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Přihlaste svůj projekt do
Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis!
Od 1. ledna 2019 probíhá XVIII. ročník sou-

Kontakt pro Národní soutěž muzeí Gloria

těže. Základní podmínky pro přihlášení se do

musaealis:

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Mgr. Monika Benčová, tajemnice soutěže

i další informace naleznete na http://www.

Tel.: +420 224 210 039

gloriamusaealis.cz. Nabízíme Vám pomoc při

mobil AMG: +420 736 438 611

vytipování vhodných projektů a konzultaci při

e-mail: gloria@cz-museums.cz

zpracování přihlášky. Dejte nám vědět o svém
záměru se přihlásit včas. Soutěžní ročník končí
již 28. února 2020!

Muzeum roku 2019
Muzea a galerie se sbírkami zapsanými v CES

Kontakt pro portál do-muzea.cz:

mají možnost účastnit se také soutěže Muze-

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

um roku, která se zaměřuje na názory návštěv-

Národního muzea

níků. Soutěžit je možné po zaregistrování se

Bc. Jana Bitljan, DiS., správce portálu

na webovém portálu na adrese http://www.

Tel.: +420 224 497 177

do-muzea.cz.

e-mail: do-muzea@nm.cz

Pátý ročník soutěže probíhá od 1. dubna 2019
a bude ukončen 31. března 2020!

úvodem

Myslet mimo škatulky

V

roce 2014 se otevřela nová podoba stálé expozice
Stavy mysli / Za obrazem Galerie Středočeského
kraje v Kutné Hoře. Šlo o radikální přenastavení pojmu
„muzejní expozice“. Byla opuštěna tradiční historicky-časová osa, aby se při pestrých, nečekaných konfrontacích
představila umělecká díla především jako procítěné ztělesnění vnitřního života člověka. Otázka zní: Co mě jako
kurátora vedlo k tomu, abych se odhodlal k tak odlišnému
způsobu prezentování? Stručně odpovězeno: V průběhu
let ve mně rostla nespokojenost se zažitými kurátorskými
postupy, které vystavené dílo zpracovávají ryze analyticky
a tím ho uzavírají do souvislostí odtažených od „zdrojové
citovosti“ tvůrce i diváka. Moje snaha spočívala v rehabilitaci uměleckého díla jakožto celistvého projevu myšlenkového i citového – a tím jeho cenné obsahy „odemykat“ co
nejširšímu možnému okruhu zájemců. Vycházel jsem také
z domněnky, že kurátor-teoretik se ne vždy dokáže lidsky
vcítit do pozice méně zasvěcených příjemců jeho výstavních projektů, návštěvníky navíc zavaluje zbytečným (leč
dobře myšleným) množstvím informačních textů, které
paradoxně brání v tom nejzásadnějším, v soustředěném
vnímání exponátu samotného. Odvaha razit si novou cestu – soudě podle kladných reakcí u odborného i laického
publika – se nám v GASK vyplatila.
Zmíněný koncepční „průlom“ je ovšem jen jedním
z řady podobných případů dnešní evoluce kurátorské praxe směrem k zapojování diváka v roli aktivního partnera (na rozdíl od jeho tradičního nevyřčeného postavení
„podřízeného přijímače“). Toto číslo Věstníku AMG je
věnováno klíčovému tématu inovativních kurátorských
přístupů v českých muzeích a galeriích. Konkrétní důvody
k přehodnocení zažitých vzorů a jejich nahrazení modely
novými jsou různé. V obecném měřítku lze však mluvit
o úsilí muzejních institucí účinněji komunikovat se světem
kolem sebe a více reflektovat rozmanité podoby současné
společnosti, čímž lépe naplňují své poslání. Slova „dialog“,
„interaktivita“ či „hravost“ patří stále více ke strategickému uvažování dnešního kurátora, rád bych k nim také
přiřadil „emoce“ a „empatii“. V následujících článcích se
dočtete o originálních způsobech, jakými dnešní muzea
a galerie oslovují diváky věku internetu a sociálních sítí.
Nejde jen o uplatnění nových technologií, ale o zásadní
přehodnocení smyslu sbírkotvorné instituce v kontextu
současnosti. Nechte se inspirovat!
Richard Drury
vedoucí kurátor
Galerie středočeského kraje
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Kurátorství a nové
přístupy
Muzea, kurátoři a svět,
který je jinde
Marek Pokorný
PLATO Ostrava

M

uzea rodící se od 18. století na
základech kunstkomor, královských sbírek či souborů předmětů a dokumentů shromažďovaných
k různorodým reprezentačním, memorabilním a poznávacím účelům doprovázela celkovou proměnu západní společnosti. Jejich zrod a vývoj je
homologický a souběžný s proměnou
obyvatelstva v občanskou veřejnost,
s ustavením moderního státu, liberálně-demokratické společnosti, ale
také soudobé vědy a jejích institucí.
Muzeum, jak ho známe, je zároveň
symptomem i konstitutivním prvkem
utváření současné západní civilizace
na základě vnitřních konfliktů doprovázených expanzí směrem k jiným
kulturám a civilizačním okruhům.
Jedná se tedy o historicky vzniklou
a podmíněnou instituci, která od samého začátku artikulovala dialektiku
společenských a politických zájmů.
Nepřímo, prostřednictvím myšlenkových konceptů, konstruktů a představ
o světě, jaký je či jaký má být, vtělených nakonec do ustálených postupů
pro rozšiřování sbírek, jejich ochrany,
poznávání a prezentace.
Nejpozději od 60. let 20. století je
však zjevné, že muzejní praxe založená na modelech prezentace skutečnosti s kořeny v 19. století neodpovídá
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hlubokým společenským změnám po
2. světové válce. Muzea nevědomě
upevňující stereotypy a ideologické
pohledy na svět brání celým skupinám obyvatel v identifikaci s nimi.
Novým politickým mapám, návratům
k minulosti, ale také totální proměně
ekonomiky, komunikačním technologiím, rozvoji společnosti orientované na spotřebu, turismus a masovou
kulturu, problémům překreslování
světa globálními korporacemi na
úkor demokratické veřejnosti prostě
neodpovídá muzeum homologické
s průmyslovou revolucí a opatrným
přiznáváním volebního práva bez
censu alespoň mužům starším 21 let.
Z úvah o budoucnosti muzeí zkrátka
nelze vytěsňovat globalizaci, klimatickou katastrofu, sociální, technologické a politické změny na celoplanetární
úrovni či obtížnou reflexi moderního
konceptu národního státu či teleologie dějin.
Pokud mají mít muzea i nadále
nějaký produktivní společenský význam, pak jedině pustí-li tuto současnost dovnitř. Aby dostála vlastnímu
poslání, musí podrobit revizi základní
princip, na němž jsou založena, tedy
uchování něčeho pro budoucnost
a vytěsňování jiného z dějin a své pozornosti. Promýšlet její podmíněnost

znamená rozšířit ji a přenést ze samotných „věcí“ i na různé společenské
skupiny, na jejich perspektivy, identity
a postoje, na jejich potřebu uznání,
tedy potřebu být reprezentovány či
alespoň vzaty v potaz při konstrukci muzejního diskurzu. Odpovědnost
muzea tkví právě v jeho schopnosti kooptovat tuto potřebu do svého jednání,
aniž by nutně muselo zapírat svůj podíl na paradoxním procesu, ve kterém
se rodí současnost. Zdánlivě politicky
neutrální muzeum, definované jako
místo nezaujatého nabývání zkušeností, přístupné všem lidem, odvozovalo
svou legitimitu od víry v ahistorickou
kapacitu vědy a poznávajícího subjektu. Už před více než půl stoletím však
tuto iluzi začalo nabourávat „podezření“, že jde ve skutečnosti o prosazování partikulárních, historických,
ideologických a politických zájmů
prostřednictvím jejich muzejní artikulace. Přijetím této teze se muzeum
může stát moderátorem debaty o povaze prezentace dějin, vědění a zájmů
rozrůzněné, v mnoha směrech rozdělené společnosti.
Muzejní instituce, alespoň ty
české, si zatím přisvojily určité strategie, jak na změny společenského
klimatu reagovat vnějškově (zapojení interaktivity, nových technologií,
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exkluzivního designu expozic a marketingových strategií), ale jen obtížně mění své postoje vůči vlastnímu
poslání, které je politické v původním
slova smyslu. Nejsem si vůbec jist, zda
si uvědomují, že svět, v němž žijeme,
je jinde. Že političnost muzea nespočívá v předložení určité interpretace,
ale ve vytvoření místa, kde skutečně
uslyšíme různé hlasy vyjadřující různé zájmy uvnitř obce. Hlasy, které se
produktivně přou o to, co je správné
a dobré, vhodné a nevhodné, aniž by
nutně došly ke shodě či definitivnímu
závěru. Muzeum může takovou diskuzi moderovat. Aby však fungovalo
správně, musí si být vědomo toho, že
svou moc prosazuje podmíněně. Podle
toho, jak dokáže artikulovat právě
podmíněnost svého jednání, tedy trvalé napětí mezi autonomií a heteronomií, lze teprve soudit, zda plní
svou funkci. Takové instituci můžeme
říkat reflexivní, diskurzivní, kritická
či jak je libo.
Teprve ukotvením muzea jako
instituce propojené se společenským
a historickým vývojem lze totiž definovat kurátora a smysl nových strategií
muzejní práce. Právě jejich promýšlení je nutností, pokud chce muzeum
plnit své poslání i v budoucnosti. Prostřednictvím nich se vyrovnává s proměnami světa, jimi artikuluje jeho
pohyb, diferencovanost a otevřenost
skutečnosti. Řekl bych dokonce, že
je tím povinováno vůči společnosti,
již má reprezentovat. Kurátor je pak
v tomto smyslu nikoli osoba se specifickými dovednostmi, která je pověřena úkolem uspořádat muzejní
výstavu, ale funkce de facto jakékoli
muzejní práce. Míra, v níž se kurátorská perspektiva v konkrétním výkonu prosazuje vůči jiným aspektům
v praxi muzea, se liší podle toho, jak
blízko se ocitáme vůči rozhraní mezi
institucionální operativou a její konceptualizací.
Jako funkce muzejní praxe je kurátor nejsilněji přítomen tam, kde
svět do muzea vstupuje, a tam, kde
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muzeum svět ukazuje. Čili v pásmu
od formulování strategických kroků
instituce v oblasti sbírkotvorné činnosti až po vlastní prezentaci sbírek
či reflexi témat prostřednictvím výstav a expozic. Funkcí kurátora je
v tomto smyslu kvalifikovaně, kriticky a reflexivně zastupovat veřejnost a její zájmy vůči muzejnímu

samopohybu a zároveň před ní legitimizovat jejich interpretaci muzeem. Dynamiku tohoto vztahu pak
lze spatřovat ve schopnosti konkrétní
instituce vyvíjet ony tzv. nové muzejní
strategie. Bojovat bitvy, které jsme
už dávno prohráli, znamená muzealizovat muzeum. Pokusme se raději
vyhrát ty nové.

Přírodovědné výstavy třetí
generace
Sylvie Pecháčková
Západočeské muzeum v Plzni

P

řírodovědné sbírky a jejich vystavování mají hlubokou tradici.
Pečlivě schraňované a tříděné objekty byly (často hrdě v plném rozsahu)
předváděny veřejnosti v důstojných
vitrínách. Zatímco dříve odpovídal
způsob prezentace společenským zvyklostem, dnes je taková výstava označena jako „vitrínová nuda“ nebo přinejlepším shovívavou nálepkou „retro“.
S velkými změnami ve společnosti se
přírodovědná muzea velmi těžko vyrovnávala a do jisté míry tápou dodnes. Vitrínové výstavy osiřely. To, co
přiláká dnešní návštěvníky, je akce.
Začala tak vznikat „vědecká centra“,
která podávají informace interaktivně
a zábavnou formou. Málem by se chtělo jásat, že to je to správné řešení, ale
biologové zůstali zdrženliví. Většina
těchto center se soustředí na fyzikální pokusy, astronomii, nové vynálezy
a techniku. I v případě, že se jejich
prezentace věnuje biologii, pracuje
většinou s jednotlivými jevy či objekty. Chybí často nejen upozornění na
vztahy mezi nimi, ale především výzva
k přemýšlení (zbyde tak „pohraju si
a jdu k další atrakci“).
Muzejní přírodovědci mají na vybranou: Uspořádat výstavu statickou

s důrazem na objekty nebo vytvořit
hernu s modely těchto objektů? Existuje ovšem i třetí cesta, kterou se již
některá muzea vydala. Podstatné je
pro ni pochopení, čím jsou muzea
osobitá, co mají navíc oproti konkurenčně zdatným vědeckým centrům.
Jsou to sbírky (viz Gould, S. J. Dinosauři v kupce sena: Úvahy o povaze
přírodních věd, 2005). Tedy kolekce
autentických předmětů, které v sobě
nesou něco víc. A právě jejich skrytý
příběh přitahuje pozornost.
Co tedy ukazovat? Autentické
předměty a výsledky výzkumů. V tom
by se nemělo nic měnit. Do popředí
však vystoupila otázka Jak?
Ta je překvapivě aktuální nejen
pro muzejníky. Vědecká centra se po
desítkách let úspěšného fungování
ptají, jestli výsledek skutečně odpovídá původním cílům. Dokonce navrhují, že by se pro inspiraci mohlo
nahlédnout i do muzeí (Boyle, Ch.
Artefacts and Activities. A new challenge for Science Centres ESCITE.
Journal of the European Collaborative for Science, Indust and Technology Exhibitions, 1996). Přestože se to
může zdát jako krok zpět, je to naopak
logický prvek v hledání, jak se zlepšit.
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Instalace ptačích vajec v Galeria da Biodiversidade v Portugalsku
Podívat se, co máme společného a co
děláme dobře. Myslím, že v tom jsou
o krok před námi, muzejníky. My nenápadně nakukujeme do vědeckých
center, ale zároveň říkáme „nejsme
jako oni“, tedy ve smyslu „nechceme
být jako oni“ (i když malinko chceme).
Zesílilo také hnutí „hands-on“, které
se v českých muzeích už poměrně zabydlelo. Co to je jiného, než kousek
úsilí společného pro muzea i centra…
Jenže v science centrech už zjistili,
že „hands-on“ je málo. K tomu, aby
si návštěvník odnesl kus skutečného
poznání, je třeba zaměstnat nejen
ruce, ale hlavně mysl, a to aktivně.
Provokovat k otázkám a přemýšlení
o souvislostech (mind-on). A třetí
podstatná věc, která možná muzeím
i centrům nyní chybí nejvíc, je vytvoření vztahu mezi návštěvníkem a tím,
co by měl poznávat. Každý dobře ví,
že nás věc musí zaujmout, abychom
se o ní vůbec chtěli něco dozvědět.
Vztah musí být hlubší než pouhá zvědavost. Vytváření vztahů (heart-on)
je asi ten nejtěžší úkol. Snazší pozici
mají výtvarné obory s přímým působením typu líbí-nelíbí či historici
(„takový šátek měla i moje babička“).
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Pro přírodovědce je tento proces těžší, ale ne nemožný.
Skloubení tří principů – hands-on, mind-on, heart-on – navrhuje
Jorge Wagensberg jako základ nové
muzeologie pod termínem „total museum“ (Wagensberg, J. The „total“
Museum, a tool for social Change.
História Ciencias Saúde-Manguinhos,
2005). Ačkoli výrazu rozumíme, překlad do češtiny je trochu problém.
Muzeum celostní, celistvé nebo úplné? Jinými slovy by se měla prolínat
trojitá interaktivita – manuální, mentální a kulturní.
Pro představu, jak může vypadat
prvek přírodovědné instalace v duchu
této myšlenky, uvedu příklad, který
mne nadchl (viz http://www.ne-mo.
org – Working Group LEM, Report
2019): Spousta ptačích vajec zavěšených v prostoru tvoří velkou krychli.
Jsou uspořádána tak, že podél jedné
hrany jsou seřazena podle velikosti,
podél druhé dle barvy a podél třetí
rozhoduje tvar. Tři prostorové rozměry této vejco-krychle tak vypovídají
o biologicky různých věcech, které
spolu ale navzájem souvisejí. Pozorovatel může přemýšlet o významu

vztahů různých vlastností vajec, má
to před očima. Zároveň je splněn prazáklad sběratelství – třídění přírodnin. A velmi důležitý je i fakt, že je
předvedena rozmanitost, je to přímo
její oslava. Kdyby bylo vystaveno jen
několik vajec a u toho cedulka, že je
typů moc (větší, zelenější, špičatější
atd.) můžete tomu věřit, můžete si to
zkusit představit, ale tady to vidíte.
A to je velký rozdíl. Ukazovat přírodní
diverzitu je jedna z významných úloh
muzeí, protože mají tu možnost a nikdo jiný ji nemá. Zmíněný exponát
má ale ještě jednu důležitou vlastnost:
osloví návštěvníka svou estetikou. Je
působivý sám o sobě. To přináší šanci,
že vtáhne do dění také lidi, kteří by
o ptačí vejce jinak ani okem nezavadili. Může tak vzbudit zájem u někoho,
kdo přišel jen náhodou jako doprovod.
Výraz „třetí generace“ jsem si
do nadpisu vypůjčila od I. Simmonse z textu “Talking ´bout third generation : A personal view of third generation“. Po dvou fázích, kdy jediným
kritériem byl obsah a pak naopak
převládla forma, se můžeme pokusit
vyladit míru obsahu a formy a jejich
spolupůsobení. Doba k tomu dozrála.
Je zajímavé, jak všechny snahy o změnu směřují ke stejnému – dialog, komunikace, vztahy.
Dovolme si tedy pustit do muzeí
víc pocitů, osobních vzpomínek, uvolnění i humoru. Když se člověk cítí příjemně, snáz přijme pro něj zcela nové
informace. Nechme návštěvníky, aby
prožili radost z objevování. A vůbec
přitom nemusíme rezignovat na základní poslání přírodovědných muzeí
– dokladování, výzkum a prezentaci
přírodního dědictví.

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons
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Etuje pro Věstonickou
Venuši
Martina Galetová
Moravské zemské muzeum
ěstonická Venuše, paleolitického stáří (29 000–25 000 let
př. n. l.), nalezená v Dolních Věstonicích, je neustálým zdrojem inspirace a ikonickým předmětem nejen
pro Moravské zemské muzeum. Na
základě iniciativy Vysoké školy uměleckoprůmyslové vzniklo společné
téma k zamyšlení nad řešením, jak
by mělo vypadat úložné pouzdro
pro tento ikonický předmět, které
by splňovalo muzejní a prezervační
požadavky a zároveň bylo zajímavé
i z estetického hlediska.
Netradiční úkol byl zadán studentům Ateliéru produktového designu,
kteří jej dostali v zimním semestru
2016–2017 pod vedením Michala
Froňka, Jana Němečka a jejich asistenta Michala Maláška. Moravské
zemské muzeum umožnilo prohlídku
originálu Venuše s odborným výkladem Martina Olivy (Ústav Anthropos),
supervizi a konzultace měla na starosti
Martina Galetová (Oddělení kulturní
antropologie). Studenti obdrželi informace o nálezu sošky a technických
parametrech, aby tak získali jasnější
kontury pro své návrhy. V nich byly
často používány a kombinovány staré,
tradiční materiály (vzácné dřevo, kůže,
kov) s moderními technologiemi (kompozity, silikon, nehořlavý antivibrační
materiál Sorbothane, různé zamykací
systémy, atp.). Řešena byla také reprezentační funkce samotného pouzdra,
popřípadě vitríny, ve které by mohla
být Venuše vystavována. Studentské
modely doprovázela i projekce vizualizací jednotlivých vitrín.
Návrhy 13 studentů (Tomáš Rachunek, Ludmila Esterková, Natálie
Navrátilová, Terezie Lexová, Matěj
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Coufal, Petr Vykoukal, Erik Bartoš,
Kateřina Kučerová, Jakub Jarcovják,
Matyáš Kočnar, Kateřina Brůhová,
Adriana Kováčová, Terézia Rapčanová) byly prezentovány v rámci retrospektivní výstavy „Olgoj Chorchoj:

Foto: Archiv Moravské galerie v Brně

V

Logika emoce“ ve výstavním „přídavku“ s názvem „Etuje pro Věstonickou
Venuši“ v Moravské galerii v Brně
(17. února 2016 – 16. dubna 2017).
K problematice uchovávacího pouzdra a prezentace Venuše proběhlo také
symposium s názvem „Jak vystavit Venuši“ (16. března 2017). Odborný program byl rozčleněn do dvou částí. První
se zabývala samotnou soškou a jejím
vystavováním, které je stále řešenou
otázkou. V dalším bloku byla pozornost
věnována spíše praktickým záležitostem muzejního výstavnictví a zhodnocení výsledků studentských prací.

Návrh etuje od Kateřiny Kučerové

Zachuchleno
Ludmila Sanitráková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

V

ýstava „Zachuchleno: Příběh
animace / Animace příběhů“
(26. dubna 2019 – 16. ledna 2020)
a její návrh vznikl na podzim roku
2018. První koncepční prvky a následně celý projekt vyrostly v úzké
spolupráci muzea se Sladovnou Písek, o. p. s. Ta se ve své kurátorské
činnosti již delší dobu zaměřuje na

výstavy nejen „interaktivní”, ale také
orientované na mediální výchovu dětí,
s velkým důrazem na animaci, která se
stává nedílnou a zdá se velmi potřebnou součástí práce s dětmi. Animace
má v českém kontextu velmi dlouhou
tradici a nabízí propojení mezi obory.
V rámci ní totiž mohou děti vyjádřit
své estetické a výtvarné cítění, zároveň
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Foto: Archiv muzea

se díky zábavné formě naučí efektivně
používat nové technologie (tablet, počítač, digitální fotoaparát). V animaci můžeme sledovat další přesahy do
výuky, například propojení mediální
výchovy s odbornými předměty jako
je zeměpis, přírodopis, dějepis nebo
občanská nauka. Dnešní děti, uvyklé
stálému přísunu dat a videoinformací si tak mohou vytvořit ke konkrétnímu předmětu nějakou upoutávku
nebo znělku. Letos na podzim např.
vznikne spot pro občanskou výchovu
a dějepis v ZŠ Zdenky Braunerové
v Roztokách. Jde o spolupráci mezi
školou a muzeem, kdy natočené rozhovory s pamětníky 17. listopadu 1989
budou dětmi převedeny do animovaného dokumentu. Muzeum touto cestou nabídne pedagogům možnost vyžít
svůj odborný potenciál.
Výstava v Roztokách se animací
zabývá ve svém širokém vzdělávacím
záběru. Od počátku bylo jisté, na jaké
programy pro děti a školy se zaměříme, a že tak nabídneme návštěvníkům
bohaté vyžití.
Program „Animuj s Chuchlem /
/ Poznej animaci od začátku” pro
I. a II. stupeň ZŠ se zaměřuje na předanimační techniky a ukazuje, co je
to Thaumatrop a Praxinoskop. Děti si
vyzkouší základy animování a připraví
první krátký film technikou křídové
nebo ploškové animace. Pro zvídavé
žáky je připraven souhrn z historie
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Herní část výstavy
tohoto oboru s konkrétními ukázkami
a pracovními listy.
Druhým lektorským blokem je
„Zachuchlený animátor / Animuj
svůj vlastní příběh“ pro II. stupeň ZŠ
a střední školy, kde je možné si vyrobit vlastní film včetně zvuku. Nezapomínáme ani na další důležité složky
jako je tvorba scénáře, postprodukce
a závěrečná projekce. Délka programu s návštěvou výstavy je 2,5 hodiny.
Dosavadní průběh nám ukazuje, že
děti se k nám opakovaně vrací, bud’
s rodiči, nebo se školou. Součástí výstavního projektu je také Letní škola
animace, která se v roztockém muzeu
otevřela letos poprvé. Určená je nejen
pro úplné začátečníky, ale i pro mladé
animátory. Informace o široké škále
profesí, které se na vzniku filmu podílejí, mohou dětem posloužit jako
inspirace při výběru jejich budoucího
povolání.
Interaktivní výstava „Zachuchleno“ je inspirovaná počítačovou hrou
Chuchel, jejímž autorem je animátor a výtvarník Jaromír Plachý. Tato
hra se za svůj dvouletý život již může
pochlubit prestižními oceněními

jako jsou např. Independent Games
Festival – Excellence in Visual Art
(2018), BIG Festival Brazil – Best
Art (2018), CEEGA – Best Visual
Art (2018). Z dílny Kateřiny Hadravové, Martina Vadlejcha a Josefa
Vejvody vycházejí objekty jako velký
slon, Chuchlova televize a plyšová krabice, ve které Chuchel odpočívá. Dále
střílny a praky, překlápěcí kuličkový
stůl a bludiště uvnitř záporného černého Chrchla. Hlavní částí výstavy
je tedy herna přivádějící malé i velké návštěvníky do varu. Zájemci pak
mohou „vychladnout“ a „zaanimovat
si” v laboratoři. Mají zde k dispozici
stanoviště vybavené tablety s programy pro snímání animace. Výsledný
film je možné si odeslat přímo na
e-mail. Kdo by si chtěl odnést něco
hmatatelného, může si na společném
pracovním stole vytvořit předanimační vynález „Thaumatrop”, kterému
nejmenší návštěvníci s oblibou říkají
„kouzlíčko”. A o tom vlastně zachuchlená výstava je. O kouzlení s vlastní
fantazií, o kouzelném světě dobrého
naschválníka Chuchla, ale především
o kouzelné animaci.
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Nové přístupy GASK
Veronika Marešová
Galerie Středočeského kraje

roce 2020 oslaví Galerie Středočeského kraje 10 let od svého
přesídlení do velkoryse zrekonstruované budovy Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Zde GASK po více jak 40.
letech působení v Praze nalezl nejen
adekvátní prostory pro deponování,
péči a prezentaci svých sbírek, ale
nová galerijní lokace přinesla sebou
také další možnosti a výzvy pro celé
umělecké oddělení (kurátorský tým,
knihovna, lektorské centrum, depozitář a registr).
Vezmeme–li v potaz především
kurátorská hlediska, bylo třeba vytvořit specifickou, takříkajíc na míru
šitou výstavní strategii, která by zohledňovala náplň několika výstavních
pater, jak po stránce formální, tak ideové. Bylo nutno zformulovat ucelenou
koncepci pro jednotlivé výstavní sekce. Kurátorský tým včele s Richardem
Drurym si byl vědom, že je nezbytné najít rovnováhu mezi přístupnou
a otevřenou prezentací sbírkového
fondu a souběžně věnovat dostatek
pozornosti i aktuálnímu výstavnímu
dění v Čechách a neopomenout také
začlenění zahraničních projektů. Tak
postupně došlo k rozčlenění na menší
a větší galerie s jasnou dramaturgickou vizí. Vznikly platformy pro soustavné sledování umělců vyjadřující
se prostřednictvím rozličných médií:
Projectroom (mladá malba, kresba,
objekty, instalace), Whitebox (design
spojený s volnou tvorbou), Experimentální prostor I, II (site specific
instalace, fotografie a nová média),
Galerie IV (rozsáhlé výstavní projekty
domácí i zahraniční scény), Galerie
V (propojování obrazu a literatury –
ilustrace, komiks), ale také Café Fatal upřednostňující autory provázané
s místním prostředím, nebo výstavní
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prostor Přesahy grafiky věnující se
v dlouhodobé perspektivě vývoji lineární a grafické tvorby.
Klíčovou výstavou s vazbou na
nejexponovanější, reprezentativní
křídla dvou pater jezuitské koleje, se
stal kurátorský počin Stavy mysli /
/ Za obrazem. Představení „rodinného stříbra“ instituce bylo pro celé
odborné oddělení GASK zásadním
úkolem. Nová expozice v první podobě z roku 2014 se nechtěla vracet
k tradičním a značně přežitým modelům uměleckohistorických kategorizací. Kladla si za cíl zdůraznit
mnohovrstevnatost uměleckého díla,
které neodráží pouze estetická, etická či názorová stanoviska, ale zrcadlí
i jednotlivé charaktery, příběhy a lidské osudy svých tvůrců. Vedoucí kurátor více než rok prozkoumával sbírku
z hlediska spektra stavů lidské mysli.
Po dlouhých debatách vykrystalizovalo 42 „stavů“, jež byly uspořádány do
21 dvojic koncipovaných jako dialog
mezi protikladnými či komplementárními póly. Vznikly tak např. okruhy:

Foto: Archiv GASK

V

Samota – přátelství; Touha – pokoj;
Odvaha – strach; Sobectví – smíření;
Rozum – podvědomí. Dané členění
vyhovovalo také architektonickému
uspořádání monumentálních chodeb
strukturovaných do menších výstavních sálů. Díky tomu mohla konfrontační komplementarita děl náležitě
vyznít a vzájemně se prostoupit. Pro
intenzivnější navození myšlenkového
charakteru jednotlivých okruhů byla
instalace doplněna ještě o doprovodné aforismy situované spolu s obrazy
na stěny výstavního prostoru. Citáty
byly pečlivě vybrány z široké škály autorů od Konfucia, přes Josefa Čapka
až po úryvky textů hudebních kapel
jako The Clash či Nirvana, aby tak
podpořily divákovo emoční napojení
na vizuální reflexi daného stavu mysli
prostřednictvím moudrosti, humoru
či nadsázky.
Prožívání umění v nových, osvobozujících a překvapivých souvislostech uspělo jak u laické veřejnosti, tak
i v odborných kruzích, což potvrdilo
také ocenění ve XIII. ročníku Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis, kde
Stavy mysli / Za obrazem obdržely
první místo v kategorii Muzejní výstava roku 2014.
Takto pozitivně prověřený koncept prezentace sbírkového fondu upevnil naše přesvědčení, že je

Pohled do expozice Stavy mysli / Za obrazem
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správné ubírat se tímto směrem
i v dalších letech. V roce 2017 došlo
k rozsáhlé reinstalaci expozice s novým podtitulem Obměny a intervence,
tj. k výměně děl i za pomoci nových
dlouhodobých zápůjček a alternace
některých mentálně – stavových okruhů, např. Posedlost – nezávislost nebo
Cynismus – idealismus. Do značné
míry byly také upraveny některé aforismy. Největší změnu v koncepci však
přinesly tzv. intervence. Ty jakožto autorské vstupy spoluutvářejí rozšířenou
dimenzi neboli další vrstvu konceptu
Stavy mysli II. S tímto záměrem kurátorky Veronika Marešová a Adriana
Primusová oslovily 15 umělců zabývajících se novomediální a multimediální formou uměleckého vyjádření,
to znamená audiovizuálními projekty
pracujícími s digitálním obrazem (Jaroslav Prokeš), zvukem (Jiří Suchánek), videoartem, site specific instalacemi (Daniel Hanzlík), sochařstvím
komunikujícím s místní architekturou
(Petr Stibral) a performancí (Darina Alster). Autorky se zaměřily především na výrazné osobnosti vázané
krom pražské metropole i na ústecký, ostravský nebo brněnský okruh.

Nakonec byly vybrány nejnosnější
a nejpůsobivější práce, jež přinášejí
překvapivé či dráždivě zneklidňující situace a vytrhují diváka ze zažitých zvukově-obrazových stereotypů,
a taktéž zesilují jeho introspektivní
a intimní nazírání na moderní a soudobou tvorbu. Tato intervenční nadstavba byla díky otevřenosti a modulárně dynamické povaze expozice
po roce obměněna a doplněna o site
spefic konfrontace dalších umělců,
např. konceptuální práce V tu chvíli
Jolany Havelkové, instalace Heterotopie Františka Kowolowského nebo
interaktivní Zvukový objekt Martina
Janíčka.
Své postřehy a úvahy bych zakončila úryvkem z textu Richarda Druryho publikovaného v prvním vydání
katalogu Stavy mysli / Za obrazem,
který výstižně zachycuje naše společné
snahy i budoucí vize: „Cílem nové stále
expozice GASK je vrátit diváky k lidskému faktoru v umění, přesahujícímu
čas, styly i národnosti… Naší nadějí je,
že při lepším chápání umělecké tvorby
budou návštěvníci naší expozice lépe
rozumět jedné ještě důležitější věci –
sami sobě.”

Historické krajině tváří
v tvář
Zdeněk Orlita
Muzeum Novojičínska

P

aměť zmizelé krajiny a hledání
její identity představuje na půdě
muzea jednu z nejpřirozenějších
možností pro vzájemnou komunikaci
mezi disciplínami humanitních a přírodních věd. Úvahy nad významem
hor, řek či lesů pro každodenní život
minulých generací si lze jen těžko
představit bez dialogu historie, etnografie a archeologie s botanikou,
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zoologií či geologií. V rámci takto definovaného diskurzu, jehož podstatou
je rekonstrukce dávno zmizelých ekosystémů a jejich dějinných proměn,
sehrávají právě muzea zcela nezastupitelnou roli. Během mezioborového
prolínání tak mohou jednotlivé sbírky promlouvat společným jazykem,
vstupovat do vzájemných interakcí,
nechat návštěvníky zakoušet dosud

nepoznané úhly pohledu a nabízet
interpretaci v co nejširším kontextu. Sbírkový předmět ukotvený v síti
vztahů se tak pro kurátora stává mnohovrstevnatým dílem.
Ideálním tématem výzkumu
umožňujícím interdisciplinární výklad
je les, ekosystém, jenž byl v minulosti svědkem intenzivní lidské činnosti a exploatace. Představa lesa jako
téměř všudypřítomného fyzického
a mentálního prostoru, ovlivňujícího hospodaření i každodenní myšlení
tradičních venkovských komunit, se
stala v roce 2015 výchozí tezí výstavního projektu Muzea Novojičínska.
Jeho symbolické pojmenování „Říše
prastará, mocná i zkrocená“ odkazovalo k téměř permanentní přítomnosti lesa v běžném životě a uvažování
předmoderní společnosti, v tomto
případě obyvatel panství Nový Jičín,
Odry, Bílovec, Fulnek, Kunín a částečně i Hranice. Prastará moc a následné zkrocení této říše potom pomohla
s časovým vymezením výzkumu, který
kurátoři situovali do období mezi středověkou kolonizací a industrializací
krajiny v prvních desetiletích 19. století. Mezi hlavní aktéry patřily artefakty
historické, botanické, archeologické,
zoologické a etnografické podsbírky,
jejichž vypovídací hodnota měla být
s ohledem na dobový kontext podpořena archiváliemi a starými tisky.
Cílem jejich interpretace a dialogu
v rámci výstavy byla snaha o zachycení proměňujících se představ o lese
a sledování metamorfóz vztahu mezi
lesním prostředím a okolním světem
venkova.
Jednotlivé, převážně německé
vesnice, zakládané během středověké kolonizace v prostoru kolem toku
Odry a jejích přítoků, vděčily za svůj
vznik právě lesům. Od svého příchodu se kolonisté potýkali s lesem jako
místem v opozici, s prostorem, jehož vyklučením získali zemědělskou
půdu i parcely pro své usedlosti. Les
byl rovněž místem lovu, do nějž vstupovali svobodně, vybaveni privilegii

Věstník AMG 5 /2019

Foto: Zdeněk Orlita, Archiv muzea

téma / Kurátorství a nové přístupy

Dokumentace výstavy, která probíhala v novojičínském muzeu ve dnech
19. dubna – 10. září 2017
a lukem, kuší či tesákem, nebo se sem
vkrádali potají, kladli pasti a kopali
jámy.
Setkávání člověka se zvířaty
a proměny jejich vztahů tak tvořily
významnou součást života rolníků
i šlechtických majitelů půdy. Vzhled
lesa a podmínky jeho růstu ovlivňoval
nejen dobytek vesničanů, potulující
se mezi kmeny a spásající podrost,
ale rovněž přemnožení spárkaté zvěře a postupný ústup medvědů, vlků či
rysů jako přirozených predátorů. Na
význam studia historického výskytu
zvěře v rámci dějin lesa upozornilo již několik zahraničních i našich
studií. Z pohledu kurátora tak lze
představit dermoplastické preparáty
zvířat ve vzájemné komunikaci s dobovými zoologickými traktáty či loveckými manuály. Výsledkem dialogu
historika a zoologa, kteří se opírají
o principy rozvíjející se antrozoologie
či Human-Animal studies, není pouze vylíčit měnící se představy o roli
zvířat v každodenním životě člověka,
ale objevovat historickou krajinu jako
prostor utvářený a proměňovaný jejich společnou interakcí.
Antropocentrický pohled raných
zoologických příruček a loveckých
manuálů mnohdy ostře kontrastuje
s biologickou podstatou a chováním
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zvířete. Vybízí pak k úvahám o účelu
těchto textů a důvodech jejich vzniku.
Dějiny vztahů mezi člověkem a zvířetem, hrozící v extrémních polohách
rozvrácením metodologických základů tradiční historiografie, představují s ohledem na vnímání historické
krajiny neodolatelnou mezioborovou
výzvu. Úzkou koexistenci světa zvířat
a lidí lze pozorovat na příkladu nejen
venkovského, ale rovněž městského
prostředí. Tento vzájemný kontakt se
udržel až do období industrializace,

která podle některých autorů ukončila
tuto dlouhou etapu intenzivního soužití pojmenovanou německým historikem Reinhartem Koselleckem jako
„Tierzeitalter“. Kurátor interpretující
pozdně středověké zoologické manuály, který se zde slovy francouzského
historika staví „zvířeti tváří v tvář“,
tak opatrně vystupuje po boku zoologie a ptá se, jak člověk předindustriální společnosti vnímal fyziologii zvířat.
Co vyvozoval z jejich etologie a jaké
důvody jej vedly k mnohdy odlišné
taxonomii. Jinými slovy: Proč věřil,
že např. vlkům chybí krční páteř, ačkoliv měl možnost je sledovat ve volné přírodě? Z jakého důvodu řadili někteří autoři mezi psovité šelmy
rovněž rysy? Zájem humanitních věd
o svět zvířat doprovází v kontextu studia vzájemných vztahů taktéž vášnivé
diskuze oscilující mnohdy kolem samotné antropologické determinanty,
zakládající podstatu dějepisectví. Aniž
bychom se museli nutně vydávat cestou rekonstrukce vnitřní perspektivy
zvířat a hledat pocity, s nimiž reagovaly šelmy pozdního středověku na
vyhlazovací tažení vedené proti jejich
druhu, nabízí nám tento mezioborový
přístup minimálně možnost číst prameny „jinak“.

Co dělá současné umění
v muzeu?
Martina Galetová – Petr Kostrhun
Moravské zemské muzeum

V

ýstava „Magnetický sever, východ“ (10. října 2018 – 6. ledna
2019) se stala jedinečným mezinárodním počinem. Nabídla pozoruhodný
dialog mezi tvorbou dvojice francouzských umělců spojených do sdružení
QWA (Sofi Hémon, Inna Maaímura)
a archeologií, antropologií, muzeologií

a postfunkcionalistickou architekturou Pavilonu Anthropos. Jednalo se
o autorskou prostorovou instalaci in
situ, v exteriéru i interiéru budovy.
Prezentovány byly výtvarné objekty
vyrobené speciálně pro tuto výstavu,
ale také vybrané originální artefakty, archivní materiály a dokumenty
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tvorbě přistupuje z filozofických pozic. Ve své prezentaci proto nabídl
parafrázi muzea jako nádoby, pomocí
níž se snažíme zachytit tekoucí život.
Kriticky zhodnotil roli současných
umělců v kontextu soudobé muzeologie Pavel Sterec z Fakulty výtvarných
umění VUT v Brně. Konferenci svým
příspěvkem uzavřel Ondřej Chrobák
z Moravské galerie v Brně, který přiblížil výstavní projekt „Rodinná záležitost“, věnovaný dvěma významným
osobnostem brněnského kulturního
života – archeologu Karlu Valochovi
(1920–2013), jenž se stal v Moravském zemském muzeu mezinárodně

uznávanou autoritou výzkumu starší
doby kamenné, a jeho synovi Jiřímu
Valochovi, konceptuálnímu umělci.
Symposium se pokusilo uchopit
dva odlišné světy: svět vědy a umělecké tvorby. Ukázalo, že obě tyto čistě
lidské činnosti k sobě mohou najít
cestu, vzájemně se obohatit a přinést
i návštěvníkům zcela nové pohledy
na fenomény evoluce a vzniku kultury a kreativity. V neposlední řadě
pak navázalo na kolokvium o výstavní architektuře a designu s názvem
„Vitrína a sokl“ (20.–21. října 2014,
Moravská galerie v Brně a Slovenská
národná galéria).

Foto: Archiv Moravského zemského muzea

„objevené“ ve sbírkách MZM. Jednalo se o vytvoření perspektivy spojující
současné umění s prehistorií, zároveň
připomínající historiografii, bohaté
česko-francouzské vztahy v dějinách
archeologických výzkumů, způsoby
uchovávání sbírek a muzeografii. Do
prezentace byly zahrnuty zvukové, světelné a prostorové instalace, některé
vytvořené také z materiálů „nalezených“ přímo v muzeu. Při tvorbě svých
děl umělci spolupracovali s širokým
okruhem odborníků (architekty, historiky umění a archeology). Kurátor
MZM byl pak vyzván k umístění historických předmětů přímo do jejich
instalace.
U příležitosti konání výstavy
bylo uspořádáno dne 9. ledna 2019
sympozium s názvem „Co dělá současné umění v muzeu?“ Konference
umožnila diskuzi nad tématy: Jaké
jsou formy vystavování archeologie
a antropologie? Jaký by měla mít muzejní budova prezentující předměty
z těchto oborů tvar? Jak může současné umění reagovat na jejich sbírky?
Akce se stala i důstojnou derniérou
výstavního projektu „Magnetický sever, východ“. Zda umění do typického muzea patří a jestli tam opravdu
umí něco „udělat“, bylo přednášejícími nahlíženo hned z několika úhlů.
Z pohledu architektonického se slova
ujal Radko Květ, autor Archeoparku Pavlov. Nad otázkou, zda máme
od muzejní instituce očekávat spíše
promyšlenou architekturu nebo více
exponátů, se zamýšlel Rostislav Koryčánek z Moravské galerie v Brně.
Historickou retrospektivu vzniku
Pavilonu Anthropos a dalších evropských muzeí prehistorie a antropologie předložili Petr Kostrhun a Martina Galetová. Druhá část sympozia
byla věnována současnému umění.
Zásadní pak byly právě příspěvky
autorů výstavy. Sofi Hémon ve své
práci citlivě vnímá propojení prostoru, času a naší schopnosti vidět
sdělované skutečnosti výtvarnými
prostředky. Inna Maaímura ke své

Pohled do výstavy „Magnetický sever, východ“

Digitalizace v muzejních
knihovnách
Jiří David
Muzeum Brněnska

J

iž více než jedno desetiletí představuje zpřístupňování knihovních
fondů prostřednictvím digitalizace jeden z nejdynamičtějších směrů rozvoje knihovnictví. Tento trend
se nevyhýbá ani knihovnám muzeí

a galerií. V kontextu digitalizace
nepatří muzejní knihovny zpravidla
k tahounům vývoje a spíše než by razily nové cesty, využívají již existující
možnosti. Z hlediska muzeí jsou to
však často právě jejich knihovny, které
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do svých institucí toto téma přinášejí a zprostředkovávají tak poznatky
o rozvíjejících se standardech. Muzejní knihovny tak mají šanci působit
v tomto ohledu jako most mezi světem
muzejnictví a knihovnictví.
Hlavním zdrojem informací pro
přehled digitalizačních aktivit je Registr digitalizace (http://www.registrdigitalizace.cz). Ke konci roku 2018
evidoval registr celkem 48 muzejních
a galerijních institucí, které do něj
přihlásily 4 490 digitalizovaných předloh (v případě periodik jsou za jednu „předlohu“ považovány jednotlivé
ročníky, u neperiodických publikací
se jedná o jeden svazek či exemplář).
Nejaktivnějšími digitalizátory mezi
muzei jsou Židovské muzeum v Praze (526 předloh), Muzeum Brněnska
(463 předloh), Památník národního
písemnictví (372 předloh) a Muzeum východních Čech v Hradci Králové (341 předloh). Jako kritérium
pro bližší pohled na souhrnná čísla
v následujícím textu zvolíme způsob,
jakým se muzea a galerie k digitalizaci
dostávají, přesněji řečeno, z jakých
zdrojů se financuje.
Nejčastějším a pravidelně využívaným zdrojem jsou dotační programy Ministerstva kultury VISK 6
„Memoriae Mundi Series Bohemica“
a VISK 7 „Kramerius“ (obojí viz http://
visk.nkp.cz). Účast muzeí v programu
VISK7 je poměrně stabilní. Zapojilo
se do něj již 18 institucí, které touto
cestou zdigitalizovaly 2 577 předloh.

Z prostředků VISK 7 se tak financoval jednoznačně největší podíl dokumentů. Každoročně v dotačním řízení
uspěje přibližně 4–6 muzejních institucí, přičemž mnohé z nich se objevují
opakovaně. Mezi taková muzea patří
zejména Židovské muzeum v Praze,
Národní muzeum, Památník národního písemnictví a Muzeum Karlovy
Vary. Oproti tomuto setrvalému stavu
má účast muzeí v programu VISK 6
v posledních 5 letech vzrůstající tendenci. Zatímco do roku 2013 podávaly
projekty pravidelně pouze Západočeské muzeum v Plzni, Národní muzeum
a Muzeum Brněnska, v nadcházejícím
období se počet projektů dalších muzeí
prakticky ztrojnásobil (na 8–10 ročně). Například v roce 2018 se programu zúčastnilo 9 muzejních institucí,
jimž byla přidělena dotace v celkové
výši 1 092 000 Kč. Tato částka představuje přibližně čtvrtinu poskytovaných prostředků v daném roce a bylo
za ni zdigitalizováno 58 historických
dokumentů.
Druhým nejvýznamnějším zdrojem financí jsou tzv. krajské digitalizace. Tyto projekty se datují přibližně
od roku 2013, kdy se začaly objevovat v souvislosti s digitalizací státní
správy, a jejich nositeli jsou zpravidla krajské knihovny, které poskytují část svých kapacit paměťovým
institucím. „Krajskou digitalizaci“
uvedlo v Registru jako finanční zdroj
29 muzeí a galerií, číslo však s největší pravděpodobností nebude úplné.

Celkem bylo touto cestou zdigitalizováno 1 368 předloh. Zdá se však, že
v těch krajích, kde nebyla první vlna
projektů využita k nákupu vlastní digitalizační jednotky, ale jednalo se
výhradně o nákup služby u externího
dodavatele, digitalizace aktuálně spíše stagnuje. Ostatní zdroje financování, pokud jsou z Registru patrné,
představují už pouze jednotkové či
desítkové položky (zmínit můžeme
např. prostředky z programu ISO,
které získalo Muzeum východních
Čech v Hradci Králové).
Lze říci, že za posledních 10 let
se fenomén digitalizace v muzejních
knihovnách napevno zabydlel. Existují však velké institucionální rozdíly
(zejména s ohledem na status zřizovatele). Celkové úhrny titulů muzeí
a galerií sice značně zaostávají za
největšími tuzemskými digitalizátory,
avšak smyslem zapojování muzejních
knihoven do digitalizace není dosahování rekordních počtů, nýbrž ochrana a zpřístupňování často unikátních
a cenných jednotlivostí. Spolu s ostatními institucemi pak muzea a galerie
řeší obdobné problémy – adekvátní
personální zajištění, technickou vybavenost, úložnou kapacitu, problém
přísného autorského zákona či zastarávající verze digitální knihovny. Tím
možná největším společným tématem
do budoucna zůstává otázka, jak k našim digitálním knihovnám přitáhnout
co nejvíce čtenářů a zúročit tak vynaložené úsilí i finance.

Adresář muzeí a galerií ČR
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 na e-mail: adres@cz-museums.cz.
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200 let českého muzejnictví

120 let muzea T. G. M.
v Rakovníku
Lenka Šmídová
Muzeum T. G. M. Rakovník
roce 2018 v rámci „osmičkových“
výročí se v Rakovníku připomínal ještě další letopočet, a to 1898
jako rok založení rakovnického muzea. Jeho pracovníci připravili k této
příležitosti výstavu s názvem „Unikáty
a kuriozity ze sbírek: 120 let muzea
v Rakovníku“ a zároveň vydali stejnojmennou publikaci.
Muzeum vzniklo díky sběrům pro
Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze (1895), které se staly základem muzejních sbírek stejně jako
předměty související s historií města. Otevřeno bylo dne 24. července
1898 a správcem muzea byl jmenován František Kraus, který jako první vyslovil myšlenku založit ve městě
muzeum. Po jeho odchodu, stěhování
sbírek i následné stagnaci přišel do
Rakovníka počátkem 20. století učitel
Jan Renner, který pak převzal starost
o chod muzea. Muzeum se postupně stěhovalo do reprezentativnějších
prostor, nejprve do Petrovcovy vily
a později do pozdně barokního domu
plaských cisterciáků, kde sídlí dosud.
Od počátku bylo koncipované jako
ústav vlastivědný a spravovalo tedy
sbírky národopisné, historické, archeologické a přírodovědné. Postupně se
formovala i knihovna spolu s archivem a sbírkou fotografií.
Budova muzea, která v roce 2019
prošla částečnou rekonstrukcí, nabízí ve 4 podlažích expozice dokumentující přírodní podmínky a historii regionu. Příroda Rakovnicka
prezentuje živočichy zdejších oblastí
(Rakovnická kotlina, Džbánsko, Jesenicko a Křivoklátsko). Pro dětské
návštěvníky jsou atraktivní terária
s plazy a obojživelníky, model liščí
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nory nebo akvária s živými rybami ve
sklepních prostorách. Zde se také nachází expozice rybářství a navazující
expozice geologických poměrů ukončená ukázkou dolování černého uhlí
na Rakovnicku. Školní výpravy pravidelně navštěvují část věnovanou pravěku a středověku, nebo moderně pojatou Bitvu u Rakovníka 1620. Část
historické expozice je upravena jako
fotoateliér z přelomu 19. a 20. století
prezentující i dobové snímky a vybavení měšťanského interiéru, vč. módních doplňků. Průmyslovou tradici
města připomíná expozice RAKO
1883–2003 s autentickými ukázkami
a průřezem místní keramické výroby.
V budově jsou rovněž dvě výstavní
síně, v nichž se střídá pestrá směs
výstav. Atraktivní je nádvoří muzea
s lapidáriem, bylinkovou zahrádkou
a voliérami s ptáky. S vlastním areálem souvisí i stavba Pražské brány
z počátku 16. století s prezentací Sboru rakovnických ostrostřelců obohacenou o repliku střelnice. V letních
měsících je možné navštívit Vysokou
bránu s expozicí pozdně gotických
oltářních obrazů a s dlouhodobou
výstavou „Rakovnické archeologické obrázky“. Z ochozu stavby je za

Foto: Archiv AMG
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Z expozice Prezident odešel

pěkného počasí nádherný výhled na
město a blízké okolí. V židovské čtvrti
města je otevřena Galerie Samson
Cafeé, kde se konají kromě výstav
také besedy, přednášky a doprovodné
programy.
Od roku 1984 je součástí instituce
také nově zrekonstruované Muzeum
Nové Strašecí, které vzniklo již roku
1894. V roce 2007 zde byla otevřena expozice Keltové na Rakovnicku
připomínající slavný nález unikátní
opukové hlavy druida z Mšeckých Žehrovic).
Další pobočkou se v roce 1984
stalo i Vlastivědné muzeum Jesenice
(funguje od roku 1959). V současné
době sídlí v budově bývalé radnice
a může se pochlubit expozicí staré
lékárny „U Panny Marie Pomocné“,
přírodovědnými exponáty a k vidění
je také tzv. Tleský poklad.
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech bylo k rakovnickému muzeu
připojeno v roce 2003 jako jeho nejrozsáhlejší pobočka. Stálé expozice
mapují osobnost našeho prvního prezidenta v souvislosti s jeho rodinou,
obdobím profesorským i prezidentským, s 1. světovou válkou i s životem
v první republice. Nejnovější část má
název Prezident odešel. Ve výstavní
síni je nainstalované prvorepublikové kino. Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže
v Lánech je v současné době uzavřená
z důvodů dlouhodobé rekonstrukce.
V Památníku J. Barranda ve Skryjích mohou návštěvníci kromě paleontologické a geologické sbírky vidět
i venkovskou kuchyni z doby první
republiky nebo model blízkého hradu Týřova s archeologickými nálezy
z této lokality.
Pamětní síň legionáře a bojovníka
proti fašismu Jaroslava Fraňka v Nezabudicích je pak otevřena jen po telefonické domluvě.
Co popřát rakovnickému muzeu
do dalších let? Snad inspiraci, neotřelé
nápady, podporu a spoustu spokojených návštěvníků.
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Otázky pro nové ředitele

Mgr. Radek Spála

grotta, u níž se Vilém Kinský nechal
inspirovat stavbami zahrad Zimního
krále Fridricha Falckého v Heidelbergu, považovanými v té době za osmý
div světa.

Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do funkce ředitele?
Studoval jsem na Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, nejprve obor kulturně-historická
regionalistika a následně historické
vědy se specializací na stavební historii. Již v průběhu studií jsem spolupracoval s Regionálním muzeem
v Teplicích, kde jsem posléze jako elév
i zakotvil a prošel si posty muzejnické
práce takzvaně „od píky“, abych po
6 letech odešel, už z funkce poradce
ředitele pro organizační záležitosti,
a mohl působit v oblasti památkové
péče. Té jsem se nakonec z pohledu
úředníka státní správy a veřejné samosprávy věnoval 15 let, z toho 5 let
na úrovni obce s rozšířenou působností (Magistrát města Teplice), poté
jako vedoucí oddělení památkové péče
a naposled jako vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odtud jsem se
pak úspěšně ucházel o funkci ředitele teplického muzea. Lze tak říci, že
jsem měl k této instituci blízko již od
mých pracovních a studijních počátků a vlastně po celou dobu jsem mu
zůstal na dohled.
Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce mile či nepříjemně překvapilo?
Upřímně řečeno díky své profesní
historii a tomu, že právě toto muzeum
bylo mým prvním pracovištěm, jsem
měl poměrně slušnou představu, do
čeho jdu. I tak musím ale říci, že mne
mile překvapilo zapálení a pracovní
nadšení kolegů muzejníků. V kontrastu s tím však také poznání, že některé
dlouho zakořeněné postupy v myslích
lidí se těžko mění.
Co považujete za nejzajímavější předmět ve Vašem muzeu?
Těch předmětů by mohla být celá
řada: četné artefakty z archeologické
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sbírky, zámecká knihovna, barokní knihovna cisterciáckého kláštera
v Oseku, kterou teplické muzeum
spravuje, mnohé zkameněliny a ojedinělé minerály, kusy z ještě nedoceněné
kolekce lisovaného skla, špičkové výrobky místních porcelánových manufaktur z přelomu 19. a 20. století, rozsáhlá sbírka historických fotografií,
římské a keltské mince nalezené v teplickém lázeňském prameni Pravřídlo
a další předměty spojené s historií
lázeňství a prapůvodem města Teplice. Pro mne opravdu nejzajímavějším
exponátem je samo muzeum, respektive jeho sídlo – zámek Teplice. Je to
úžasný a rozsáhlý stavební komplex,
který stál u zrodu města i termálních
lázní. Východní křídlo v sobě zároveň
ukrývá i nejstarší stojící budovu ve
městě, součást kláštera benediktinek,
založeného po polovině 12. století „ad
aquas calidas“ českou královnou Juditou. Celý areál, nejen jeho nejstarší
část, je tak otevřenou učebnicí stavební historie a mnohé z jeho skrytých tajemství ještě čeká na „objevení“ a docenění. Například zámecká

Čeho jste doposud v čele muzea dosáhl a čeho byste si přál dosáhnout?
Abych tak řekl, podařilo se mi
mnohem méně, než jsem si předsevzal a rád bych dosáhl více než si v tuto
dobu představuji. Když jsem počátkem roku 2018 nastupoval do funkce,
bylo pro ten rok připraveno zahájení
6 rozsáhlých investičních akcí. Některé se podařilo realizovat, některé
zůstaly dodnes ve fázi přípravy a čekají v návaznosti na předchozí nutné
realizace. Díky podpoře zřizovatele
se podařilo zařídit novou laboratoř
pro konzervaci archeologických kovů,
která je pro celý kraj více než potřeba.
Čeho bych však opravdu rád dosáhl je
realizace projektu přeměny pobočky
teplického muzea v Hornické muzeum Krupka. Už jen proto, že Krupka byla letos v červenci, jako součást
Hornické kulturní krajiny Krušnohoří, zapsána na Seznam světového
dědictví UNESCO a náš projekt s tím
samozřejmě plně koresponduje. Velmi
bych si také přál dosáhnout stavu, kdy
bychom byli schopni zajistit řádné,
odpovídající podmínky pro deponování muzejních sbírek. To je obrovský
úkol a pokud se podaří, otevře se cesta
k lepší a rozsáhlejší nabídce i pro návštěvníky. A pak už, čistě neskromně,
„jen“ vytvářet dobré pracovní podmínky a klima pro mé kolegy.

Foto: Archiv muzea

Regionální muzeum v Teplicích

Pohled na teplické muzeum
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Šílený hedvábník
Vendula Potůčková Jurášová
Sekretariát AMG

U

Foto: Vendula Potůčková Jurášová, Archiv AMG

měleckoprůmyslové museum
v Praze představilo další osobnost (nejen) tuzemského módního
průmyslu. Po zcela komorní výstavě
o Oldřichu Rosenbaumovi či velkorysém představení módního salonu
Hany Podolské dostala veřejnost možnost seznámit se s tvůrcem látek, kterého u nás znala jen hrstka zasvěcených. Zika Ascher, jehož rodina měla
v Praze obchod s „modelovými látkami“, se později proslavil jako jejich výrobce. Šily z nich přední světové módní domy, jako Dior nebo Balenciaga.
Úspěšným se nestal jen díky své píli,
houževnatosti a zděděnému obchodnímu talentu, zásadní roli zde sehrála
i jeho žena Lída, umělecká duše manželsko-podnikatelského dua. Ludmila
Tydlitátová a Zikmund Ascher se vzali
v roce 1939 a ihned po svatbě odjeli na líbánky, z nichž se už do vlasti
nevrátili. Ze Skandinávie zamířili do
Londýna, kde se jim podařilo vybudovat úspěšnou firmu na výrobu látek. Geometrické a drobné květinové
vzory nejprve navrhovala sama Lída.
Později se Zika s návrhem spolupráce
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obrátil na přední umělce (například
Pabla Picassa, Henriho Moorea, Jeana Cocteau či Cecila Beatona), z níž
vzešly nejen návrhy látek, ale především „Ascher Squares“, čtvercové šátky potištěné uměleckými díly.
Výstava byla koncipována narativním způsobem. První, ztemnělá
místnost se věnovala pražské historii firmy a rodiny Ascherů. Na zdi se
promítal tekoucí text prologu a archivní fotografie obchodů této značky. Z temnoty vyvedl návštěvníka bílý
panel do největšího sálu, kde byly za
lehce tlumeného světla představeny
výsledky kooperace s malíři. Děleny
byly podle autorství, přičemž je sympatické, že návrhy Lídy Ascher zde
byly prezentovány na stejné úrovni,
např. s pracemi Henriho Matisse.
Originální látky především ze 40. let
20. století byly napnuty na rámy a zavěšeny na panelech, velice často je
také doplňovaly původní fotografie
modelů. Třetí sál pak působil jako jeviště, na kterém byly představeny šaty,
jež vzešly ze spolupráce Ascherových
s předními světovými ateliéry haute

couture kolem poloviny 20. století.
Vlastní scénografie výstavy zde působila v pozitivním slova smyslu teatrálně. Na dvou protilehlých pódiích
byly jako nejvzácnější artefakty předváděny některé róby a látky, za nimi
se na dvou parabolických panelech
promítaly autentické propagační fotografie. Ve čtvrtém, posledním sále
byla ve zhuštěné formě prezentována
podoba firmy ve 2. polovině 20. století (např. její textilní kompozity či
vlastní oděvní produkce značky Lída
Ascher Boutique). U východu se v odděleném prostoru ve smyčce promítal
dvacetiminutový dokumentární film,
natočený speciálně pro výstavu.
Audiovizuální média byla užita
v hojné míře a zcela zásadním způsobem obohatila návštěvnický zážitek. Na obrazovkách umístěných ve
všech sálech se ke konkrétnímu tématu promítalo buď listování památníky
či módními katalogy, nebo fotografie
korespondence mezi Ascherovými
a umělci. Dopisy doplňoval překlad
do českého a anglického jazyka a zároveň čtená forma, která byla díky
směrovému reproduktoru slyšitelná
jen v určeném prostoru a nerušila okolí. Návštěvník mohl také zhlédnout
zahraniční dobové reklamy a prezentace firmy.
Údajně jediným, avšak opakovaně návštěvníky vytýkaným negativem
výstavy bylo umístění popisků. Autor
architektonického řešení Pavel Mrkus pracoval s trojosou horizontální
kompozicí, tvořenou v nejvyšší úrovni
nadpisy (autor či téma), uprostřed exponáty a nejnížeji citacemi a popisky.
Ty byly sice čitelné i ve vzpřímeném
postoji, avšak často instinktivně nutily
se předklonit, což opravdu není žádoucí. Dalším lehce rušivým elementem
byly spáry výstavních panelů, které
v několika místech vizuálně narušovaly koncepci rozmístěných exponátů.
Připomínku lze také vznést k uspořádání posledního sálu, kde se prezentoval největší množství předmětů
a témat, v nichž se mohla orientace
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opravdu velkoryse a divákovi představeno ve zcela srozumitelné formě. Na významu také přidala záštita

Akademie věd ČR a velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Foto: Vendula Potůčková Jurášová, Archiv AMG

a pozornost poněkud ztrácet. Tuto
výtku však vyvrací fakt, že na 804 m²
výstavní plochy bylo představeno nebývalé množství exponátů. Všechny
pocházejí z rodinného archivu, soukromých sbírek i z depozitářů světových muzeí.
K návštěvě výstavy lákaly reklamy v citylightech. Muzeum připravilo
celou řadu upomínkových předmětů,
z nichž nejzajímavější jsou pravděpodobně Ascherovy šátky. Autorka výstavy PhDr. Konstantina Hlaváčková
spolu se synem Ascherových Peterem
sepsali reprezentativní publikaci, vydanou UPM ve spolupráci s Nakladatelstvím Slovart. Na samý závěr
projektu proběhla dvoudenní mezinárodní konference, jež náměty naznačené výstavou rozvinula hlouběji.
Téma, které kurátorka zpracovávala od roku 2011, bylo pojato

Právní poradna AMG

Povinně zveřejňované
informace
Libor Vašíček – Šárka Vašíčková
Legal Partners, advokátní kancelář, s. r. o.

V

praxi se často setkáváme s tím,
že subjekty, na které se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
„Zákon o informacích“), neuvádějí na
svých internetových stránkách informace, k jejichž zveřejnění jsou podle
tohoto Zákona povinny.

Povinné subjekty

Subjekty, které jsou povinny zveřejňovat informace dle Zákona o informacích, jsou státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány (tedy i příspěvkové organizace
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územního samosprávného celku)
a veřejné instituce.

Povinně zveřejňované
informace

Povinně zveřejňovanými informacemi se podle Zákona o informacích
rozumí: (a) důvod a způsob založení, včetně podmínek a principů, za
kterých subjekt provozuje svoji činnost; (b) popis organizační struktury,
místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost
či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet

rozhodnutí o právech a povinnostech
osob; (c) místo, lhůta a způsob, kde
lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu
o právech a povinnostech osob, a to
včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů
a pravidel, jež je třeba dodržovat při
těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde
lze takový formulář získat; (d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí,
návrhů i jiných dožádání občanů, a to
včetně příslušných lhůt; (e) přehled
nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná
a rozhoduje, jež stanovují právo žádat informace a povinnost informace poskytovat a které upravují další
práva občanů ve vztahu k povinnému
subjektu, a to včetně informace, kde
a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí;
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(f) sazebník úhrad za poskytování informací; (g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací;
h) informace o poskytnutých výhradních licencích; i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle
§ 16a odst. 7 Zákona o informacích;
j) elektronickou adresu podatelny.
Informace pod body a) až j) je
povinný subjekt povinen zveřejnit
ve svém sídle a svých úřadovnách na
místě, které je všeobecně přístupné,
a to i způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Zákon o informacích dále stanovuje, aby výše uvedené subjekty
ve svém sídle v úředních hodinách
zpřístupnily: (i) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti; (ii) seznamy hlavních dokumentů, zejména
koncepční, strategické a programové
povahy, které mohou být poskytnuty
podle Zákona o informacích, včetně
případných návrhů licenčních smluv,
a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo
kopii. Informace uvedené v tomto odstavci je třeba zveřejnit i způsobem
umožňujícím dálkový přístup, tj. na

internetových stránkách. Ke splnění
povinnosti podle bodu (i) stačí uvedení odkazu na místo, kde jsou tyto
informace už zveřejněny způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Struktura zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálkový
přístup, včetně osnovy popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje
při vyřizování všech žádostí, návrhů
i jiných dožádání občanů, a to včetně
příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, je stanovena zákonem, konkrétně vyhláškou č. 442/2006 Sb.

Další informační povinnosti

Z důvodu zajištění transparentnosti
činnosti a hospodaření muzeí s veřejnými prostředky si dovolujeme upozornit na další informační povinnosti
plynoucí z jiných právních předpisů.
Zákon ukládá povinnost každoročně
zveřejňovat ve sbírce listin obchodního rejstříku účetní závěrky. Zákon
ukládá i povinnost zveřejňovat v registru smluv smlouvy a jejich dodatky podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), v platném znění.
V souvislosti s povinností zveřejňovat
smlouvy a jejich dodatky v registru
smluv doporučujeme do smluv se soukromými subjekty vkládat následující
doložku: „Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a/nebo zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.“

Struktura zveřejňovaných
informací

Struktura informací povinně zveřejňovaných podle Zákona o informacích, včetně návodu k vyplnění jednotlivých položek, je předmětem přílohy
č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb. Přílohu
a další podklady naleznete na webových stránkách AMG http://www.
cz-museums.cz pod záložkou Právní poradna AMG a na webu Legal
Partners, advokátní kanceláře, s. r. o.,
http://www.legalpartners.cz.

Termíny zasílání podkladů pro Kalendárium výstav ve Věstníku AMG:
Ročník 2019
Věstník AMG č. 6/2019 – 30. listopadu 2019 (výstavy od 15. prosince 2019 do 29. února 2020)
Ročník 2020
Věstník AMG č. 1/2020 – 31. ledna 2020 (výstavy od 15. února do 30. dubna 2020)
Věstník AMG č. 2/2020 – 31. března 2020 (výstavy od 15. dubna do 30. června 2020)
Věstník AMG č. 3/2020 – 31. května 2020 (výstavy od 15. června do 31. srpna 2020)
Věstník AMG č. 4/2020 – 31. července 2020 (výstavy od 15. srpna do 31. října 2020)
Věstník AMG č. 5/2020 – 30. září 2020 (výstavy od 15. října do 31. prosince 2020)
Věstník AMG č. 6/2020 – 30. listopadu 2020 (výstavy od 15. prosince 2020 do 29. února 2021)
V Kalendáriu výstav jsou prezentovány výstavy/stálé expozice pouze řádných členů AMG.
Kontakt pro Kalendárium výstav:
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 038, mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz
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zápis ze zasedání senátu AMG

Zasedání Senátu AMG
dne 1. října 2019 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
Přítomni: 37 z 54 s hlasem rozhodovacím
8 z 16 s hlasem poradním
Jednání Senátu AMG zahájil Mgr. Jakub
Smrčka, Th.D., který přivítal všechny přítomné. V úvodu zasedání byla schválena
návrhová komise ve složení: Mgr. Lukáš
Krinke, PhDr. Radka Křížková Červená,
Ing. Jaroslav Martínek; mandátová komise ve složení: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, Mgr. Michal Chmelenský,
Mgr. Václav Houfek; a program jednání.

Činnost Exekutivy AMG
PhDr. Zdeněk Kuchyňka informoval o činnosti Exekutivy AMG od posledního zasedání Senátu AMG, který se konal dne
4. června 2019. Zdůraznil některé důležité části podrobné zprávy, jež byla jako
podklad pro jednání zaslána v předstihu
všem členům Senátu AMG. V tomto období se uskutečnila celkem čtyři jednání exekutivy, a to ve dnech 18. června,
16.–17. července, 26. srpna a 30. září
2019. Podrobný zápis z výjezdního zasedání v Blovicích, který obsahuje detailní
hodnocení plnění Strategických cílů
AMG pro období 2019–2021, je zveřejněn na webu AMG na adrese http://
www.cz-museums.cz – v sekci Orgány
AMG – Exekutiva AMG. Zde jsou k dispozici i další zápisy, kde je možné nalézt
podrobnější informace ke všem projednávaným bodům.
Zástupci AMG se zúčastnili VŘ
na ředitele/ředitelky muzejních institucí zřizovaných Karlovarským krajem
(ve dnech 10. a 11. července 2019). Dne
30. září 2019 se pak za účasti předsedkyně AMG uskutečnilo VŘ na ředitele/
/ředitelku Památníku Karla Čapka ve
Staré Huti u Dobříše. Exekutiva AMG se
také zabývala třemi podněty týkajícími
se situace ve třech členských institucích, a to v Muzeu Boženy Němcové
v České Skalici, v Muzeu Náchodska
a v Městském muzeu v Horažďovicích.
Předsedkyně a I. místopředsedkyně AMG
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se setkaly se starostkou města Česká
Skalice Ing. Zuzanou Jungwirthovou
a vedoucí odboru kultury Mgr. Martinou
Zálišovou v souvislosti se zrušením muzea jako příspěvkové organizace a jeho
převedením coby organizační složky do
městského úřadu. Zástupkyně AMG byly
informovány, že město takto postupně
ruší, resp. převádí všechny své instituce (kromě školních). Slibuje si od toho
úsporu, neboť řadu nemuzejních činností
budou vykonávat stávající zaměstnanci
města. V muzeu jsou prováděny inventarizace a měli by být posíleni odborní
pracovníci. Zástupkyně AMG zopakovaly
nabídku metodické pomoci, vč. expertních stanovisek a také účasti ve VŘ na pozici vedoucího muzea. Muzeum Náchodska obdrželo od města Náchoda žádost
o ukončení nájemní smlouvy v prostorách
města k 31. prosinci 2019. Takto rozsáhlé muzeum, jeho sbírky a depozitáře
nelze přestěhovat v průběhu tří měsíců,
obzvlášť nejsou-li k dispozici adekvátní
náhradní prostory. AMG proto zaslala
dopis starostovi města Janu Birkemu,
ve kterém nabídla pomoc s hledáním
potřebného východiska ve spolupráci se
zřizovatelem muzea, jímž je Královéhradecký kraj. Jednání představitelů města
se zástupci kraje a muzea se uskutečnilo
dne 30. srpna 2019 a AMG na něm zastupoval Ing. Richard M. Sicha. Městské
muzeum Horažďovice požádalo AMG
o metodickou pomoc při řešení potíží se
správou svých sbírek. Je třeba určit priority, základní postup a harmonogram změn,
a také navrhnout adekvátní personální
zajištění jednotlivých kroků.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka dále informoval o ukončení programu ISO v roce
2019. MK ČR jedná s Ministerstvem financí o vytvoření ISO II. Ing. Vlastislav
Ouroda, Ph.D., potvrdil, že se připravuje obdobný program a že platí ujednání

o odstranění bariér pro čerpání z programu na podporu projektů zaměřených na
poskytování standardizovaných veřejných
služeb muzeí a galerií (žadatelem by napříště nemuseli být pouze vlastníci sbírek,
ale i jejich správci, tedy muzea a galerie).
AMG se obrátila s dotazem na UZS ČR,
zda byly i další podněty AMG a RG ČR
ke změně dotačních titulů MK ČR akceptovány a v jaké podobě. Na rok 2020
zatím nejsou programy vypsány (kromě spolků), na webu ministerstva jsou
k dispozici pouze loňské informace. Není
zatím také známo, zda a jak se případně
změní podmínky. AMG vznesla dotaz na
Ministerstvo pro místní rozvoj ohledně
podrobnějších informací k přípravě operačních programů IROP II pro období
2021–2027. MMR ČR výzvy intenzivně
připravuje a potvrdilo, že se opět počítá s podporou projektů muzeí a galerií.
V tuto chvíli je ale již jasné, že objem
prostředků pro oblast kulturního dědictví
bude nižší.
Na podzim 2020 se v prostorách
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
uskuteční generální konference Mezinárodního komitétu Modrého štítu, na jejíž
přípravě se bude AMG významně podílet
(na akci byla již získána záštita MK ČR).
V roce 2022 se v Praze uskuteční Generální konference ICOM. Na společném
jednání zástupců AMG a ČV ICOM
dne 1. srpna 2019 v Památníku Lidice
byla domluvena spolupráce AMG. Dne
20. června 2019 proběhlo setkání zástupců AMG, ČMKOS a OSPKOP, kde
bylo diskutováno odměňování pracovníků v kultuře a problematika jejího financování v souvislosti s návrhem státního
rozpočtu na rok 2020, legislativní otázky
a koncepční dokumenty. ČKMOS navrhl
uspořádat trojstranné jednání mezi zástupci AMG, ČKMOS a OSPKOP v konkrétní členské instituci, kde zároveň působí odborová organizace. AMG zaslala
žádost předsedovi Podvýboru pro kulturu
PS PČR Mgr. Martinu Baxovi o uspořádání společného slyšení zástupců AMG
a RG ČR v rámci zasedání Podvýboru
pro kulturu PS PČR, které by bylo věnováno zejména aktuálním legislativním
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tématům v oblasti muzejnictví. Zasedání
proběhne dne 12. listopadu 2019. Dne
11. září 2019 se uskutečnilo setkání
představitelů AMG a RG ČR, jež se týkalo zejména legislativy, možné změny
grantových schémat MK ČR, aktualizace
Strategie digitalizace kulturního obsahu
a zvyšování kvalifikace pracovníků muzeí
a galerií. K problematice muzejní statistiky by mělo být svoláno samostatné
jednání.
Bylo uzavřeno Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti právního poradenství mezi AMG a Legal Partners,
advokátní kanceláří, s. r. o. Spolupráce
členům AMG přináší sérii odborných
článků na aktuální témata v oblasti práva na stránkách Věstníku AMG, vzorové
dokumentace k dalšímu možnému využití,
právní online poradnu, pokračování možnosti využívat 50% slevu na poskytování
právních služeb (pro členy AMG je tato
výhoda k dispozici od roku 2010), pořádány by také měly být společné semináře/
/školení/konference věnující se různým
právním okruhům ve vztahu k oboru
muzejnictví. Dne 10. září 2019 bylo
v Olomouci podepsáno Memorandum
o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti mezi
AMG, Asociací knihoven vysokých škol
ČR, Sdružením knihoven ČR a SKIP ČR.
Návrh Memoranda o vzájemné spolupráci mezi AMG a NM, který vychází
z odsouhlasených bodů na červencovém
jednání zástupců AMG a Národního
muzea, byl zaslán doc. PhDr. Michalu
Stehlíkovi, Ph.D. Na setkání byly zopakovány informace týkající se recipročního
uznávání volných vstupů do objektů členů
AMG (Výhoda je poskytována členským
institucím, mimo tuto oblast využívá
AMG vzájemné uznávaní vstupů v rámci uzavřených memorand s institucemi
v zahraničí, nebo s organizacemi, které
primárně nejsou muzei, neboť mají své
vlastní profesní organizace, např. ICOMOS, ICOM. Změnu v rámci ustáleného
fungování AMG by měl na svém zasedání
projednat a schválit Sněm AMG, který má
pravomoc činit takto zásadní rozhodnutí
směrem k dalšímu chodu AMG). Návrh
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nového Memoranda o vzájemné spolupráci mezi AMG a NPÚ byl zaslán náměstkovi NPÚ pro správu památkových
objektů Ing. Oldřichu Peškovi (zatím bez
reakce).
Materiál k vytvoření pracovní skupiny MK ČR, která by se měla zabývat
koncepčním řešením otázek spojených
s možnostmi zvyšování kvalifikace muzejních pracovníků v oblasti muzeologického vzdělávání, byl zaslán dne
10. července 2019 jako podklad pro
další jednání Ing. Vlastislavu Ourodovi,
Ph.D. Dokument, jenž obsahuje i návrh
na složení pracovní skupiny, zůstal zatím
bez odezvy. Dne 27. srpna 2019 se uskutečnilo druhé setkání expertní skupiny
MŠMT ČR, MK ČR a UZS ČR, kde byla
projednávána spolupráce škol a školních
zařízení s knihovnami, muzei a galeriemi a oblast neformálního vzdělávání.
Exekutiva AMG také navrhla zabývat se
projektem „Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do
škol” (probíhá již třetí etapa). Jeho cílem
je ověřit dopad využívání vzdělávacích
programů muzeí a galerií školami pomocí
zážitkové pedagogiky a oživené historie
ve společenskovědních předmětech za
účelem zkvalitnění výuky. Projekt ukázal,
že finanční a organizační podpora návštěvy muzejních programů jednoznačně
vede ke zvýšenému využití jejich nabídky
školami a školskými zařízeními, je však
zaměřen na úzkou skupinu centrálních
institucí. Kvalitní programy nabízejí ale
i organizace v regionech a je proto třeba
zabývat se jejich systematickou podporou. AMG chce apelovat, aby se využívání
vzdělávacích programů muzeí a galerií
stalo přímou součástí RVP a bude také
usilovat o začlenění těchto témat do připravovaného návrhu zákona o muzeích.
Dne 31. července 2019 byl odvolán
předseda Ústřední knihovnické rady ČR
a zároveň byly pozměněny stanovy tohoto
poradního orgánu ministra kultury. AMG
v této souvislosti zaslala dopis PhDr. Lubomíru Zaorálkovi s žádostí o možnost
revokace rozhodnutí učiněných jeho
předchůdcem. Předsedkyně Knihovnické
komise AMG PhDr. Štěpánka Běhalová,

Ph.D., zmínila, že se již uskutečnilo společné jednání členů ÚKR ČR s novými ministrem kultury, ze kterého vzešlo několik
priorit, přičemž jednou z nich byla mj.
právě i oblast neformálního vzdělávání.

Plán činnosti a rozpočet AMG na
rok 2020
PhDr. Jana Hutníková společně s Annou
Komárkovou, BBus (Hons), podrobně vysvětlily, jak se podklady připravují. Rozpočet AMG je v konečné podobě schvalován
na jaře příslušného roku, poté co je známa
výše přidělených prostředků v rámci získaných dotací, přičemž žádosti o ně se
podávají většinou na podzim roku předchozího. Schválení návrhu plánu činnosti
a rozpočtu AMG na příští období je proto
důležité právě kvůli podání jednotlivých
žádostí. Návrh pro rok 2020, vč. rozdělení příspěvků Komisím a členům AMG
byl členy Senátu AMG poté jednomyslně
schválen.

Legislativa
Prioritou je nadále vznik zákona o muzeích, který by řešil i registraci a akreditaci muzeí a galerií v ČR. Další setkání
expertní skupiny MK ČR pod vedením
Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., by se mělo
uskutečnit v listopadu 2019. V této souvislosti již podruhé jednali členové společné pracovní skupiny AMG a RG ČR.
Především se podařilo dosáhnout shody, že registrace a akreditace bude jednostupňová, nejnižším akreditačním
stupněm by se mělo stát registrované
muzeum. Zástupci obou profesních svazů znovu konstatovali, že nová muzejní
legislativa by měla napomoci ke změně
mnoha dalších oblastí, jež obor muzejnictví nutně potřebuje řešit (GDPR, oblast
znalectví, archivnictví, profesionalizace
a předpoklady pro výkon práce v muzejních institucích, vědecko-výzkumná činnost, účtování o sbírkách, oceňování darů
atd.). Konečná podoba materiálu „Zákon
o muzeích: Souhrn stávajícího stavu,
návrhů obsahu a řešení některých jeho
oblastí”, který jako podklad pro jednání
připravila AMG, bude po schválení RG ČR
zaslán členům Senátu AMG k možnému
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doplnění. Společné stanovisko AMG
a RG ČR pak bude využito právě v rámci
jednání na MK ČR. Exekutiva AMG již
také vytvořila návrh na složení Oborové
rady muzeí (celkem 15 členů – 4 zástupci jmenovaní za AMG, 4 za MK ČR,
vždy po 1 zástupci za RG ČR, ČV ICOM,
SMO ČR, AK ČR, UZS ČR, a dále 2 zástupci z prostředí univerzit – Masarykova
univerzita a VŠCHT).
Dne 5. září 2019 se na odboru Památkové inspekce MK ČR uskutečnilo
setkání k vypořádání připomínek k návrhu
zákona o ochraně památkového fondu. Jednání se za AMG zúčastnila Anna
Komárková, BBus (Hons). Od zástupců
MK ČR se jí dostalo vysvětlení, že témata
AMG jsou již v návrhu zohledněna. Oblast
archeologie by měla zůstat v původním
zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Do meziresortního připomínkového
řízení byl předložen věcný záměr nového stavebního zákona. Česká komise
pro UNESCO zaslala otevřený dopis
předsedovi vlády ČR, v němž zdůraznila
obavy odborné veřejnosti, která návrh
v předložené podobě hodnotí jako velmi
nebezpečný, neboť nerespektuje mj. řadu
mezinárodních závazků vážících se k architektonickému a urbanistickému dědictví ČR a může mít dlouhodobé a nevratné
dopady na naši kulturní krajinu. Vyjádření
bylo předáno i ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové, neboť MMR ČR má
přípravu zákona ve své gesci. Dopis byl
zaslán na vědomí i členům Senátu AMG.
O dané problematice se vedení AMG zmíní na jednání s UZS ČR a může být také
jedním z témat pro zasedání Podvýboru
pro kulturu PS PČR.
V souvislosti s přípravou nové zbraňové legislativy zaslalo MV ČR souhrnnou
informaci o aktuálním stavu projednávání jednotlivých návrhů nových právních
předpisů – zákon o zbraních, zákon
o munici, zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost
ČR (tzv. nadstavbový zákon), a zákon,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních
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(tzv. změnový zákon). Návrhy byly předloženy do meziresortního připomínkového řízení, přičemž termín pro uplatnění
připomínek je stanoven do 2. října 2019.
Do návrhu nové legislativy byly zapracovány odkazy na zákon č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy (měla by
tak platit výjimka pro zbraně uchovávané
ve sbírkových fondech muzeí). Podrobněji
o této problematice informoval členy Senátu AMG Ing. Richard M. Sicha. Veškeré
podněty a připomínky AMG byly důsledně
zapracovány již při tvorbě nových právních předpisů v rámci pracovní skupiny
MV ČR, které je zástupce AMG členem.
Změny a další úpravy vzniklé během připomínkového řízení přes ní už procházet
nebudou.
Dne 3. září 2019 se uskutečnilo další
zasedání PT RHSD pro kulturní otázky. Byl projednáván zejména rozpočet
MK ČR na rok 2020 ve vztahu k živému
umění, a dále zrušení přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., přeřazení
pracovníků do přílohy č. 2 a paušální
navýšení všech tarifů o 1 500 Kč. Na
uvedeném jednání bylo zástupci UZS ČR
a odborových organizací zdůrazněno, že
90 % zřizovatelů kulturních institucí jsou
ÚSC a ty nedostanou (na rozdíl od zřizovatelů státních institucí) ze státního
rozpočtu na toto navýšení finanční prostředky. MF ČR v této souvislosti vždy argumentuje, že ÚSC mají více prostředků
z vyššího výběru daní, odbory a UZS ČR
se však obávají, že tato politika přenášení nákladů na ÚSC může vést k rušení
kulturních organizací. Na příští setkání
dne 7. listopadu 2019 by proto měly
být pozváni zástupci Asociace krajů ČR.
AMG se také zabývala implementací dvou nových směrnic EU týkajících se autorského práva (směrnice
EU č. 2019/790 – jednotný digitální
trh; směrnice EU č. 2019/789 – online
vysílání). Lhůta pro implementaci obou
směrnic do právního systému ČR byla
stanovena na 7. června 2021. Samostatné oddělení autorského práva MK ČR
povede konzultace se zástupci dotčených subjektů a odbornou veřejností (bylo
stanoveno několik tematických skupin).

AMG bude v rámci jednání s MK ČR zastupovat Ing. Richard M. Sicha (skupina III – digitalizace kulturního dědictví
a volná díla výtvarného umění; skupina
IV – díla nedostupná na trhu, konzultace
pro paměťové instituce).
Exekutiva AMG připraví návrh bodů
pro novou Koncepci rozvoje muzejnictví
ČR na léta 2021–2025. Podklad pro
další jednání v rámci jednotlivých orgánů
AMG by měl mj. obsahovat přípravu zákona o muzeích a požadavek na koncepční
řešení zvyšování profesní kvalifikace muzejních pracovníků.

Mediální kampaně AMG
Do XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis je přihlášeno 8 projektů, dalších 17 je předběžně dohodnuto
se sekretariátem soutěže. Muzea jsou
opakovaně vyzývána k účasti a včasnému
přihlašování se. Předávání Cen Gloria
musaealis za rok 2019 se uskuteční
v úterý 19. května 2020 (o prostoru
konání se bude jednat s vyhlašovateli
soutěže). Dne 30. září 2019 proběhlo
v historické Cukrárně Obecního domu
přátelské setkání čestného výboru soutěže, v němž nově přijal členství ředitel
agentury CzechTourism Ing. Jan Herget,
Ph.D. AMG jej zároveň oslovila s žádostí
o uskutečnění společného setkání (projednání návrhu memoranda o vzájemné
spolupráci). Exekutiva AMG se shodla na
potřebě setkat se se zástupci Národního
muzea ohledně portálu do-muzea.cz, na
němž probíhá hlasování v návštěvnické
soutěži Muzeum roku. Plánuje se změna
portálu a také úprava pravidel soutěže.
AMG obnoví jednání s Českou televizí (projednání mediálního partnerství
XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis a návrhu memoranda
o spolupráci s ČT :D).
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí se uskuteční v pátek 15. května
2020 v Českých Budějovicích. Záštitu
nad akcí převzali hejtmanka Jihočeského
kraje Mgr. Ivana Stráská a primátor Statutárního města České Budějovice Ing. Jiří
Svoboda. Žádost o záštitu byla zaslána také předsedkyni AK ČR Mgr. Janě
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Mračkové Vildumetzové. Aktuálně je
již možné zasílat online přihlášky do
XVI. ročníku festivalu.
Po celý rok 2019 probíhá kampaň
Muzea a 20. století na téma „Muzea
a rok 1989: 30 let od sametové revoluce”. Je možné zasílat přihlášky, neboť
stránky na adrese http://www.muzea20stoleti.cz jsou průběžně aktualizovány. V příštím roce se projekt zaměří
na střetávání totalitních a demokratických systémů během 20. století (1920
– první ústava ČSR, 1970 – nástup
normalizace, 1990 – první svobodné
volby po pádu komunistického režimu).
Název kampaně pro rok 2020 tedy zní:
„1920–1970–1990: Střetávání totalit s demokracií”.
AMG byla oslovena s žádostí
o spolupráci na VIII. ročníku veletrhu
Památky – řemesla – muzea. Pořádání akce, která se bude konat ve dnech
13.–16. února 2020 spolu s veletrhem
HOLIDAY WORLD v areálu PVA EXPO
Praha v Letňanech, převzala společnost
ABF, a. s. Prostory plánové pro stánek
AMG je možné nabídnout 4 členským
muzeím (těm, která nebudou mít vlastní prezentaci na stáncích krajů, měst,
MK ČR, NPÚ apod., nebo institucím oceněným v Národní soutěži muzeí Gloria
musaealis či v soutěži Muzeum roku).
V rámci veletrhu budou nabídnuty zvýhodněné ceny pro členy AMG.

IX. celorepublikové kolokvium
Ve dnech 3.–4. prosince 2019 se
v prostorách Nové budovy Národního
muzea uskuteční konference na téma
„Muzea v proměnách času: Ohlédnutí
za historií a aktuálními trendy v muzejnictví“, kterou společně připravují
AMG a ÚAM FF MU ve spolupráci s NM
a ZMS u příležitosti 100. výročí založení Svazu čs. muzeí. Pozvánky byly již
do muzeí rozeslány, veškeré informace
jsou k dispozici na webu a Facebooku
AMG. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím online formuláře (II. cirkulář do
31. října 2019; III. cirkulář od 1. listopadu 2019). Aktuálně je přihlášeno 120
účastníků. Kolokvium bude rozděleno do

22

4 tematických bloků: I. Muzejnictví v českých zemích a na Slovensku na přelomu
19. a 20. století / Předpoklady vzniku
Svazu čs. muzeí; II. Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–
1939 / Role Svazu čs. muzeí; III. Muzea
a jejich proměny v letech 1939–1962 /
Zánik Svazu čs. muzeí; IV. Aktuální úkoly
oboru muzejnictví v České a Slovenské
republice dnes / Odkaz Svazu čs. muzeí.

Stav a změny členské základny
AMG
Senát AMG vzal na vědomí ukončení
individuálního členství Jiřího Kvačka,
PhDr. Jiřího Vaňka, Mgr. Kateřiny Čapkové a Mgr. Martiny Aubrechtové. AMG
obdržela dvě žádosti o řádné členství –
Muzea Četnická stanice Chlumec nad
Cidlinou a Království času, z. s. Za řádného člena AMG bylo přijato Království
času, z. s. Přihláška Muzea Četnická stanice Chlumec nad Cidlinou byla odložena
na další jednání Senátu AMG. Odloženy
zůstaly také přihlášky Muzea papírových
modelů a Městské galerie Kryt. Za individuální členy AMG byli přijati 2 zaměstnanci Oblastního muzea a galerie
v Mostě: Miroslav Vrba a Dagmar Pícová,
a dále 3 zaměstnanci Národního muzea:
Mgr. Petr Kudláček, Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D., a Mgr. Ivana Círová Hacmacová. Přihlášky Stanislava Kapinuse,
Radovana Kareše, Bc. Petra Františka
Koukala, OP, Mgr. et Bc. Pavly Mikešové
a Mgr. Lenky Dvořákové byly odloženy.
Za individuálního člena AMG nebyl přijat
Juraj Kováč.

Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend (ELVIS)
Dne 1. srpna 2019 se v Nové budově
Národního muzea uskutečnilo druhé
jednání odborného panelu k přípravě
nového systému evidence muzejních sbírek. Za AMG byl přítomen Ing. Richard
M. Sicha, který o aktuálním vývoji situace přednesl podrobnou zprávu v rámci
zasedání Senátu AMG. Nositelem projektu, který je rozdělen na dvě základní
části, je MK ČR. Národní muzeum bylo

pověřeno k vytvoření pracovní skupiny,
jejímž členem je i zástupce AMG. Na
jednáních jsou řešena zejména témata:
definice požadavků na budoucí systém;
definice možných obchodních modelů pro
jeho implementaci, správu a udržitelnost
(nákup plošné licence pro ČR – distributorem bude MK ČR); odzkoušení systému
v rámci pilotních institucí; návrh vytvoření
dotačního programu pro muzea a galerie na pořízení systému; cloudové řešení
jeho správy; problematika standardizace
slovníků používaných v rámci jednotlivých
muzejních oborů atd. Výběrové řízení na
realizaci nového systému by mělo být vypsáno ještě v roce 2019, v roce 2021 by
pak měl být hotov a poté bude následovat
pětileté období udržitelnosti. Do pilotního
testování systému budou zapojena i některá členská muzea AMG.

Různé
Ve dnech 22.–24. září 2019 se v Bad
Ischl uskutečnilo 28. setkání česko-sasko-bavorsko-hornorakouských
pracovníků v muzeích s názvem „Autentické, nebo povrchní? Cesty spolupráce muzeí a cestovního ruchu”. V příštím
roce konference proběhne v bavorském
Chamu, a to ve dnech 13.–15. září 2020
pravděpodobně na téma „Dobrovolnictví“. Mgr. Irena Chovančíková pozvala
na seminář „Muzeum a etika“, který se
uskuteční ve dnech 27.–28. listopadu
2019 v Masarykově muzeum v Hodoníně.
Ing. Alena Selucká z Komise
KR AMG informovala o problému týkajícím se používání plynného dusíku pro
hubení škůdců technologií řízené atmosféry. Ze změny přílohy č. 1 Nařízení EP
a rady EU č. 528/2012, o dodávání
biocidních přípravků na trh a jejich používání vyplývají pro muzejní praxi zásadní
omezení. Na problém poukázali zahraniční kolegové prostřednictvím organizací
ICOM a ICOMOS (snaží se o vyjednání
výjimky pro sbírkotvorné instituce). Situaci aktuálně řeší NPÚ, který již jednal
s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Komise
KR AMG by měla vypracovat stanovisko, které bude zasláno MK ČR a dalším
partnerům.
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zápis ze zasedání senátu AMG

Členové Senátu AMG byli informování o uznávání volných vstupů v institucích zřizovaných MK ČR. Jedná
se o vzájemné uznávání průkazů zaměstnanců státních institucích (vstup
pro 1 + 3 osoby – držitel průkazu a jeho
doprovod). Tyto průkazy nejsou členské
instituce AMG (mimo zřizované MK ČR)
povinny uznávat.

Jednání Senátu AMG bylo ukončeno
schválením usnesení. Bezprostředně na
zasedání navázala přednáška Ing. Tomáše Vůjty na téma „Digitální bezpečnost
a GDPR“. Jedná se o naplňování usnesení XII. Sněmu AMG v bodě C. Aktivizace
členské základny AMG – formou pravidelných setkání na aktuální témata z oblasti
muzejní praxe usilovat o aktivizaci členů

Senátu AMG. V diskuzi je prostor pro dotazy k dané problematice. Dne 12. prosince 2019 se uskuteční další přednáška
JUDr. Jarmily Vašulkové na téma GDPR
v muzeích (název bude ještě upřesněn).
Zapsaly:
Monika Benčová
Anna Komárková

Usnesení Senátu AMG ze dne 1. října 2019
Senát AMG schválil:
1. Navržený program jednání (pro 31, proti 0, zdržel se 0).
2. Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, Mgr. Houfek, Mgr. Michal Chmelenský (pro 31, proti 0,
zdržel se 0).
3. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Lukáš Krinke, PhDr. Radka Křížková Červená, Ing. Jaroslav Martínek (pro 29, proti 0,
zdržel se 2).
4. Plán činnosti a rozpočet AMG na rok 2020 (pro 37, proti 0, zdržel se 0).
5. Přijetí nových řádných členů AMG: Království času, z. s. (pro 35, proti 0, zdržel se 1).
6. Přijetí nových individuálních členů AMG: Miroslav Vrba, Dagmar Pícová, Mgr. Petr Kudláček, Mgr. Monika Vejvodová, Ph.D.,
Mgr. Ivana Círová Hacmacová (pro 36, proti 0, zdržel se 0).

Senát AMG bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Zprávu o činnosti Exekutivy AMG od minulého zasedání Senátu AMG.
Zprávu o vývoji oborové legislativy.
Informaci o stavu a vývoji Národní platformy pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend (ELVIS).
Informace o Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, Festivalu muzejních nocí, IX. celorepublikovému kolokviu ke 100.
výročí založení Svazu čs. muzeí ve dnech 3.–4. prosince 2019, veletrhu Památky –muzea – řemesla 2020.
5. Informaci o jednání zástupců AMG v rámci meziresortní skupiny MŠMT ČR a MK ČR k neformálnímu vzdělávání.
6. Informace o ukončení individuálního členství v AMG: Jiří Kvaček, PhDr. Jiří Vaněk, Mgr. Kateřina Čapková, Mgr. Martina
Aubrechtová.

Senát AMG neschválil:
1. Přijetí Juraje Kováče za individuálního člena AMG (pro 2, proti 24, zdrželo se 10).
Zapsali: Lukáš Krinke, Radka Křížková Červená, Jaroslav Martínek

Důležité termíny v roce 2020
Festival muzejních nocí 2020

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2019

15. května – 13. června 2020

1. ledna 2019 – 28. února 2020

Přihlášky zasílejte do 31. ledna 2020!
Národní zahájení se uskuteční v pátek 15. května 2020
v Českých Budějovicích.
Více informací na http://www.muzejninoc.cz

Přihlášky do XVIII. ročníku zasílejte do 28. února 2020!
Výsledky budou vyhlášeny dne 19. května 2020 v Praze.
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Podmínky soutěže na http://www.gloriamusaealis.cz
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Zprávy

Generální
konference ICOM
2022
Martina Lehmannová
Český výbor ICOM

Historicky zřejmě největší delegace českých muzejníků odjela 30. srpna 2019
do Japonska, aby se v Kjótu zúčastnila
25. generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM. Třicítka delegátů
během slavnostního zakončení tohoto
prestižního setkání odborníků převzala
od japonských kolegů symbolickou organizátorskou vlajku. Praha byla totiž na
konci července 2019 vybrána jako místo
konání příštího zasedání v roce 2022.
Generální konference ICOM patří
mezi nejvýznamnější události muzejního
světa. Koná se jednou za tři roky a účastní
se jí 3 až 5 tisíc odborníků. Česká republika se o pořadatelství ucházela podruhé, poprvé to bylo v roce 1997. Ještě
Československo kandidovalo na přelomu
60. a 70. let 20. století třikrát, pokaždé
bez úspěchu.
Význam konference ICOM umocňuje
to, že se bude konat v roce, kdy Česká
republika předsedá Evropské unii, toto
největší muzejnické setkání tak ještě
více zdůrazní její postavení v době předsednictví. Pro Českou republiku je status
pořadatele velkým symbolem: Československo bylo v roce 1946 jedním ze
14 zakládajících členů Mezinárodní rady
muzeí. Po 73 letech existence sdružuje
ICOM téměř 45 000 muzejních pracovníků a přes 20 000 muzeí ze 138 zemí
světa. Účastníky generální konference
jsou především ředitelé muzejních institucí, zástupci ministerstev kultury,
mezinárodních organizací a aktivní
muzejní profesionálové, díky nimž se
celý obor vyvíjí. Akce je i příležitostí
k propagaci kulturního dědictví dalších
míst v České republice. Vedle národních
institucí v Praze přivede její účastníky
do krajů a představí jim také muzea
a galerie v regionech. Česká republika
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má velmi bohatou sít muzeí a galerií
s vysokou kvalitou sbírek. V současné
době zažíváme velké proměny v oblasti
muzejnictví – probíhají rekonstrukce,
vznikla nebo vzniká řada pozoruhodných
expozic a výstav i mimo hlavní město.
Mnoho muzeí vybudovalo nové depozitáře a restaurátorská pracoviště na vysoké úrovni. Řada muzejních institucí
rozvíjí bohatou mezinárodní spolupráci.
Uspořádání generální konference ICOM
v Praze završí jednu velkou éru investic
do obnovy a rozvoje muzejnictví v ČR.
Mezinárodní rada muzeí je nejvýznamnější muzejní profesní organizací na
světě. Zaměřuje se na zkvalitňování práce
muzejních zaměstnanců, napomáhá sdílení zkušeností mezi odborníky z celého
světa, podílí se na boji s nezákonným
obchodem s kulturním dědictvím. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi,
jako jsou UNESCO, ICOMOS, Modrý štít,
INTERPOL, World Customs Organisation, OSN a další.

Dětské muzeum
– Šance pro naše
děti
Dagmar Sedláčková
UUUL, z. ú.

První dětská muzea vznikla v USA před
více než 100 lety. Jejich hlavním účelem
bylo představit kulturní a přírodní bohatství dětem, převážně z chudších oblastí
a způsobem, který pro ně byl přirozený
– umožňoval se objektů dotýkat, hrát
si s nimi a zkoumat je. Tuto formu dnes
označujeme jako „interaktivní expozice“.
Děti tak získávaly zkušenosti a nabývaly
vědomosti pro ně přijatelným způsobem.
V 70. letech 20. století se tímto systémem nechaly inspirovat státy západní Evropy a začaly reformovat klasická
muzea: zpřístupnily je široké veřejnosti,
integrovaly je do systému vzdělávání,
čímž výrazně zvýšily dopad kreativního

vzdělávání na společnost. V době masivního šíření digitálních technologií si klademe otázku, zda obhájí svou existenci
klasická muzea a galerie se svými sbírkami a statickými expozicemi? A pokud
mají problém „přežít“ zavedené instituce,
proč máme zakládat nové a ještě k tomu
specializující se pouze na část obyvatel?
Odpověď najdeme nejen ve světě, kde
jsou dětská muzea nejrychleji rostoucím
segmentem kulturního průmyslu, ale zároveň ve statistikách ohledně znalostí
českých dětí v porovnání se zahraničím.
Společně s boomem digitálních médií a způsobem vzdělávání, který u nás
stále přetrvává (důraz na memorování,
pomalé zavádění inovativních metod), je
ohrožena nejen smysluplnost existence
muzeí, ale i konkurenceschopnost našich dětí.
My dnes stojíme v bodě, kde se nacházely muzejní instituce v západní Evropě před 50ti lety. Nabídka dětských muzeí
v Čechách je velmi omezená. Existuje
několik center technického charakteru
(IQ Landia v Liberci, Techmánie v Plzni,
Svět techniky v Ostravě), která dosahují v práci s dětmi evropské úrovně, ale
zástupců z umělecké branže je opravdu
minimum. Mezi nejdůležitější patří Sladovna – galerie hrou v Písku a českobudějovické Objevárium, které ale svůj stálý
prostor teprve buduje. Pražská Galerie
umění dětem svůj provoz ukončila. O to
víc je zarážející, že Praha je jedno z mála
hlavních měst v Evropě, které ještě nemá
muzeum postavené na konceptu „škola
hrou“, ačkoliv paradoxně právě naše země
je rodištěm Komenského.
Řešení problému by mohl přinést
(v Čechách opomíjený) systém formy
kreativního vzdělávání, jenž je ideálně
uplatnitelný i v zavedených kulturních
institucích.
Společnost UUUL vznikla na základě potřeby vytvořit v Praze interaktivní
„hands on, minds on, heart on“ muzeum.
Skrze umění umožňujeme dětem objevit
a využít jejich potenciál.
Interaktivní projekty pomáhají dětem
naučit se spolupracovat, ale hlavně „objevit“ hodnoty, jako jsou trpělivost, odvaha,
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Foto: Archiv autorky

Zprávy

Představení Děti Lví srdce ve Sladovně Písek

pokora či vzdání se vlastního já (ega) ve
prospěch společnosti a spolupráce prostřednictvím osobního prožitku, který je
nejefektivnějším způsobem učení.
V podobné situaci jako my se nacházejí i ostatní středoevropské metropole.
Proto jsme oslovili partnery z dalších států Visegrádské čtyřky a připravili společný
projekt, jehož iniciátorem je MgA. Tereza
Dobiášová.
Akcelerace dětských muzeí v zemích
Visegrádu probíhá skrze grant „Accelerating children´s museums in V4“,
umožňující zvýšení kvalifikace manažerů v řízení dětských muzeí, aby tyto
organizace byly úspěšné, stabilizované
a jejich fungování trvale udržitelné. Do
společného projektu se zapojily organizace z Čech, Slovenska, Maďarska a Polska, které si uvědomují potřebu nového
přístupu v oblasti vzdělávání, podporu
zpřístupnění muzeí dětem a důležitost
spolupráce na místní ale i mezinárodní
úrovni. Slovenským partnerem je společnost Kreativné vedy, provozující své
vzdělávací, vědecké a tvůrčí aktivity pro
děti a rodiny pod názvem „Aha! Miesto
dětských objavov“. Polsko reprezentuje
sdružení ArtAnimacje, jež se zaměřuje na
animace a vzdělávání v oblasti kultury.
Partnerem z Maďarska je Art Quarter.
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Součástí grantu je i intenzivní školení
od profesionálů etablovaných dětských
muzeí v Itálii a Německu či účast na konferenci „Hands On! International Association of Children in Museums“ ve Frankfurtu
ve dnech 22.–26. října 2019.

Spolupráce
v oblasti
knihovnictví
Štěpánka Běhalová
Knihovnická komise AMG

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., se stala signatářem Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti
knihovnictví a informační činnosti, které
bylo uzavřeno mezi významnými profesními sdruženími – AMG, Asociací
knihoven vysokých škol ČR, Sdružením
knihoven ČR a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Spolupráce
bude zaměřena především na zapojení
se do mezinárodních odborných struktur, přenos dobré praxe ze zahraničí do
českých knihoven a zlepšení podmínek

k poskytování a rozvoji knihovnických
služeb všech typů knihoven, tvorbu legislativy, vytváření reálného pozitivního
veřejného obrazu všech typů knihoven
a využívání příležitostí k financování významných projektů a vzdělávání knihovníků. AMG bude pro účely Memoranda
v rozsahu naplňování jednotlivých ustanovení zastupovat Knihovnická komise
AMG. Dokument podepsali dne 10. září
2019 v Olomouci v rámci konference
„Knihovny současnosti 2019“ předsedové jednotlivých sdružení: PhDr. Hana
Landová, Ph.D. (AKVŠ ČR), Mgr. Irena
Chovančíková (AMG), RNDr. Tomáš
Řehák (SDRUK) a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (SKIP). Setkání se konalo
ve dnech 10.–12. září 2019 pod záštitou ministra kultury ČR PhDr. Lubomíra Zaorálka a hejtmana Olomouckého
kraje Ladislava Oklešťka a svým mottem
„1919–2019 = KNIHOVNY“ reflektovalo
100. výročí vzniku knihovního zákona.

Napište nám!
Posílejte nám své zajímavé články
nejen k hlavním tématům našeho
časopisu.
Přijímáme náměty na další oblasti,
které by mohly pokrýt jednotlivá
tematická čísla. Je také možné
otisknout Vaše reakce na již publikované informace.
Podělte se s ostatními kolegy
s tím, co zajímavého se nachází
u vás v muzeu či okolí. Přijímáme články např. do rubrik „Příběh
muzejního předmětu“, „Pozvánky
na výstavy“, „Koho to napadlo“.
Nebojte se a pojďte s námi na
stránkách Věstníku AMG diskutovat nad aktuálními tématy českého muzejnictví!
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z činnosti amg

Požární ochrana
v kulturních
institucích

Ve čtvrtek 20. června 2019 proběhl
v prostorách Technického muzea v Brně
česko-norský požárně bezpečnostní
workshop na téma „Stabilní hasicí zařízení a požární ochrana v kulturních institucích“, který byl uspořádán Metodickým
centrem konzervace Technického muzea
v Brně ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích AMG, Českým výborem
ICOM a za podpory MK ČR.
Workshop tematicky představuje
další díl ze série seminářů „Ochrana
a bezpečnost paměťových institucí“,
pořádaných TMB, jehož hlavními tématy jsou především preventivní opatření,
prostorová, předmětová a požární ochrana. K hlavním cílům červnového setkání
patřilo shrnutí dosavadních zkušeností
a diskuze v rámci problematiky instalací
stabilních hasicích zařízení v paměťových institucích, se zvláštním důrazem
především na prostory expozic, depozitářů a zpřístupněných autentických
interiérů.
Program byl rozdělen do dvou bloků.
Náplní dopolední části byly především
odborné prezentace, které se věnovaly tématice stabilních hasicích zařízení, jejich
využití při ochraně památkově chráněných dřevostaveb a vybavení technickými
prostředky pro včasnou detekci a signalizaci požáru.
Odpolední blok semináře se uskutečnil pod vedením Mikaela Blihovdeho,
který zahájil přednáškou, jež se věnovala
analýze rizik a požární ochraně v Norsk
Folkemuseu v Oslo. V závěru byl vyhrazen
prostor pro odbornou diskuzi a vzájemnou
výměnu zkušeností.
Praktická část workshopu byla připravena v areálu TMB v Brně-Řečkovicích. Pod vedením Mikaela Blihovdeho
si bylo možné osvojit zásady zdolávání
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Foto: Eva Řezáčová, Archv TMB

Martin Mrázek – Jana Fricová
Technické muzeum v Brně

reálného ohně v praxi za použití dostupných ručních hasicích přístrojů. Workshopu se zúčastnilo celkem 28 osob.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem
spoluorganizátorům – AMG a ČV ICOM
– za stálou podporu konání této série
seminářů a Norsk Folkemuseu, které je
dlouhodobým smluvním partnerem TMB
v oblasti požární ochrany a v neposlední
řadě také MK ČR za celkovou podporu
aktivit Metodického centra konzervace
TMB i Komise pro bezpečnost v muzeích
AMG, bez níž by nebylo možné zajistit
kontinuitu a úroveň pořádaných akcí.

Jarní zasedání
Komise regionální
historie Moravy
a Slezska AMG
Naďa Urbánková
Technické muzeum v Brně

Letos se hostitelem pravidelného jarního
setkání moravských a slezských muzejních historiků stalo Technické muzeum
v Brně. Dne 29. května 2019 se zde
členové komise od předsedy Mgr. Jiřího

Mitáčka, Ph.D., dozvěděli novinky z jednání Senátu a Exekutivy AMG – zejména
termín výměny členských průkazek AMG
a skutečnost, že k 1. dubnu 2019 bylo vypovězeno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a NPÚ ze strany NPÚ.
Radostnější byla rekapitulace výsledků
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, kde členská muzea KRHMS AMG
obsadila v kategorii Muzejní publikace
roku 2018 první tři místa.
Následovalo projednání a jednomyslné přijetí nových členů komise. Úsměvná situace nastala u přijetí PhDr. Blanky
Rašticové, zakladatelky a dlouholeté
předsedkyně KRHMS AMG, která se po
odchodu do důchodu nově stala čestnou
členkou AMG.
Dalším bodem programu byla příprava podzimního dvoudenního odborného
semináře, který se uskuteční v říjnu 2019
v Muzeu a galerii v Prostějově a bude věnován třem pro nás aktuálním tématům:
I. Literárním a písemným pozůstalostem,
pozůstalostem osobností v muzejních
sbírkách, jejich evidenci, využití a úskalím
práce s nimi, spolupráci s archivy; II. Novému památkovému zákonu, památkám
a památkovým objektům ve správě muzeí,
památkám a sbírkám v církevním majetku
a spolupráci muzeí s církevními subjekty;
a III. Opomíjeným oblastem dokumentace
v muzejních sbírkách Moravy a Slezska.

Věstník AMG 5 /2019

z činnosti amg

Tradiční součástí jarních setkání
komise je také výměna informací o plánovaných akcích v jednotlivých muzeích
a konzultace aktuálních problémů. Členové komise byli PhDr. Naďou Urbánkovou
požádáni o příspěvky do recenzovaného
odborného časopisu Historická fotografie
2020 a Mgr. Sylvií Zouharovou Dykovou
o informace k dějinám motorismu v českých zemích pro výzkumný projekt „České století motorismu“ v rámci NAKI II.
Předseda komise Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.,
připomněl diskusi z loňského podzimního
semináře v Ostravě o evidenci sbírkových
předmětů v účetnictví muzeí a rozdílných
požadavcích zřizovatelů a zopakoval
prosbu o vyjádření členů ke stavu a praxi v jednotlivých muzeích. Diskutovány
byly rovněž aktuální zkušenosti s GDPR.
Následovala pozvání Mgr. Josefa Urbana
z Vlastivědného muzea v Olomouci na
odbornou konferenci „O lidové kultuře na
Hané“, která se bude konat dne 21. listopadu 2019 a PhDr. Miroslavy Kvášové
z Muzea vysočiny Pelhřimov na derniéru
a současně konferenci k výstavě „Současná česká mozaika“ na 12. srpna 2019.
Na závěr setkání si členové komise
prohlédli výstavy TMB „Karátové duše“
a „Počátky sportu v Brně“ a podle individuálního zájmu i stálé expozice.

Spektrum činností
pedagogické
komise
Lucie Jagošová – Jitka Pešková
Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku AMG

Profesní platforma ke sdružování muzejních pedagogů a dalších pracovníků
s vazbou na muzejní publikum vznikla
v AMG spojením původní Komise pro
práci s veřejností (1996) s Pracovní skupinou pro muzejní pedagogiku (2003).
Jejich sloučením (2004) vznikla Komise
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pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG, která nyní čítá na 87 muzejníků,
pracovníků metodických a akademických
center a individuálních členů.
Komise usiluje o vnímání muzejní pedagogiky v širším kontextu komunikace
a vztahů mezi muzei a veřejností (tj. muzejní výstavnictví, muzejní marketing
a management, profesní vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů). Věnuje pozornost
muzejně-didaktickým tématům, vztahu
teorie a praxe, problematice pracovníků
v první linii a spolupráci napříč muzejními
profesemi. Na základě intenzivního zájmu
členů komise v jejím rámci od roku 2016
působí pracovní skupina ke spolupráci
muzeí se školami, která pořádá workshopy k aktuálním problémům.
Každoročně je organizována konference, která letos již potřetí nesla název
„Aktuální trendy v muzejní prezentaci
a edukaci“. Ve snaze obohatit účastníky z České republiky a Slovenska také
o zahraniční přesahy, si komise klade za
cíl koncipovat setkání jako mezinárodní.
Zajišťování účasti zahraničních přednášejících s sebou nese nemalé finanční
náklady, které je třeba čerpat z jiných
zdrojů. Díky Katedře UNESCO pro muzeologii a světové dědictví a také díky
muzeím, v nichž se v posledních dvou
letech konference konaly (Muzeum hlavního města Prahy, Západočeské muzeum
v Plzni), se podařilo, a to s velmi pozitivními ohlasy, návštěvu zahraničních
lektorů uskutečnit.
Komise se otevírá spolupráci také
s dalšími subjekty. Dlouhodoběji udržuje
kontakty se svým slovenským protějškem, Odbornou komisiou pre výchovu
a vzdelávanie v múzeách (Zväz múzeí
na Slovensku). Vedle profesního setkávání s kolegy se věnuje dvěma dalším
páteřním aktivitám. Významným projektem komise je Geologická olympiáda,
která podporuje práci s nadanými žáky
v muzeu. Pilotní ročník (2015) probíhal
v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Od roku 2016 celorepublikovou
olympiádu garantuje Masarykova univerzita a na úrovni krajských kol, která
se konají v muzeích, organizaci zajišťuje

právě pedagogická komise. Ve čtrnácti
zapojených muzeích, jež disponují sbírkovými předměty z oblasti geologie, pak
geologové s pomocí muzejních pedagogů organizují a odborně garantují krajská
kola (více viz Museologica Brunensia,
2019, č. 1).
Od roku 2018 se pod organizačním
vedením komise zapojují členská muzea
AMG do letní soutěže dětského kanálu
České televize :D. Soutěž probíhá během
prázdnin s cílem vyslat rodiny s dětmi
na zajímavá místa po České republice
(města, hrady, zámky, rozhledny, muzea).
Rekapitulaci stávajících aktivit komise se věnovalo také červnové volební
plenární zasedání v Plzni. Jejich realizace bude kontinuálně pokračovat a dále
se rozvíjet pod vedením nově zvoleného
výboru ve složení Mgr. Lucie Jagošová,
DiS. (předsedkyně), Mgr. Tomáš Drobný
(místopředseda), Mgr. Monika Mikulášková, Mgr. Jitka Pešková a Mgr. Michaela
Zálešáková.
Aktuální informace zveřejňujeme na
webu AMG a nově na facebooku. Vlastní
edukační programy členů komise prezentuje portál http://www.muzeoedu.cz.

Muzea a 20. století
1. ledna – 31. prosince 2020
Přihlášky do kampaně na téma
„1920–1970–1990: Střetávání totalit s demokracií“ zasílejte
v průběhu celého roku 2020!
Celoroční kampaň s jednotícím
tématem z historie 20. století má
za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní
prezentace formou výstav, expozic, publikací, přednášek, seminářů, workshopů, akcí typu „living
history“ apod.
Více informací na http://www.
muzea20stoleti.cz.
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Okouzlení Afrikou

Poslední dubnový den byl zahájen rozsáhlý výstavní projekt, nazvaný „Okouzlení Afrikou“. Hlavním záměrem jeho
autorů bylo představit umělecká díla
ilustrující vliv Afriky na české umělce
od 19. století až do současnosti. Ačkoliv nevyrůstali v zemi s přímou koloniální minulostí, africké umění se stalo
pro ně významným zdrojem estetické
inspirace a kreativity. Na výstavě jsou
tak prezentována díla českých umělců,
kteří navštívili Afriku, ale i výtvarníků,
jež zhotovili své práce zprostředkovaně
– na základě inspirace díly zahraničních
autorů (kubistů, expresionistů a fauvistů) tvořících pod vlivem umění Afriky
například v Paříži.
V kontrapunktu k uměleckým dílům
jsou součástí výstavy také africké plastiky
a masky, z nichž se některé nacházely ve
sbírkách a ateliérech významných českých umělců. Cílem výstavy je zmapovat
počátky, růst a kumulaci výtvarného zájmu o africký kontinent, zejména o jeho
domorodou kulturu. Zastoupeni jsou
přední reprezentanti moderního umění,
jako např. František Kupka, Emil Filla,
Josef Čapek, Alén Diviš, Antonín Pelc,
Jan Křížek, František Tichý, František Hudeček, ze současných umělců pak František Skála, Jiří Anderle, Jan Švankmajer,
Petr Kvíčala, Jan Vičar, Jan Pištěk, Jindra
Viková nebo Jaroslav Róna.
Prezentace je rozdělena do dvou
výstavních sálů o celkovém rozsahu
600 m2. Na této ploše se autoři snažili výstavě vtisknout další vnitřní logiku
a strukturu. Tím vzniklo členění výstavy
do třinácti okruhů. Návštěvník se zde setká s Marockými etudami, reflektujícími
především meziválečné tvůrce v severní
Africe, Okouzlení Egyptem se promítlo
do mysticismu nejen Františka Kupky, ale
také například Františka Bílka. Nechybí
zde ani médium fotografie (např. Martin
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Foto: Filip Fojtík, Archiv MZM

Moravské zemské muzeum –
Pavilon Anthropos
30. dubna 2019 – 29. února 2020

Frouz, Pavel Baňaka, Josef Sudek, Václav Chochola). Další části jsou věnované sběratelům – umělcům, kde kurátoři
neopomenuli např. i významnou sbírku
a dílo Adolfa Hoffmeistera. K zakladatelům moderního evropského umění jakými
byli Georges Braque či Pablo Picasso
diváka přivedou díla ikonických českých
tvůrců počátku 20. století v částech nazvaných Afrika dotekem Paříže a Políbení
Afrikou. Nebylo ale zapomenuto ani na
výrazný okruh česko-německých umělců, kteří jsou zastoupeni řadou autorů
a především pozoruhodnými grafikami.
S převahou současní výtvarníci více generací jsou pak prezentovaní v částech,
které svým názvem napovídají samotný
obsah: Totemy, fetiše, předkové, duchové; Svět afrických masek; Afrika a hledání archaismů; Původ lidstva a Setkání
s africkými etniky.
Samotná příprava byla jedním z nejnáročnějších výstavních projektů Moravského zemského muzea z poslední doby.
To je dáno především množstvím zapojených partnerů. Na výstavě je zastoupeno
na 65 tuzemských autorů 180 originálními díly. Instalace je doplněna desítkami příkladů autentického domorodého
umění. Do projektu bylo zapojeno 55
subjektů, ať galerijních či paměťových
institucí z celého území České republiky, tak soukromých sběratelů a samozřejmě také sami autoři. Edukativní

dimenzi výstavě vtiskly připravené doprovodné programy a pro budoucnost
zůstane nejdůležitějším výpravný více
jak třísetstránkový katalog. V této šíři
je téma v našem muzejním a galerijním
prostředí zpracováno poprvé. Koncepce
se snažila reagovat na současné trendy
ve světovém výstavnictví, které ve stále
větší míře prezentuje komplexní a inspirující vztah mezi nativní exotikou a západní moderní kulturou. V neposlední
řadě kurátoři navázali na dlouholetou
tradici výrazných výstav, které v Pavilonu Anthropos mapují široké pole témat
s kulturně-antropologickou tématikou.
Petr Kostrhun

Jak viděl jižní
Moravu Václav
Chochola?
Regionální muzeum v Mikulově
5. května – 24. listopadu 2019
Muzeum představuje svou hlavní sezónní
výstavou doposud neznámou kapitolu
tvorby předního českého fotografa Václava Chocholy (1923–2005). Ten bývá
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nejčastěji spojován s Prahou, kde strávil
celý život, přičemž město či jeho periferie
mu byly nekonečným zdrojem inspirace.
V roce 1953 se Chochola oženil s Boženou Stopkovou, jejíž rodina žila na jihu
Moravy, nedaleko Mikulova, kam se mu
tímto životním mezníkem otevřela cesta.
V následujících letech za svým početným
příbuzenstvem často přijížděl a zaznamenával svět okolo sebe. Vznikla tak
mimořádná kolekce fotografií, jejíž část
je nyní k vidění na mikulovském zámku,
na výstavě nazvané „Morava 53–88“.
Vedle nesporných uměleckých kvalit
disponuje celý soubor i etnografickou
rovinou. Chochola nechává návštěvníka

nahlédnout do intimního prostředí vlastní rodiny, vtahuje jej do rodinných rituálů
a zprostředkovává též pohled do života
jihomoravské vesnice i maloměsta ve
druhé polovině 20. století. V celém moravském souboru lze sledovat několik
témat, jejichž pojítkem je koloběh rodinného života. Nejrozsáhlejším je dětství,
které se kromě zdařilých portrétních
fotografií zachycuje dětské hry či svět
part na sídlištích. Dalším tématem je
láska – mateřská, sourozenecká či manželská. Tu reprezentuje např. série fotografií z Chocholovy vlastní svatby. Rozsáhlou skupinu lze nazvat „život všední
i sváteční“, kde je zachycena atmosféra

výročních obyčejů nebo rodinných oslav.
Posledním tématem moravského souboru je pak smrt, vnímaná jako mezní
událost v životě rodiny.
Václav Chochola při návštěvách jižní
Moravy odkládal svůj fotoaparát jen zřídka. Zvědavě pozoroval svět kolem sebe
a svébytně, s citem pro detail a kompozici, zachycoval všední i sváteční život své
rodiny. Nevědomky tak vytvořil soubor
fotografií, který se může stát zajímavým
pramenem při etnografickém výzkumu
proměn tradičního života na venkově po
druhé světové válce.

v předchozím roce během vzájemných
diskuzí a konzultací s pracovníky okolních
muzeí. Soustavně jsme zkoumali nově
otevřené projekty v Česku, a to z hlediska
vizuálního i praktického vzhledem k pohodlí návštěvníka a k ochraně sbírkových
předmětů. Z těchto ukázek expozic jsme
vyvodili závěr, že je nutné v prezentaci
propojit tři základní prvky pro efektivnější
poznání minulosti Blatenska. Muzeum
muselo nejen podávat obšírné informace, které nesměly přesáhnout určitý rozsah textů, ale také představit přitažlivou
a hravou formou sbírkové předměty doposud skryté v depozitáři. Takto vznikl
koncept s vyváženými interaktivními, informativními a sbírkovými částmi.

Finanční náročnost projektu a naše
představy nás přiměly k rozložení realizace do 4 let. Z této nevýhody se stal přínos, neboť jsme se každý rok mohli poučit
z vlastních chyb. V roce 2016 byla otevřena první část expozice Pravěk na Blatensku. Návštěvníci se v ní mohou nejen
vizuálně seznámit s artefakty z doby
železné, ale porovnat i starší variantu
kamenného mlýnu s mladším rotačním
nebo doslova sáhnout do nitra mohyly.
Malý prostor muzea díky nutnému šuplíkovému systému poskytl návštěvníkovi
pocit objevování dějin, které jsou jen rámcově řazeny do časové linky. Další části od
doby hradištní až po současnost byly realizovány v letech 2017–2018 za finanční
podpory MK ČR i města Blatná. První
část našeho zřizovatele zaujala natolik,
že přislíbil poskytnout 30 % z celkové
vyžadované částky. Díky tomu bylo možné investovat více zejména do ochrany
sbírkových předmětů (světel, zvlhčovačů,
měřící techniky apod.) a také edukačních
prvků expozice.
U poslední letošní fáze plánujeme
prostory doplnit o herní aplikaci, která
provede návštěvníky celými dějinami Blatenska. Budou hledat střípky z historie
regionu, které jim odhalí poklady ve formě

Josef Šuba
Blanka Chocholová

Muzeum všemi
smysly
Městské muzeum Blatná
od 28. února 2019
Město Blatná je malou obcí na severu
Jihočeského kraje. Mnozí jej znají jen
díky vodnímu zámku s oborou. Toto místo a okolí ovšem skrývá více. Nemluvíme jenom o zaniklé slávě „města růží“,
jak se mu přezdívalo ještě v 90. letech
20. století, ale např. o poselství pana Lva
až na konec světa, o hrabatech Serényi
de Kiss, jež přispěla k baroknímu stavitelství v kraji nebo o okrese Blatenském
vzniklém v roce 1868 atp. Právě na tuto
zapomenutou historii chtělo Městské muzeum Blatná upozornit formou stálé expozice, která by nejen představila sbírkové
předměty jako svědky doby, ale provedla
návštěvníka celou minulostí tak, aby si ji
doslova prožil všemi smysly. S realizací se
započalo v roce 2016, kdy jsme společně s kolegyní Taťánou Fryštákovou došli
k rozhodnutí, že není nutné pořád hledat
finanční zdroje, ale hlavně začít. Určitá
představa o formě expozice vznikala již
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nové stálé expozice
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nejkrásnějších muzejních sbírek, až nakonec budou odměněni malým památečním
suvenýrem. Expozice dostala i své jednotící heslo, a to Muzeum všemi smysly,
neboť přesně to ji nejvíce vystihuje. Zde

si na minulost nejen sáhnete, vyslechnete
svědectví pamětníků či zvuky některých
předmětů, ale doslova k ní přivoníte. Projdete mnohými rolemi a z bran muzea vyjdete s novým pohledem na město i okolí.

Slavnostně bude celý projekt představen
na konci února 2020, v současné době je
možné jednotlivé části expozice navštívit
během krátkodobých výstav.

a 20. století. Hlavní organizátor akce
za hornorakouskou stranu, člen vedení
Svazu hornorakouských muzeí Klaus Landa pak informoval o výsledcích nedávno
provedené analýzy působení muzejních
institucí na návštěvníky.
Následovaly dva zásadní, teorii i praxi spojující referáty, které přednesli Herta
Neiß, kurátorka připravované Hornorakouské zemské výstavy v Linci (2021),
a Martin Spantig, odpovědný v Zemském
ústředí pro nestátní muzea v Bavorsku za
oblast turistického ruchu. Poté již hovořili referenti z jednotlivých účastnických
zemí. Kirsten Wengmann, koordinátorka
skupiny MuSeenLandschaft Expressionismus, představila historii i současnost
této sítě složené ze 4 muzeí a 4 turistických regionů. Andreas Gosch z Německého muzea hygieny v Drážďanech
prezentoval 4. saskou zemskou výstavu,
která se bude konat v roce 2020. Malou,
ale výkonnou „muzejní síť“ z Horního Rakouska přiblížili Bernadette Kerschbaummayr z Turistického svazu St. Florian
a Christoph Hain z PANEUM – Kabinetu kuriozit chleba v Astenu. Moderní
a silně manažerský přístup byl patrný ve
vystoupení Fabiana Raabeho, jednoho
z tvůrců koncepce muzea FC Bayern Erlebniswelt v Mnichově. Zcela kontrastně
pak vyzněl patriotický a srdce i mysl pohladivší příspěvek Doris Room z agentury Oberösterreich Tourismus a Ludwiga
Schwanningera ze Společnosti Franze
Xavera Grubera v Hochburgu-Achu na
téma akcí k výročí 200 let písně „Tichá
noc! Svatá noc!“ v roce 2018. Na závěr
prvního jednacího dne pak Hana Dvořáková z MZM a Zuzana Vojtová z České
centrály cestovního ruchu pouvažovaly

nad úlohou muzeí v oblasti turismu, zejména nad tím, co mohou nabídnout a jak
oživují historické a národopisné tradice.
Další blok se nesl především ve znamení českých zástupců. Lucie Horáková
z Muzea romské kultury v Brně představila tuto evropsky unikátní instituci a její
přínos pro návštěvníky. Sylva Dvořáčková
z Muzea Novojičínska přiblížila četná pracoviště této instituce a jejich význam pro
region, ale i v širším mezinárodním rámci.
Angelika Taube pak začlenila muzeologické aktivity do pestrého spektra akcí
turisticky atraktivního objektu, pevnosti
Königstein v sasko-českém pohraničí. Tři
závěrečné referáty se nesly v obdobném
duchu entuziasmu, řady již splněných
cílů a mnoha plánů do budoucnosti.
Spojení těchto fenoménů umožnilo vytvořit návštěvnicky přitažlivé destinace
z nevelkých muzejních institucí: Německé muzeum damašku a froté v saském
Großschönau představila Anja Schumann. S německým muzeem klobouků
v Lindebergu seznámily Kathrin Felle
a Angelika Schreiber a o Textilním centru
v Haslachu pohovořila Christina Leitner.
Konference měla opět vysokou úroveň, nabídla mnoho „best practice“, tedy
dobrých příkladů a řešení, ale nastolila
rovněž řadu nových otázek, o kterých
se bude nepochybně v budoucnosti hovořit na tomto i jiných fórech. Nezbývá
než poděkovat organizátorům setkání,
kteří navíc připravili bohatý doprovodný program – mj. prohlídku významných
místních památek včetně Císařské vily
a společenský večer v Trinkhalle – a těšit
se na příští setkání v roce 2020, jež by se
mělo konat v bavorském Chamu, patrně
na téma „Muzea a dobrovolníci“.

Petr Chlebec

Z KONFERENCÍ

Muzejníci
v císařských
lázních
Luděk Beneš
čestný člen AMG

V pořadí již 28. setkání bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejníků se skutečně konalo v Bad Ischlu,
oblíbeném místě letního odpočinku a zotavení císařského páru Františka Josefa I.
a Alžběty (Sissi). Téma konference bylo
pro místo konání příznačné „Cesty spolupráce muzeí a cestovního ruchu“ s podtitulem „Autentické nebo povrchní?“.
Jednání zahájili svými uvítacími projevy prezident Svazu hornorakouských
muzeí Roman Sandgruber a starosta
města Bad Ischlu Hannes Heide. Následovaly zprávy představitelů muzejních
organizací jednotlivých zúčastněných
zemí. Vedoucí Saského zemského ústředí
pro muzejnictví Katja Margarethe Mieth
uvedla řadu statistických údajů o rozvoji
turismu v této spolkové zemi s důrazem
na návštěvnost muzeí. Předsedkyně bavorského Zemského ústředí pro nestátní
muzea Astrid Pellengahr se zaměřila zejména na spolupráci muzeí se subjekty
turistického marketingu. AMG zastupoval
na konferenci člen Exekutivy AMG Jakub
Smrčka, jenž nejprve obeznámil publikum
s jejími principy i členskou základnou,
pozastavil se nad některými aktuálními
problémy a posléze poukázal na popularizační projekty, jako jsou Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí či mediální kampaň Muzea
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Bechyně
Městské muzeum Bechyně
Jitex 70

R. Adam: Raději sbírat motýly?
Tai Shani: Tragodía
19. 10. 2019 – 31. 3. 2020

Mezinárodní muzeum keramiky
Kerapunk: Keramika ze sbírek AJG
J. Jonášová / Z. Šimek: re-generace

25. 5. – 31. 10. 2019
25. 5. – 31. 10. 2019

Benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov

Vladimír Kasl: Lidé kolem nás
Proměny Marty Krásové
Kouzlo vánočního stromku
Vánoční tradice: Stromeček

9. 10. – 17. 11. 2019
11. 10. – 17. 11. 2019
29. 11. 2019 – 1. 2. 2020
30. 11. – 21. 12. 2019

Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884

Hořké zlato
Historie českých kuchařských knih
Secese: Ze života našich prababiček

4. 10. – 31. 12. 2019
4. 10. – 31. 12. 2019
4. 10. – 31. 12. 2019

Bílá Lhota
Arboretum Bílá Lhota
Umělecké kovářství rodiny Stawaritschů 2. 9. – 31. 10. 2019

22. 10. 2019 – 12. 1. 2020

Blansko
Muzeum Blanenska
E. Roučka: Život a dílo vynálezce
13. 6. – 27. 10. 2019
Moravský kras: Pod zemí i nad zemí
27. 6. – 27. 10. 2019
Na návštěvě u Kašpárka:
Papírová divadélka
15. 11. 2019 – 14. 2. 2020
Vlaky – vláčky – koleje: Historie železnice na Blanensku
od modelů po skutečnost
15. 11. 2019 – 14. 2. 2020

Blatná
Městské muzeum Blatná

18. 10. 2019 – 26. 1. 2020

Vánoční výstava pro děti
listopad 2019 – leden 2020
Branky, Body, Brno
16. 5. – 31. 12. 2019
Architekt F. Weinwurm: Nová cesta
29. 8. – 3. 11. 2019
Baron Trenck: Nová tvář legendy
3. 10. – 31. 12. 2019
Karla Hanušová: Zem za zavřenýma
očima
28. 11. 2019 – 2. 2. 2020

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

Technické muzeum v Brně
Železná opona 1948–1989

12. 11. 2019 – 3. 5. 2020

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
1. 7. – 27. 10. 2019

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Z naší přírody
50 let CHKO Jeseníky
Pastevectví pod Pradědem
Tajemství vánočních rostlin

9. 9. – 1. 12. 2019
13. 9. – 28. 10. 2019
19. 9. – 10. 11. 2019
28. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Libor Vymyslický: 20 let s paletou
v kraji pod Pálavou
27. 9. – 28. 10. 2019
Eva Černohorská: Retrospektivní výstava 1. 11. – 8. 12. 2019

Lichtenštejnský dům
Břeclav ´89

11. 10. – 31. 12. 2019

Synagoga

Pavel Baňka: Hledání ticha /
/ Fotografie z let 1998–2018
14. Blatenský fotofestival: Divočina

Lenka Neuhaserová
14. 9. – 10. 11. 2019
14. 9. – 10. 11. 2019

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Jindřich Štreit: Ze tmy do světla 11. 10. 2019 – 11. 1. 2020
Vzpomínka na blovické pedagogy
J. Hyana, F. J. V. Kamenického
a V. M. V. Bělohrobského
19. 10. 2019 – 25. 1. 2020
V létě na nebi, v zimě na zámku 28. 10. 2019 – 29. 2. 2020

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka

4. 10. – 17. 11. 2019

Bučovice
Muzeum Bučovice
Nová stálá expozice: Životem a časem
po Bučovicku
od 25. 9. 2019
Zkamenělé stopy
12. 9. – 17. 11. 2019

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Literární toulky Čáslaví

25. 6. – 31. 10. 2019

Galerie
Josef Pospíšil: Sochy

8. 10. – 26. 10. 2019

Výstavní síň

Otakar Kubín / Othon Coubine: Boskovice –
Paříž – Simiane (1883–1969)
20. 9. – 24. 11. 2019

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila

V hledáčku fotografů ke sto letům
Fotoklubu Čáslav
Petr Šika: Cesty světla
Vánoční výstava

15. 10. – 27. 10. 2019
11. 11. – 24. 11. 2019
2. 12. 2019 – 5. 1. 2020

Muzeum zemědělské techniky
24. 5. 2019 – 1. 3. 2020

Klukovský sen

1. 4. 2019 – 31. 10. 2019

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích

Pražákův palác
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1. 5. 2019 – 28. 2. 2020

Muzeum Brněnska
Vila Löw-Beer v Brně

Josef Hoffmann: Otto Prutscher

Bílovec
Kulturní centrum Bílovec

Výstava finalistů Ceny Jindřicha
Chalupeckého

Okouzlení Afrikou

Muzeum města Brna

Beroun
Muzeum Českého krasu

Ve vile: Eva Eisler a Peter Demek

Moravské zemské muzeum
Pavilon Anthropos

Fabriky a fabrikanti

Benešov v kresbách Antonína Pinkase 19. 9. – 3. 11. 2019
Vánoční zastavení
21. 11. – 1. 12. 2019

Cinkalo se klíčema

27. 9. 2019 – 19. 1. 2020
27. 9. – 8. 12. 2019

27. 9. 2019 – 19. 1. 2020

Architektura ve fotografii Jiřího Čermáka 5. 10. – 3. 11. 2019

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Černobílé kontrasty
3. 5. – 31. 10. 2019
Libri prohibiti: Zakázané knihy
v době normalizace
30. 9. – 17. 11. 2019
Svědek své doby: Život tiskaře
Antonína Ulbrichta (1880–1969) 24. 10. – 31. 12. 2019
Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku
a Jablonecku
11. 4. – 17. 11. 2019
Severočeská entomologie:
Současnost
12. 9. – 17. 11. 2019
Lukostřelci a ostrostřelci v České Lípě 15. 3. – 31. 12. 2019
Barevné spolusnění: Obrazy Vladimíry Zborníkové
a Renaty Grolmusové
17. 10. – 31. 12. 2019

Česká Třebová
Městské muzeum Česká Třebová
Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt
v české lidové kultuře
19. 9. – 10. 11. 2019
Tradiční vánoční výstava
1. 12. – 5. 1. 2020

České Budějovice
Alšova jihočeská galerie
Andrej Dúbravský: Glyphosate orgy
Kateřina Štenclová: Situační hranice

12. 9. – 1. 12. 2019
12. 9. – 1. 12. 2019

Galerie tiskárny Karmášek, K. Weise 9

11. 10. – 17. 11. 2019

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Řemesla a živnosti v Českých
Budějovicích
6. 4. 2019 – 6. 4. 2020
Johann Steinbrener: Příběh vimperského
knihtisku
18. 4. – 27. 10. 2019
100 let jihočeského divadla:
Kabinet zázraků
1. 6. – 31. 10. 2019
Svatá Anežka Česká a obraz její úcty v jižních
Čechách
25. 10. 2019 – 18. 10. 2020

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Listopad 1989 v Dačicích
Volání dálek: Ze 14 expedic
po celém světě
Vladimíra Vávrů: Obrazy, keramika

17. 10. – 22. 12. 2019
17. 10. – 24. 11. 2019
1. 12. – 30. 12. 2019

27. 6. – 30. 12. 2019
24. 8. – 31. 10. 2019
16. 9. – 30. 11. 2019

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy
Vale, lásko ošemetná…

3. 5. – 31. 10. 2019

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Jménem zákona! Četnictvo
na Domažlicku (1850–1945)
Vítejte! Freiraum furth im Wald
Vojtěch Kubašta, geniální ilustrátor

prosinec 2019 – leden 2020
4. 10. – 24. 11. 2019

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Záložky a stuhy
Mervartovi
30 let od Sametové revoluce
Retrohrátky

20. 9. – 20. 10. 2019
10. 10. – 24. 11. 2019
14. 11. – 8. 12. 2019
1. 12. 2019 – 30. 1. 2020

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Úspěšné hledání identity: Odkaz Toniho Diessla
Františkovým Lázním
16. 8. – 3. 11. 2019

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Tajemná melodie: Výstava výtvarných prací
Surrealistické skupiny Stir up
27. 9. – 3. 11. 2019

Frýdek-Místek
Frýdecký zámek
X. Beskydské trienále řezbářů 2019

20. 9. – 3. 11. 2019

Havířov
Výstavní síň Musaion v Havířově
25. 4. – 31. 10. 2019

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Otto Fraus: Fotograf Havlíčkova
Brodu
12. 10. 2019 – 12. 1. 2020

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie
Karel Teige

10. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Les pramenů: Příběhy lesů
Barbora Janů: Příroda v ilustraci

1. 4. – 31. 10. 2019
14. 8. – 31. 10. 2019

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Vládci noci
Vánoce v měšťanské rodině

24. 5. – 10. 11. 2019
29. 11. 2019 – 19. 1. 2020

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Dobrovice
Dobrovická muzea
Oldřich Linka: 100 let
Technická herna na cestách aneb
Fyzika hrou
Brána recyklace

Jan Knap: Malby a kresby
Bratři Špillarové

Dotkni se přírody: Les

Galerie Mariánská, Pražská třída 1

Jan Čtvrtník

Galerie Bratří Špillarů
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V naději: Události let 1989 a 1990
v Čelákovicích
16. 11. 2019 – 26. 1. 2020

24. 5. – 20. 10. 2019
26. 9. – 31. 12. 2019
7. 11. – 31. 12. 2019

Hodonín: 850 let od první písemné zmínky
o hodonínském hradu
4. 10. 2019 – 19. 1. 2020
Lichtenštejnsko 1719–2019:
300 let knížectví uprostřed
Evropy
25. 10. 2019 – únor 2020

Hodonín u Kunštátu
Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě
Vybrané nálezy z archeologického
výzkumu v místech bývalého
tzv. cikánského tábora
v Letech u Písku
21. 8. – 31. 10. 2019
Genocida Romů a Sintů v době 2. světové
války
21. 8. – 31. 10. 2019
Výsledky soutěže Emílie Machálkové
a Karla Holomka věnované připomínce
romského holokaustu
21. 8. – 31. 10. 2019

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

9. 6. 2018 – 15. 12. 2019
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Hořovice
Muzeum Hořovicka

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice

Dr. Josef Maličký: Archeolog,
muzejník, právník

15. 9. – 29. 10. 2019

Hrabyně
Památník II. světové války

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Smutný osud země: Mezi Mnichovem
a válkou
Sedmidenní válka o Těšínsko
Píkovi: Smutný osud rodiny
Místa utrpení, smrti a hrdinství

11. 4. – 30. 11. 2019
11. 4. – 30. 11. 2019
31. 7. – 30. 11. 2019
8. 10. – 30. 11. 2019

Hranice
Městská kulturní zařízení Hranice
Výstavní síň Stará radnice
Vánoce za totáče

Hronov
Jiráskovo muzeum Hronov
23. 8. – 28. 10. 2019

Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče
Výstava výtvarného spolku Rozumění
z Otrokovic
Výstava výtvarné skupiny
Hustopeče – Alfons
Výstava členů Fotoklubu Hustopeče

4. 10. – 27. 10. 2019
3. 11. – 24. 11. 2019
1. 12. – 27. 12. 2019

Chlumec nad Cidlinou
Městské muzeum Loreta
Entomologická výstava

18. 8. – 28. 10. 2019

Kostel Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou

Vánoční výstava

25. 11. – 24. 12. 2019

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Únik z totality aneb Listopad ´89
na Chomutovsku
Retrohrátky

19. 10. – 1. 2. 2020
17. 11. – 1. 2. 2020

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Tanec kolem baletky: Co se děje
v restaurátorské v dílně?
28. 9. 2018 – 12. 1. 2020
Natrach Ditrach: Kinetické, světelné
a zvukové objekty
absolventů DAMU
18. 10. 2019 – 2. 2. 2020

Regionální muzeum v Chrudimi
Tam, kde slova končí: Chrudimská hudební
výročí
4. 10. – 1. 12. 2019
Rok 1989 v Chrudimi
14. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Památník Alfonse Muchy
125 let Muzea v Ivančicích

1. 11. 2019 – 19. 1. 2020

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,
17. 5. – 20. 10. 2019
šperk a sklo
Současné skleněné vánoční
ozdoby
22. 11. 2019 – 16. 2. 2020
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Heinrich Wolf
18. 9. – 10. 11. 2019
Nebyli jsme sami / Nie byliśmi sami
1. 10. – 24. 11. 2019
Regenhart & Raymann
19. 11. 2019 – 24. 2. 2020
Kouzlo mechanických betlémů:
Vánoce ve Vodní tvrzi
3. 12. 2019 – 5. 1. 2020

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně

15. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Hronov v pohybu

Dřevo v životě našich předků
2. 6. – 20. 12. 2019
Fotoklub Jesenice a obrazy Miroslava Mottla
a Karla Příhody
12. 9. – 27. 10. 2019

Jak semena putují krajinou
20. 9. – 20. 10. 2019
Život ve stínu šibenice
27. 9. – 10. 11. 2019
Rok 1989 v Jičíně
1. 11. – 1. 12. 2019
Jičín na dobových pohlednicích 29. 11. 2019 – 12. 1. 2020
V babiččině kuchyni od Tří králů do
Vánoc
6. 12. 2019 – 26. 1. 2020

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Irena Wagnerová: Zátiší
„Archeologie“ knižní vazby

2. 10. – 23. 11. 2019
10. 12. 2019 – 1. 2. 2020

Muzeum Vysočiny Jihlava
Pěšáci umění
13. 9. – 3. 11. 2019
Olga Žáková: Od detailu po panorama
z mobilu a kompaktu
17. 9. – 28. 10. 2019
Hans Canon, otec a syn: Život a dílo 11. 10. – 17. 11. 2019
Martin Srb / Adolf Absolon: Nejen známková
tvorba
18. 10. – 1. 12. 2019
Tančíme a hrajeme
31. 10. – 8. 12. 2019
Z Velké Moravy až do nepaměti
a zpět
24. 10. 2019 – 26. 1. 2020
Vánoce s vůní dřeva, vanilky
29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
a skořice
Vánoce v přírodních materiálech 29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
XVI. ročník fotografické soutěže
Photographia Natura 2019
6. 12. 2019 – 2. 2. 2020
F. Štohanzl: Krajina mýma očima 10. 12. 2019 – 19. 1. 2020

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Mrtví jdou za sluncem: Evropa
v odlesku bronzu
9. 6. – 3. 11. 2019
Krásy Jílového
3. 8. – 28. 10. 2019
Putování za předky
4. 8. – 17. 11. 2019
Štěchovická kamenina Václava Davida 11. 8. – 17. 11. 2019
Pán na Včelím hrádku
7. 9. – 24. 11. 2019
ZE (MĚ)
13. 11. 2019 – 26. 1. 2020
Všude hezky… tady to miluju
16. 11. 2019 – 2. 2. 2020
150 let jílovského Sokola
16. 11. 2019 – 2. 2. 2020

Jindřichův Hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Jezuité v Jindřichově Hradci
24. 11. 2018 – 31. 12. 2020
Antonín Kratochvíl: Moskevské noci
& portréty osobností
20. 7. – 30. 12. 2019
Jan Jiráček: Stromy
23. 8. – 31. 10. 2019
Sami Siva: Fallen Feather
23. 8. – 3. 11. 2019

Muzeum Jindřichohradecka
Zábava, vášeň, hazard aneb Z historie
karetní hry
17. 5. 2019 – 6. 1. 2020
Lada nelada a vyladěná móda
25. 10. 2019 – 6. 1. 2020

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Tragická léta 1939–1942

26. 4. 2019 – 6. 1. 2020

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Malíři skla z rodiny Ahne

8. 9. – 30. 11. 2019

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary
Hory oheň plivající

12. 9. – 1. 12. 2019

Karviná-Fryštát
Výstavní síň Karviná
Přežij v přírodě Těšínska

20. 8. 2019 – 31. 1. 2020

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Ondřej Sekora přírodovědcem
Malující lodník Jaroslav Tyxa

6. 9. – 10. 11. 2019
6. 9. – 3. 11. 2019

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
City mejkap
Kosmos

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Nová stálá expozice: Strážci času
od 21. 5. 2019
Společenský život hmyzu
12. 9. – 3. 11. 2019
Umění je stav duše XII.
10. 10. – 17. 11. 2019
Pohádkové Vánoce
11. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Jindřich Štreit: (Ab)normalizace 21. 11. 2019 – 31. 1. 2020

Kunín
Zámek Kunín
Ve znamení tří deklarací: Šlechta v letech nacistického
ohrožení československého státu
22. 6. – 28. 10. 2019
Nevidět neznamená nevnímat
31. 8. – 28. 10. 2019

Kutná Hora
České muzeum stříbra
Hrádek
H. Richterová: Dřevořezby a akvarely 17. 9. – 30. 11. 2019
Kutná Hora sametová
8. 10. – 30. 11. 2019
Co nového v muzeu?
15. 10. – 30. 11. 2019
Vánoční výstava
4. 12. 2019 – 5. 1. 2020
Kouzlo sklářského řemesla

7. 9. – 10. 11. 2019
16. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Markéta Jáchimová: Před branami

10. 8. – 31. 10. 2019

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
29. 10. 2019 – 26. 1. 2020
29. 10. 2019 – 26. 1. 2020
29. 10. 2019 – 26. 1. 2020
29. 10. 2019 – 26. 1. 2020
29. 10. 2019 – 26. 1. 2020

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Faust
Pavel Opočenský: Nucleus
Jiří Hrbek: Setkání okamžiků

1. 9. – 31. 10. 2019
8. 9. – 31. 10. 2019
8. 9. – 31. 10. 2019

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Petr Helbich: Osamělý poutník

Veronika Rejfířová: Bludná krajina
Zdeněk Macháček: Dřevořezba

10. 10. – 10. 11. 2019

6. 9. – 31. 10. 2019
7. 11. – 29. 12. 2019

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
17. 11. 1989: Třicet let svobody
12. 9. – 16. 11. 2019
Betlémy
28. 11. 2019 – 11. 1. 2020

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

2. 4. – 30. 11. 2019

Galerie Středočeského kraje
Alej světců
25. 2. 2018 – 8. 2. 2020
Ivana Zochová: HPONI
22. 9. 2019 – 16. 2. 2020
Jakub König: Zvíře jménem
Podzim
22. 9. 2019 – 16. 2. 2020
Petra Malinová: Zemitě
22. 9. 2019 – 9. 2. 2020
Ateliér skla Petra Stanického a Jense Pfeifera:
Velký třesk
22. 9. – 1. 12. 2019
Srdce velkoměsta: Práce na papíře
ze sbírek GASK
13. 10. 2019 – 19. 1. 2020
Josef Hampl: Do prostoru
13. 10. 2019 – 19. 1. 2020
J. Trnka: V zahradách imaginace 27. 10. 2019 – 22. 3. 2020

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Josef Klvaňa
Bude zima, bude mráz

15. 8. – 10. 11. 2019
1. 12. 2019 – 9. 2. 2020

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun

Králíky
Městské muzeum Králíky

1. 6. – 31. 10. 2019

Krnov
Městské muzeum v Krnově
Krnov v éře Hohenzollernů

12. 10. – 17. 11. 2019
23. 11. 2019 – 12. 1. 2020
17. 12. 2019 – 16. 2. 2020

Kamenný dům

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Když se cinkalo klíčema
Vánoční pohlednice
Historické betlémy
Velké kouzlo malého zrnka
Narodil se Kristus Pán

Krzystof Rusiecki
Jiří Valeš
Hvězdy stříbrného plátna

kalendárium výstav

Mapový okruh Vysočina: Výstava fotografií
z LXI. ročníku soutěžě
1. 9. – 27. 10. 2019

13. 9. – 20. 11. 2019

Sametová revoluce
Svět hraček
Vánoce Josefa Lady

31. 8. – 16. 11. 2019
31. 8. – 16. 11. 2019
30. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Lovecké fotografie Adama Simandela:
Hunting story
14. 9. – 17. 11. 2019

Lešná
Zámek a park Lešná u Valašského Meziříčí
Kvetoucí ornamenty
Myslivost: Minulost a současnost

13. 4. – 27. 10. 2019
8. 6. – 27. 10. 2019

Letohrad
Městské muzeum
20 let Letohradského železničního
klubu
Vánoční výstava

18. 9. – 16. 11. 2019
1. 12. – 23. 12. 2019
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Lidice
Památník Lidice
Cypřiše i sakury
12. 12. 2019 – 30. 4. 2020
Lidice a Ležáky po roce 1989: Svoboda,
která přinesla nezájem
19. 9. – 31. 12. 2019

Lidická galerie
47. ročník Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy

28. 5. – 25. 11. 2019

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Jak šel čas… s muzeem
20. 4. 2018 – 31. 12. 2019
Město na dvou pahorcích: 800 let
od počátku města Litoměřic
26. 9. 2019 – 1. 3. 2020

Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšlská entomologie
Fauna na poštovních známkách
Atelier Štěpán: Doteky

14. 9. – 24. 11. 2019
14. 9. – 24. 11. 2019
5. 10. – 3. 11. 2019

26. 11. 2019 – 2. 2. 2020

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově
Nová stálá expozice: Touha a důstojnost / Ze sbírek rodu
Dietrichsteinů. Sběratelské záliby mikulovských
Dietrichsteinů napříč staletími
od 15. 6. 2019
Václav Chochola: Morava 53–88
3. 5. – 30. 11. 2019
Dílna 2019: Mikulovské výtvarné
sympozium
11. 8. – 31. 10. 2019

Horní synagoga
Masaryk a Svatá země

21. 9. – 20. 10. 2019

Stavíme nové Lidice
Lidice a doba prezidenta
osvoboditele

3. 6. – 31. 12. 2019
6. 11. 2019 – 31. 5. 2020

Mladá Boleslav
Městský palác Templ

Výpravy za litovelskou archeologií

16. 10. – 1. 12. 2019

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
RNDr. Zdeněk Mrkáček: Zázraky přírody
Českého ráje
8. 9. – 28. 10. 2019
Sametová revoluce 1989 v Lomnici
nad Popelkou
3. 11. – 24. 11. 2019
Betlémy
30. 11. 2019 – 6. 1. 2020

Louny
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Muzeum moderního umění

Oblastní muzeum v Lounech
Listopad 1989: Labyrintem mocenského
zlomu
9. 10. – 1. 12. 2019

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
5. 4. – 17. 11. 2019
29. 11. 2019 – 26. 4. 2020

Malenovice
Hrad Malenovice
Malenovský krúžek

1. 4. – 31. 10. 2019

Mariánská Týnice-Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Stoleté proměny Kralovicka
10. 9. – 31. 10. 2019
Třicetiletí proměny Mariánské Týnice 1. 10. – 10. 11. 2019
Vzpomínka na Marii Uchytilovou
12. 11. – 31. 12. 2019

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Brekeke! aneb V Mělníku není
konec vodníků
Dopravka včera a dnes v Mělníku
Křižovatky
Podzim v zahradě
Sametová revoluce v Mělníku
Sametové vzpomínání: 17. listopad
očima žáků mělnických škol

Paličkovaná krajka

1. 10. – 14. 12. 2019

Muzeum Mladoboleslavska
E. Štorch: Mladá Boleslav inspiruje
Hrady na Jizeře
Mamuti a dávnověk

21. 3. – 31. 12. 2019
13. 4. – 28. 12. 2019
6. 6. – 31. 10. 2019

ŠKODA Muzeum
David Černý: Český betlém
Škoda Octavia & Škoda
Felicia „60“

leden – prosinec 2019
11. 9. 2019 – 5. 1. 2020

Mohelnice
Vlastivědné muzeum Mohelnice

Emil Filla: Meziválečná tvorba / Ruská revoluční
avantgarda
14. 10. 2018 – 31. 12. 2019
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22. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Miřetice
Památník Ležáky

Litovel
Muzeum Litovel

Léčivé stromy
Židovské Luhačovice

Vánoce 70.–80. let
Kouzelnými vrátky do vánoční
pohádky

Loutky a maňásci

27. 6. – 27. 10. 2019

Náchod
Muzeum Náchodska
Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě
7. 6. – 31. 10. 2019
Hana Koblížková-Šálová: Náchod
v obrazech
4. 10. – 3. 11. 2019
Náchodsko 1989: Občanské
fórum
15. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Náchodský fotografický podzim
27. 9. – 28. 10. 2019
Vánoční výstava
22. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Napajedla
Muzeum Napajedla
Listopad 1989 v Napajedlích:
Nezapomeňme!
Odívání z dílny ateliérů UTB
ve Zlíně

17. 10. – 27. 11. 2019
28. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Háčkovaný svět
Obrazy a mozaiky Pavla Rožbouda

19. 7. – 3. 11. 2019
27. 9. – 28. 10. 2019
10. 10. – 10. 11. 2019
15. 10. – 3. 11. 2019
5. 11. – 24. 11. 2019
12. 11. – 24. 11. 2019

1. 5. – 31. 10. 2019
7. 9. – 31. 10. 2019

Nová Paka
Městské muzeum Nová Paka
Jiří Dostál: Svit měsíce ve Ždírci
a členové Skupiny 42

19. 9. – 20. 10. 2019

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Osvobozené divadlo

1. 8. – 27. 10. 2019

5. 9. – 10. 11. 2019
7. 11. – 28. 12. 2019

Horácké muzeum a Informační centrum
Betlémy ze sbírek třebíčského
muzea
prosinec 2019 – leden 2020

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
70 let modelářského klubu Rakovník 18. 10. – 30. 11. 2019

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Jára Šára: Ryté sklo

5. 10. 2019 – 31. 1. 2020

140 let cesty světla: Lucerny, lampy
a světlomety z Nového Jičína
4. 9. 2019 – 5. 1. 2020
Noční poutník: Život a dílo malíře
Rudolfa Kobiely
4. 10. 2019 – 2. 2. 2020

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Olomoucký orloj: 500 let od první
písemné zmínky
4. 10. 2019 – 5. 1. 2020
Grafiky Jaroslava Hutky
15. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Jiří Frait 1989
15. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Věstonická Venuše poprvé v Olomouci 27. 11. – 8. 12. 2019
Jarmila Haldová: Betlémy / Dřevořezby
českých panovníků
13. 12. 2019 – 19. 1. 2020

Opava
Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova
Kočovní loutkáři
29. 5. 2019 – 5. 1. 2020
Od semínka k plátnu
14. 6. 2019 – 5. 1. 2020
Tajemství knihovny
28. 8. – 27. 10. 2019
Po stopách muzejních fotografů
5. 9. 2019 – 6. 1. 2020
My dva a čas aneb Svatební příběh
2. poloviny 20. století
18. 9. 2019 – 16. 2.2020
Listopad 1989 v Moravskoslezském
kraji
2. 10. 2019 – 2. 2. 2020
Polská a německá menšina ve Slezsku
a na severní Moravě
10. 10. 2019 – 6. 1. 2020

Památník Petra Bezruče
12. 9. 2019 – 26. 1. 2020

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Orlová
Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska
podle Bohuslava Balbína
18. 7. – 31. 12. 2019
Sladké pokušení
3. 9. 2019 – 28. 2. 2020

Ostrava
Ostravské muzeum

Východočeské muzeum v Pardubicích
Světy v kameni

3. 5. 2019 – 26. 4. 2020

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Půl století od vyhlášení městské památkové
rezervace Pelhřimov
9. 10. – 10. 11. 2019
Zuška v muzeu vol. 2
26. 11. 2019 – 19. 1. 2020

Písek 1619–1620: Trojí dobytí
města a počátek třicetileté
války na Písecku
27. 8. – 24. 11. 2019
Miroslav Petřík: Suchá jehla + Obrazy 26. 9. – 20. 10. 2019
Jitka a Pavel Dosoudilovi: Konfrontace
klasické a digitální koláže
4. 10. – 31. 10. 2019
Skauting a tramping v Písku:
Stoletá historie
23. 10. – 24. 11. 2019
Pavel Piekar a Ivo Křen: Grafika
a linoryty
7. 11. – 1. 12. 2019
Vánoce na nitce
26. 11. – 31. 12. 2019
Pavel Besta: Vzájemně spojeni
30. 11. – 31. 12. 2019
Vánoční patchwork. Písecké autorky 5. 12. – 31. 12. 2019

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Nová stálá expozice: Statika hrou
Tunel Ejpovice: Modernizace trati
Rokycany – Plzeň
Filmaři Hanzelka a Zikmund
Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe

od 28. 6. 2019
3. 4. – 31. 10. 2019
3. 4. – 31. 10. 2019
3. 4. – 31. 10. 2019

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Studio Najbrt Basics

11. 9. – 3. 11. 2019

Západočeské muzeum v Plzni
Škodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni
očima fanoušků
20. 9. 2019 – 2. 2. 2020
Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim
padá listí i komunisti
18. 10. 2019 – 12. 1. 2020

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Drobná sakrální architektura v Plzni
a okolí
Jiří Špinka / Ludmila Kristová:
Vymezený čas

2. 7. – 3. 11. 2019
13. 9. – 3. 11. 2019

Muzeum loutek
Hybohledy Pavla Macka:
25 skříněk – 25 příběhů

3. 5. – 31. 10. 2019

Národopisné muzeum Plzeňska

Předčasný pohřeb aneb Edgar Allan Poe
v Ostravě
11. 9. – 3. 11. 2019
Vše za 30
16. 9. – 17. 11. 2019

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG
v Pardubicích 1989–2019
21. 10. 2019 – 8. 3. 2020

Dům U Jonáše
Aaltova příroda

19. 9. – 17. 11. 2019
19. 9. – 17. 11. 2019

Písek
Prácheňské muzeum v Písku

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska

Václav Havel: Cesta svobody

Stavba roku Pardubického kraje
Lukáš Tůma: Oka/mžiky

kalendárium výstav

Miloš Petera: Stopy života
Jan Kafka: Horácko a Podhorácko
aneb Moje srdeční záležitost

19. 9. – 17. 11. 2019

Vojtěch Hurta: Výběr z děl
malířských i sochařských
9. 8. – 28. 10. 2019
Křehká krása motýlů
6. 9. 2019 – 19. 1. 2020
Sametová revoluce v paličkované
krajce
13. 9. 2019 – 23. 2. 2020

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Miloslav Bureš, básník z Vysočiny
Miroslav Stárek: Obrazy

29. 9. – 29. 12. 2019
5. 10. – 3. 11. 2019
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V hlavní roli divadlo aneb 200 let
poličských ochotníků
13. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Městská galerie
Za hranicí okamžiku

14. 9. – 5. 11. 2019

Polná
Městské muzeum Polná
Marcela Makovská: Kresby a ilustrace 5. 10. – 31. 10. 2019

Prace u Brna
Památník Mohyla míru
J. Fanta: Architekt na prahu nové doby

30. 5. – 3. 12. 2019

Praha
Chvalský zámek
Chaloupka na vršku: Pohádkový svět
Šárky Váchové

29. 6. – 28. 10. 2019
12. 10. 2019 – 2. 2. 2020

Muzeum skla Portheimka
Caution: Contents hot! / Sklo v netradičních
souvislostech
22. 6. – 3. 11. 2019

Muzeum hlavního města Prahy
Expoziční budova

Milan Grygar: 2019

Dům U Zlatého prstenu
Pro kamna ke Špačkovi: Kachle a kamnářství
v renesanční Praze
15. 5. 2019 – 29. 3. 2020
Praha 1606
22. 5. 2019 – 29. 3. 2020

Co se skrývá pod podlahou: Archeologický
výzkum Klementina
12. 9. – 10. 11. 2019

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Historické portréty J. A. Komenského
a jeho současníků

Národní zemědělské muzeum
Jindřich Štreit a cykly
Advent v muzeu

Krása pro ženu stvořená

Obecní dům

11. 10. 2019 – 29. 3. 2020

Museum Montanelli

Amnézie

Belle Shafir / Cornelia Renz:
Legenda in Memoriam

Poštovní muzeum
24. 10. 2019 – 23. 2. 2020

Muzeum Policie ČR
Nová stálá expozice: Letecká služba Policie ČR /
/ Napříč časem
od 8. 6. 2019
Knoflíková krása aneb 250 let historie výroby
uniformových knoflíků
23. 2. – 20. 12. 2019
Sto let bezpečnostních sborů
aneb Od četnictva k policii
18. 4. – 20. 12. 2019
Policejní pyrotechnici včera a dnes
aneb Jdeme tam, odkud ostatní utíkají 4. 6. – 20. 12. 2019
Dagmar Vyhnálková / Jaroslav Tichý /
/ Robert Kiss: Fotografie
18. 9. – 17. 11. 2019

Národní galerie v Praze
Klášter sv. Anežky České

Čtyřlístek a jeho přátelé
Ženy v poštovní službě

18. 9. – 17. 11. 2019
2. 10. – 3. 11. 2019
8. 11. – 1. 12. 2019
15. 10. 2019 – 15. 1. 2020
19. 7. – 20. 10. 2019
6. 11. 2019 – březen 2020

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Plejády skla 1946–2019
4. 4. 2019 – 31. 12. 2020
Odvaha a risk: Století designu v UPM	 28. 5. – 20. 10. 2019

Židovské muzeum v Praze
Vzdělávací a kulturní centrum
Lenka Hoffmannová: Fotografkou
na European Maccabi Games v Berlíně 18. 9. – 31. 10. 2019

Prachatice
Prachatické muzeum
Svět kostiček

10. 9. – 29. 12. 2019

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
22. 11. 2019 – 19. 4. 2020

Palác Kinských
4. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Salmovský palác
Salm Modern #1: Možnosti
dialogu

20. 9. 2019 – 31. 7. 2020
4. 12. 2019 – 7. 1. 2020

Novoměstská radnice

Studijní dokumentační centrum Norbertov

Václav Hollar a umění kresby

18. 5. – 1. 12. 2019

Století se značkou Aero
22. 3. – 17. 11. 2019
47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice 2018
29. 5. – 24. 11. 2019
Diktatura v technice. Technika ve službách
(ne)svobody
9. 10. 2019 – 29. 3. 2020

Tajemné světy Jaromíra Šofra
Jan Samec: Nejen malba
Palaestra 20

Krásné madony

20. 9. 2019 – 5. 1. 2020

Národní knihovna České republiky
Galerie Klementinum

Národní technické muzeum

EPOS 257: Dýmová hora
17. 4. – 30. 12. 2019
Holby a holbičky: Lisované sklo
Inwald
29. 7. – 4. 11. 2019
Praha 1989: Cesta ke svobodě
25. 9. – 29. 12. 2019
Listopad 1989 v pražských
ulicích
25. 9. 2019 – 26. 4. 2020
Objektivem fotografa J. Dezorta 22. 10. 2019 – 26. 4. 2020

38

Alberto Giacometti
18. 7. – 1. 12. 2019
Cyklus současné malby:
Josef Bolf
20. 9. 2019 – 5. 1. 2020
Introducing Sara Enrico:
The Jumpsuit Theme
20. 9. 2019 – 5. 1. 2020
Moving Image Department #11:
Image (of) Silence
20. 9. 2019 – 5. 1. 2020
Jitka Hanzlová: Dvě tišiny
13. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Havel na hrad! Rok 1989
ve fotografii
15. 11. 2019 – 16. 2. 2020
S. Sucharda: Tvůrčí proces
15. 11. 2019 – 5. 4. 2020

Velká dvorana
31. 8. – 24. 11. 2019

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Helmut Newton in Dialogue
Mnohoznačnost struktur /
/ Dynamika sil

Veletržní palác

2. 12. 2018 – 1. 12. 2019

Publikum ztichlo ohromeno velkolepostí díla:
Obrazy Václava Brožíka
6. 9. – 3. 11. 2019

Špalíček
Bojovali na všech frontách: Židé v boji
a odboji
30. 8. – 20. 10. 2019
Sametová Třicítka
24. 10. 2019 – 5. 1. 2020

U mistra cukráře

Pálavo nádherná
Adventní a literární inspirace
4. 5. – 27. 10. 2019

Protivín
Památník města Protivína
Svatopluk Klimeš: Obrazy

13. 7. – 27. 10. 2019

Předklášteří
Podhorácké muzeum

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Obrázky Ivy Hüttnerové
13. 9. – 10. 11. 2019
Jaroslava Pechová: Rakovník tajuplný 20. 9. – 17. 11. 2019

Galerie Samson – Cafeé
1989: Nezapomínáme / Připomínáme 2. 10. – 24. 11. 2019

Cesty do pravěku aneb Ve stopách
Zdeňka Buriana
8. 4. – 10. 11. 2019
Co všechno je muzeum…
19. 5. – 20. 10. 2019
Sametová revoluce
12. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Jídlo zimního času: Od Dušiček
po Hátu s dobrotami našich
pra a prababiček
12. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Rabasova galerie Rakovník

Klášter Porta coeli

Jiří Veselý: Hispaniola
AMFORA: 54. členská výstava

Sametová revoluce

20. 9. 2019 – 26. 1. 2020
20. 11. 2019 – 2. 2. 2020

10. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově

ORNIS – Ornitologická stanice
Moje oblíbená rostlina
Dravci, sokoli a sovy

1. 4. – 31. 10. 2019
1. 4. – 31. 10. 2019

Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
Slavnosti a oslavy na polabském venkově
ve 20. století
23. 3. – 31. 10. 2019

Přeštice
Dům historie Přešticka
14. 9. – 17. 11. 2019
30. 11. 2019 – 5. 1. 2020
30. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Makovníky, okravčáky, kocury,
brňáky, banďury…

6. 11. 2019 – 1. 6. 2020

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram
Emila Medková: Fotografie

6. 9. – 20. 10. 2019

1. 2. – 27. 12. 2019
9. 8. – 31. 10. 2019

Drtinova galerie v Chotilsku
90 let motocyklů Jawa

3. 5. – 31. 10. 2019

Svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba
40. výročí požáru Svaté Hory
27. 4. 2018 – 31. 12. 2019
T. G. M. to nikdy nebude mít lehké
1. 5. – 31. 12. 2019

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Knihovny benediktinských klášterů
Broumov a Rajhrad
Skácelové: Ke kořenům

Nová síň pod Vysokou bránou
Výstava Unie výtvarných umělců 2019 8. 9. – 20. 10. 2019
Pavel Mühlbauer
24. 10. – 8. 12. 2019

Výstavní síň na radnici
11. 10. – 10. 11. 2019
13. 11. – 15. 12. 2019

Výstavní síň, ul. Josefa Knihy 146

Pavel Niebauer: Tendence rojení

15. 11. 2019 – 8. 3. 2020

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Ludvík Kuba (1863–1956)
26. 7. – 27. 10. 2019
UB 12: Z našich sbírek
26. 7. – 20. 10. 2019
Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie
v Plzni
7. 11. 2019 – 9. 2. 2020

Podřipské muzeum
30 let svobody a demokracie

17. 9. 2019 – 3. 1. 2020

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Josef Bohuslav Foerster
5. 4. – 3. 11. 2019
Zachuchleno
26. 4. 2019 – 26. 1. 2020
Kněžna sv. Ludmila: Střední Čechy, kolébka
národních patronů
14. 9. – 1. 12. 2019
Kuchyňky a pokojíčky aneb Jak bydlely
panenky
11. 10. 2019 – 2. 2. 2020

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Jan Honza Nováček
Karel Daniel Gangloff

4. 10. – 3. 11. 2019
23. 10. 2019 – 31. 1. 2020

Rožnov pod Radhoštěm
Národní muzeum v přírodě

Hornické muzeum Příbram
Doprovodné rudy v příbramském
uranovém revíru
Krásy březohorského podzemí

29. 8. – 17. 11. 2019
21. 11. 2019 – 9. 2. 2020

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Šejdíři a šizuňkové: Střípky
z historie falšování
12. 4. – 27. 10. 2019
Hodiny ze Schwarzwaldu
19. 9. 2019 – 26. 1. 2020
E. Siblíková a J. Chmelař: Láska nejen
v umění
1. 11. 2019 – 31. 1. 2020
Vánoce na zámku
3. 12. 2019 – 5. 1. 2020

Svět trpaslíka
Vánoce s krajkou
Vánoce M. Fischerové Kvěchové

Zdeněk Kříž: Ohlédnutí
Z. M. Nováková: Mezi řádky let

kalendárium výstav

Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Ludmila Vašková: Sbírání v zahradě 4. 7. 2019 – 31. 5. 2020

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
Orlická galerie
Prostřeno!
26. 4. – 27. 10. 2019
Města, obce a památná místa našeho kraje
na kresbách Jana Venuta
22. 6. – 27. 10. 2019
Orlický salon ´19: Osobní výběr
20. 9. – 27. 10. 2019
Obrazová sbírka Nadačního fondu
Věry Jičínské
20. 9. – 27. 10. 2019

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
10. 4. – 27. 10. 2019
17. 4. – 27. 10. 2019

Nové přírůstky do sbírek za rok 2019 28. 9. – 27. 10. 2019
Wýtvarný cosočtverec – Tvrdé jádro Brno:
Fotografie, malby, sochy
28. 9. – 27. 10. 2019

39

kalendárium výstav

Miroslav Šnajdr: Obrazy a kresby
2. 11. – 4. 12. 2019
30 let od sametové revoluce
v Rýmařově
7. 11. – 31. 12. 2019
R. Karel / A. Rybka: Obrazy a sochy 7. 12. 2019 – 26. 1. 2020

Osmdesátky

26. 10. 2019 – 2. 2. 2020

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Sedlčany: Město výročí
Regionální betlémy

19. 9. – 24. 11. 2019
5. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
V. Žatečka: Obrazy / F. Pavlů: Plastiky 20. 9. – 27. 11. 2019
Turistika na Semilsku: 110 let Riegrovy stezky
a Klubu českých turistů
21. 9. 2019 – 19. 1. 2020
Sametová revoluce v Semilech
27. 9. 2019 – 19. 1. 2020
Za sladkou chutí medu: 100 let od založení
včelařského spolku v Semilech
12. 10. – 27. 11. 2019
Vánoce v muzeu
5. 12. – 31. 12. 2019
Kateřina Sidonová: Obrazy
6. 12. 2019 – leden 2020

Skuteč
Městské muzeum Skuteč

Porcelán
Stopa: Vyřeš zločin!
Betlémy

12. 9. – 24. 11. 2019
3. 10. – 14. 11. 2019
21. 11. – 8. 12. 2019

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Rožmberský dům
Nová stálá expozice: Otakar Ostrčil
a Soběslav
od 21. 6. 2019
Soběslav 1989
2. 11. – 24. 11. 2019
Kapr v lidovém umění a vánoční
tradici
30. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Sokolov
Muzeum Sokolov
17. 7. – 3. 11. 2019

Staré Město
Památník Velké Moravy
18. 3. 2011 – 31. 12. 2019

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
1. 4. 2019 – 31. 3. 2020
1. 4. 2019 – 31. 3. 2020

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech 1. 10. – 1. 12. 2019
Sametová revoluce na Strakonicku
2. 10. – 17. 11. 2019
Vánoční výstava
27. 11. – 26. 12. 2019

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Od vítězného února po sametový listopad:
Střípky všedního života v Československu
mezi lety 1948–1989
6. 10. 2019 – 10. 1.2020
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18. 10. 2019 – 26. 1. 2020
18. 10. 2019 – 26. 1. 2020

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
H. Bílková: Malované a designové sklo 17. 9. – 10. 11. 2019
Houby inspirují
17. 9. – 27. 10. 2019
Motýli šumperského depozitáře
18. 9. – 17. 11. 2019
Věra Kovářová: Recycled Art
20. 9. – 27. 10. 2019
Zmatené peníze
17. 10. 2019 – 26. 1. 2020
Od socialismu k demokracii
12. 11. 2019 – 29. 1. 2020

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Rok 1989 v Táboře a další devítková
výročí

4. 10. – 30. 11. 2019

Aleš Slavík 70: Andělé / Portréty /
/ Zážitky z cest
Nejkrásnější české knihy roku 2018

6. 9. – 28. 10. 2019
13. 9. – 31. 10. 2019

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz

Příběhy z herbáře
Náš les

Rostliny a lidé: Od koření
po pneumatiku
Dráteníci: Nomádi Evropy

Galerie Ambit

Století sportu a fotbalu ve Skutči
9. 10. – 17. 11. 2019
Kočárky, hračky a dárky
26. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Vampyrismus

Ivan Baborák / Pavel Kabeláč / Jan Odvárka / Rudolf Pollák
/ Pavel Špaček: Krajina pětkrát jiná
4. 10. – 17. 11. 2019

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích

Říčany
Muzeum Říčany

740. let města Sokolov

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Nová stálá expozice: Virtuální expozice Tachovsko
ve 2. polovině 20. století
od 24. 9. 2019
Planá pod povrchem
11. 9. – 3. 11. 2019
Slované v západních Čechách
a východním Bavorsku
18. 9. – 28. 10. 2019

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
300 let morového sloupu
v Teplicích (1719–2019)
13. 4. – 3. 11. 2019
Požár městského divadla
v Teplicích 1919
8. 8. – 29. 12. 2019
České středohoří inspirující
13. 9. – 3. 11. 2019
Umění v nouzi!? Sekce pro výtvarné
umění muzejní společnosti
Teplice – Šanov 1932–1938
28. 9. 2019 – 2. 2. 2020

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
17. listopad 1939
Brémy – Terezín: Cesta s nejistým
koncem

2. 9. – 1. 12. 2019
16. 8. – 20. 10. 2019

Muzeum ghetta
F. Bányai: Ztracené synagogy Evropy

13. 9. – 3. 11. 2019

Trutnov
Galerie města Trutnova
Viktor Frešo: Projection of Thinking
Hynek Šnajdar: Tanec mezi vejci

12. 9. – 19. 10. 2019
26. 9. – 15. 11. 2019

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Jan Kafka: Panoptikum svět aneb
Už je tomu 180 let

19. 9. – 3. 11. 2019

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Od doby kamenné do doby
slovanských hradišť
24. 9. – 17. 11. 2019
Petr Modlitba: Obrazy
24. 9. – 17. 11. 2019
Pablo Picasso: Obrazy
27. 11. 2019 – 21. 1. 2020
Třinecký betlém Jarmily Haldové 27. 11. 2019 – 21. 1. 2020
Třpytivá krása: Perličky z Poniklé 27. 11. 2019 – 21. 1. 2020

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově

Sklepení muzea
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
Modrobílý svět: Modrotisková tvorba
Antonie Dostálkové
31. 10. 2019 – 19. 1. 2020
Sametová revoluce
v Uherském Hradišti
14. 11. 2019 – 16. 2. 2020

Galerie Slováckého muzea
Návraty VI: Výstava absolventů
SUPŠ

4. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Uherský Brod 1019–2019
14. 10. 2019 – 26. 1. 2020
Dny sametové revoluce: Praha /
/ Uherský Brod
16. 11. 2019 – 16. 2. 2020

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Klaus Horstmann-Czech:
Dialog s časem
700x hrad Střekov
Neuvěřitelný svět prvních
zemědělců
Jan Dinga: Návrat
40 let Vokna
Děti nepřítele?
Cesta města 770 let

3. 11.2011 – 5. 1. 2020
9. 8. 2019 – 12. 1. 2020
18. 9. – 29. 12. 2019
27. 9. – 3. 11. 2019
1. 10. – 31. 10. 2019
2. 10. 2019 – 26. 1. 2020
14. 9. – 31. 12. 2019

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Textilní tvorba Dagmar F.
Kamenná krása
Poezie Vánoc

LEGO	
Historické fotografie G. Ulricha

7. 10. – 31. 12. 2019
21. 10. – 31. 12. 2019

Vinařice
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
Cihelny a cihlářství na Kladensku 21. 9. 2019 – 31. 3. 2020

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Archeologické poklady
Kouzlo vánoc

5. 9. – 28. 10. 2019
28. 11. – 29. 12. 2019

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany

Nová stálá expozice: Horolezectví / Z Českého ráje
na vrcholy světa
od 8. 9. 2019
Severočeská sbírka
19. 9. – 24. 11. 2019
Staré dopisy, pohledy, kolky a poštovní známky:
90 let Klubu filatelistů Turnov
19. 10. – 10. 11.2019
Pospěšte pastýři k Betlému
27. 11. 2019 – 10. 1. 2020
reGenerace 4
28. 11. 2019 – 15. 1. 2020
Luminiscence: Cesta světla

Vikýřovice u Šumperka
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
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Antonín Kurka: S fotoaparátem
na bojištích Velké války
14. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Vánoční výstava betlémů
28. 11. 2019 – 12. 1. 2020

3. 10. – 24. 11. 2019
3. 10. 2019 – 12. 1. 2020
5. 12. 2019 – 12. 1. 2020

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
130 let Krajkářské školy ve Vamberku 13. 9. – 31. 12. 2019

Oldřich Daněk: Svět kolem nás
150 let Sokola ve Vodňanech:
Historické dokumenty
z archivu MaG Vodňany
Sametové Vodňany
Textilní dekorace a hračky

6. 9. – 19. 10. 2019

21. 9. – 17. 11. 2019
6. 10. – 17. 11. 2019
7. 10. – 29. 12. 2019

Vojna u Příbrami-Lešetice
Památník Vojna Lešetice – Muzeum obětí
komunismu a dějin uranového hornictví
Ani gram uranu okupantům
2. 1. – 27. 12. 2019
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 2. 1. – 27. 12. 2019
Skautská lilie za ostnatým drátem
2. 1. – 27. 12. 2019
Poslední bitva 2. světové války v Evropě
u Slivice na Příbramsku
2. 1. – 27. 12. 2019
Kresby z vězení
2. 1. – 27. 12. 2019
17. listopad 1939 a 1989
na Příbramsku
17. 11. 2019 – 31. 10. 2020

Volyně
Městské muzeum Volyně
Peter Demek: Lucerny smrti
Pro dobro Podlesí

4. 11. 2018 – 2. 11. 2019
19. 9. – 30. 11. 2019

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Fotografie Krkonoš: Autoři z polského
Boleslawce
9. 9. – 24. 11. 2019
Biblické vánoce
2. 12. 2019 – leden 2020

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Na skok do pravěku
Konopí
80 let vsetínského hokeje

2. 7. – 3. 11. 2019
5. 7. – 10. 11. 2019
14. 9. – 24. 11. 2019

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Vysoké Mýto za normalizace 1968–1990:
Dočasný život v okupovaném městě
6. 10. – 17. 11. 2019
100 let skautingu
ve Vysokém Mýtě
13. 10. – 17. 11. 2019
Vánoční výstava
1. 12. 2019 – 5. 1. 2020
Figury z vánočních betlémů
1. 12. 2019 – 5. 1. 2020

Muzeum českého karosářství
Historie karosářské firmy Brožík Plzeň

4. 3. – 31. 12. 2019

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
50 let divadelní přehlídky

4. 8. 2019 – 31. 10. 2020
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Vyškov
Muzeum Vyškovska
Zámek ve Vyškově
Stolečku, prostři se!
Způsoby stolování
Sametová revoluce 1989
Když příroda spí

Archeologie 2014–2018
Barevné Vánoce
23. 11. 2018 – 31. 12. 2019
14. 9. – 27. 10. 2019
23. 10. 2019 – 5. 1 .2020
11. 12. 2019 – 1. 3. 2020

Zábřeh
Vlastivědné muzeum Zábřeh
Fotografie z depozitářů Šumperka
a Úsova
František. Remeš: Obrazy
v kontrastech

11. 9. – 17. 11. 2019
3. 10. – 10. 11. 2019

Zbiroh
Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh
Ženy Jana Ryndy a Vladimíra Kasla

11. 10. – 12. 11. 2019

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Změny a vize industriální architektury
ve Zlíně 1989–2019
4. 9. – 10. 11. 2019
SUPŠ v Uherském Hradišti
18. 9. – 24. 11. 2019
Vladimír Vašíček (1919–2003):
Stále ve vzniku
25. 9. – 24. 11. 2019
Jiří Karásek ze Lvovic
20. 11. 2019 – 23. 2. 2020
Zlínský průmyslový design
v období 1918–1958
11. 12. 2019 – 1. 3. 2020

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Byl průmyslovým srdcem města:
Svit 70
13. 9. – 14. 11. 2019
Czech Made Western
4. 10. 2019 – 22. 1. 2020
Jeskynní zvířena
18. 10. 2019 – 22. 1. 2020
Zlín – Gottwaldov – Zlín
17. 11. 2019 – 16. 2. 2020

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Nová stálá expozice: Lapidárium
od 27. 6. 2019
Pecunia non olet aneb
Peníze nesmrdí
21. 1. 2018 – 31. 1. 2020
Co jste ještě neviděli:

20. 9. – 10. 11. 2019
15. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Dům umění
Fenomén Charlemont
6. 9. – 17. 11. 2019
Iveta Polcarová: Kresby
11. 10. – 17. 11. 2019
Živé houby v muzeu
14. 10. – 17. 10. 2019
Otto Ballon Mierny: Osobnosti IV	
25. 10. – 10. 11. 2019
17. listopad 1989 ve Znojmě
12. 11. – 17. 11. 2019
Výstava rukodělných výrobků
20. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Maškův kouzelný svět
22. 11. 2019 – 26. 1. 2020
Vánoce 2019
28. 11. – 15. 12. 2019

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Jan Semerák: Obrazy, kresby, dřevo

14. 9. – 29. 12. 2019

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
T. Brorsen a žamberská hvězdárna
90 let filatelie na Žambersku

28. 4. – 27. 10. 2019
16. 9. – 27. 10. 2019

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Když v Žatci hráli Ackermanna aneb
Tradice Jana ze Žatce
17. 5. – 16. 11. 2019
Když jsem šel poprvé do školy…
14. 9. – 10. 11. 2019
Žatecký listopad a co přišlo poté 14. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Vánoční výstava betlémů
28. 11. – 30. 12. 2019

Křížova vila
Papírové království
Za loutkami Antonína Műllera

9. 8. – 15. 11. 2019
5. 12. 2019 – 23. 2. 2020

Stará papírna
Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali
ve stínu Radobýlu

26. 9. – 30. 11. 2019

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Kdo si hraje, nezlobí aneb
Hračky našich rodičů

5. 4. – 28. 10. 2019

Železná Ruda
Muzeum Šumavy Železná Ruda
Minerály ze Šumavy a Pošumaví

7. 6. – říjen 2019
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Light first. Osvětlení Piety v bazilice sv. Petra
Sochařské dílo Michelangela rozjasněno čtyřmi světelnými scénami

ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz

Analýzy & zprávy
Expozice 1

20.10.2019 až 22.10.2019
Grafické vyhodnocení

20.10.2019

Záznamník 1 (°C)

21.10.2019

Záznamník 2 (°C)

20.10.2019

Záznamník 3 (°C)

Tabulkové zobrazení
Alarmy

Pojistěte si hodnotu
Vašich sbírek.
testo Saveris 2 automaticky monitoruje vnitřní klima expozic a varuje ještě před vznikem poškození.
• Ochráníte choulostivé exponáty před poškozením.
• U zapůjčených exponátů poskytnete majitelům více jistoty.
• Automaticky dokumentujete bez nutnosti manuálního vyčítání dat.
Testo, s.r.o. • Jinonická 80 • 158 00 Praha 5 • tel.: 222 266 700 • e-mail: info@testo.cz • www.testo.cz

