspirace

8. 6. – 30. 9. 2019

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko

Poklady podorlických svatostánků
Stanislava Losová

19. 1. – 21. 4. 2019
1. 5. – 1. 9. 2019

Velvary
Městské muzeum Velvary
Sport ve Velvarech

15. 4. – 30. 6. 2019

Vikýřovice
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Jantarovou stezkou
11. 3. – 1. 6. 2019
Z historie tzv. Baťovy (československé)
dálnice
5. 4. – 21. 9. 2019
Z historie drátěných těžních lan
16. 4. – 30. 8. 2019
S hasiči na cestách
15. 6. – 28. 9. 2019

Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
Krajina mého srdce
Práce studentů Fakulty architektury
ČVUT v Praze
Věžové vodojemy

24. 3. – 30. 4. 2019

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Nevěsty z jiných světů: Cizinky v nás
Mozaika tradiční lidové kultury
Pardubického kraje
Práce žáků ZUŠ Vysoké Mýto
Hořííí!!
Hasičská filatelie
Českomoravské pomezí na cestách…
aneb Když ještě nebyly kreditky

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Vlašim
pod vedením D. Svobodové
16. 5. – 16. 6. 2019
Svět kostiček Lego
25. 6. – 25. 8. 2019

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
31. 3. – 5. 5. 2019
1. 4. – 5. 5. 2019
8. 4. – 30. 6. 2019
12. 5. – 30. 5. 2019
28. 4. – 16. 6. 2019

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice
na Příbramsku
2. 1. 2018 – 27. 12. 2019
Významné osobnosti
1., 2. a 3. odboje
2. 1. 2018 – 27. 12. 2019
Kresby z vězení
2. 1. 2018 – 27. 12. 2019
Skautská lilie za ostnatým
drátem
2. 1. 2018 – 27. 12. 2019
Ani gram uranu okupantům
2. 1. 2018 – 27. 12. 2019

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
4. 11. 2018 – 2. 11. 2019
30. 11. 2018 – 30. 4. 2019
7. 3. – 26. 5. 2019

Vraclav
Barokní areál Vraclav
Barokní architektura

5. 5. – 29. 9. 2019

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Proměny Kostelního náměstí:
Plány, grafiky
Vrchlabsko na obrazech Jana Šmída
Mendřický Jan: Fotografie
Dětský svět

25. 2. – 21. 4. 2019
4. 3. – 21. 4. 2019
6. 5. – 12. 5. 2019
19. 5. – 16. 6. 2019
19. 5. – 16. 6. 2019
23. 6. – 1. 9. 2019

Muzeum českého karosářství
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Jak šel čas s lékárnou

Skupina TeryFoto Písek
Výstava fotografií
Historie kanoistiky ve Vodňanech
Josef Synek: Obrazy
a kovové plastiky
Barvy srdce

2. 3. – 5. 5. 2019
16. 3. – 23. 6. 2019
7. 4. – 30. 6. 2019
17. 5. – 1. 9. 2019

Historie Karosářské firmy Brožík Plzeň 4. 3. – 31. 12. 2019
24. 3. – 30. 4. 2019
12. 5. – 30. 9. 2019

Vlašim
Muzeum Podblanicka

Peter Demek: Lucerny smrti
Přírůstky (2016–2018)
Alois Boháč: Duha na jezeře

Kraslice a drátenictví
(Ne)Rozumím ti
Introspektiva
Valašská strašidla
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Vamberk
Muzeum krajky Vamberk

25. 5. 2018 – 31. 5. 2019

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Zámek ve Vyškově
23. 11. 2018 – 31. 12. 2019
Dioráma Život Kristův
5. 3. – 22. 4. 2019
Ochrana přírody a krajiny v ČR
8. 3. – 1. 5. 2019
Tragédie Lidic
2. 4. – 23. 6. 2019
Velké prádlo
8. 5. – 26. 6. 2019

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Lidé bydžovští a lidé hradečtí
Dámy a pánové, do gala!

13. 3. – 29. 4. 2019
26. 4. – 23. 6. 2019

Zbiroh
Městské muzeum Zbiroh
Jan Hachran: Magický ornamentalismus 2. 4. – 5. 5. 2019
650 let od povýšení: Zbiroh na fotografiích
z časů minulých
14. 5. – 30. 6. 2019
Miroslav Horníček: Koláže
3. 7. – 1. 9. 2019
Zbiroh: 100 let zbirožského fotbalu březen – červen 2019

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Miloš Jiránek (1875–1911): Tichý hlas 20. 2. – 5. 5. 2019
ETA: Umění (a) spotřebiče
20. 3. – 19. 5. 2019
Manufaktura dnes: Průhledné město
a továrna na sny
3. 4. – 9. 6. 2019
Mezinárodní bytová soutěž firmy Baťa
v roce 1935
3. 4. – 9. 6. 2019
Trienále Prostor Zlín 2019:
29. 5. – 8. 9. 2019
Alternativy destrukce
Hodiny slunce a měsíce: Slavné landartové
akce Eugena Brikciuse
19. 6. – 25. 8. 2019

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

3. 6. – září 2019
5. 2. – 31. 5. 2019
11. 2. – 28. 4. 2019
13. 5. – 31. 8. 2019

Miroslav Zikmund 100 let
Všechny cesty vedou do Obchodního
domu Baťa
Historické hudební nástroje
Jsou hrdí, tuze vznešení
a přenádherně odění

18. 1. – 5. 5. 2019
15. 2. – 2. 6. 2019
26. 4. – 7. 7. 2019
24. 5. – 22. 9. 2019
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Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě

100 let Klubu čs. turistů
v Žamberku

Pecunia non olet aneb
Peníze nesmrdí
21. 1. 2019 – 31. 1. 2020
Plané rostliny jako jídlo, koření a lék
15. 2. – 26. 5. 2019
Jak šel čas: 100 let umělecké školy
ve Znojmě
30. 5. – 23. 6. 2019
Dům plný her
29. 6. – 15. 9. 2019

Dům umění
Papírová hračka
Velikonoční výstava 2019
Planetami Malého prince: A. Dostálová
Chodili jsme do výtvarky
Nezranitelná armáda značky Baťa
Simona Dunglová: Letem světem

22. 3. – 29. 5. 2019
10. 4. – 22. 4. 2019
24. 4. – 23. 6. 2019
26. 4. – 23. 6. 2019
4. 6. – 30. 8. 2019
28. 6. – 25. 8. 2019

Znojemský hrad
Znaim / Znojmo 1809
Broušená krása ze Šatova

7. 5. – 29. 9. 2019
7. 5. – 29. 9. 2019

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
T. Brorsen a žamberská hvězdárna

28. 4. – 27. 10. 2019

28. 4. – 5. 6. 2019

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Klekání zvoníme, Jidáše honíme
14. 3. – 28. 4. 2019
Neuvěřitelný svět prvních zemědělců
na Ohři
5. 4. – 30. 6. 2019
Když v Žatci hráli Ackermanna
aneb Tradice Jana ze Žatce v Žatci
17. 5. – 29. 12. 2019

Křížova vila
Podoby českých Velikonoc
Je libo kousek máslíčka?

14. 3. – 28. 4. 2019
9. 5. – 28. 7. 2019

Stará papírna
Album tety Milly: Ilustrace a fotografie
Radky Jacob
26. 4. – 29. 6. 2019

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Nová stálá expozice:
Z dějin města Žebráka
Kdo si hraje, nezlobí aneb Hračky
našich rodičů

od 4. 4. 2019
5. 4. – 28. 10. 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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Kalendárium: Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea v Kalendáriu výstav zašlete jejich přehled na 3 měsíce dopředu
na e-mailovou adresu: kalendarium@cz-museums.cz. Uzávěrky podkladů pro rok 2019 jsou: 31. května, 31. července,
30. září, 30. listopadu.
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Pokyny pro autory
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Národní Galerie, návrh a realizace osvětlení výstavního projektu
1918–1938: První republika

ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz
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Nenechte Vašeho starého mistra
potit se v důsledku špatného klimatu
ve Vašich expozicích.
Měřicí přístroje testo Vám zajistí profesionální kontrolu teploty, vlhkosti, CO2,
intenzity osvětlení, UV záření i otřesů ve Vašich expozicích i depozitářích.
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