
Věstník AMG 1 /2019 31 

osMičkoVá Výročí
Velká válka očima Antonína kurky         č. 1 s. 30
osmičkové výstavy v rM v českém krumlově        č. 2 s. 27
on-line výstava Únor 1948 v praze          č. 2 s. 27
česká republika slaví sto let         č. 3 s. 20
projekt založeno 1918 a výstava 
„doteky s tátnosti“ na pražském hradě        č. 3 s. 20
V novém státě           č. 4 s. 15
od císaře pána k bolševikovi         č. 5 s. 15

200 Let českého MuzeJnictVí
85 let Městského muzea Velvary         č. 1 s. 11
Muzeum staré jako československo         č. 2 s. 14
130 let muzea v Mělníku          č. 2 s. 15
140 let znojemského muzea         č. 3 s. 22
100 let Waldesova muzea spínadel a knoflíků        č. 3 s. 23
140 let husitského muzea v táboře         č. 4 s. 12
osudové osmičky muzea v Mostě         č. 5  s.14
poštovní muzeum stoleté          č. 6 s. 13
nzM slaví 100 let           č. 6 s. 14

pozVánkA nA konFerence
pozvánka na xii. sněm AMG         č. 4 s. 26
dokumentace „osmičkových“ výročí         č. 4 s. 26
Žasnout – objevovat – tvořit!          č. 4 s. 27
xii. sněm AMG           č. 5 s. 27
Vědecká konference o osmičkových výročích 
v českých a slovenských muzeích         č. 5 s. 29

zpráVY
edukátor a registrátor specialista 
v muzeích a galeriích          č. 1 s. 24
Muzea a Gdpr           č. 1 s. 24
Živa Award pro nejlepší slovanské muzeum        č. 1 s. 24
Účtování o sbírkách nově          č. 2 s. 22
konzervační ozařovací pracoviště 
v roztokách u prahy          č. 2 s. 22
on-line dostupné nástroje pro katalogizaci 
starých map           č. 2 s. 23
Musaionfilm 2018          č. 2 s. 24
projekty z evropských strukturálních fondů        č. 2 s. 25
národní zahájení FMn 2018         č. 3 s. 28
Lípy republiky jsou živé symboly naší historie        č. 3 s. 28
expozice strakonického muzea se na 3 roky uzavřou č. 3 s. 29
Webové služby portálu AMG         č. 3 s. 30
Jubilejní 15. pražská muzejní noc         č. 4 s. 18
nový fonograf           č. 4 s. 19
nová akreditace pro VŠ studium muzeologie 
v Brně            č. 5 s. 21
otevřen Východočeský památník celnictví         č. 5 s. 22
evropská kulturní cesta představí 
českou historii se vztahem k tématu reformace     č. 5 s. 23

Muzea jako měkké cíle?            č. 6 s. 17
Vysídlení 1938            č. 6 s. 18
tak se nám to podařilo!          č. 6 s. 18

z konFerencí
25. výroční konference neMo         č. 1 s. 29
čtyřstranné setkání v drážďanech         č. 6 s. 23
rok 1918 a ty ostatní           č. 6 s. 23
26. konference neMo           č. 6 s. 24

koho to nApAdLo
zpřístupněné technické zázemí Vily Löw-Beer        č. 2 s. 17

příBěh MuzeJního předMětu
příběh „československého“ piešťanského kroje       č. 5 s. 16
exponát s příběhem          č. 6 s. 16

recenze
Jmenuji se sajetta          č. 1 s. 13
Velké návraty           č. 4 s. 16

z činnosti AMG
seminář knihovníků muzeí a galerií         č. 1 s. 26
seminář Botanické komise AMG         č. 1 s. 26
komise pro bezpečnost v muzeích         č. 1 s. 27
konference kkr           č. 1 s. 27
seminář zoologické komise         č. 1 s. 28
zahájení spolupráce AMG s čt :d         č. 2 s. 26
42. seminář knihovnické komise         č. 3 s. 31
Muzeum škole – škola muzeu         č. 3 s. 31
seminář archeologů          č. 4 s. 20
Vliv digitálních technologií 
na dětského návštěvníka          č. 4 s. 20
etnografický seminář           č. 4 s. 21
zasedání středočeské kr. sekce         č. 4 s. 22
zasedání krhMs           č. 4 s. 23
zasedání královéhradecké kr. sekce         č. 4 s. 23
Jednání Moravskoslezské kr. sekce          č. 4 s. 23
Jednání Ústecké kr. sekce          č. 4 s. 24
zasedání kr. sekce hl. m. prahy         č. 4 s. 25
co je spolek a co znamená být jeho členem        č. 5 s. 23
42. seminář knihovníků muzeí a galerií v písku       č. 5 s. 24
z jednání plzeňské kr. sekce AMG         č. 5 s. 25
seminář Botanické komise AMG na chebsku        č. 5 s. 25
ze zasedání Jihomoravské kr. sekce         č. 5 s. 26
Veřejné slyšení v senátu pčr          č. 6 s. 25
Muzeum škole / Škola muzeu          č. 6 s. 26
Muzejní historici jednali v havlíčkově Brodě        č. 6 s. 27
podzimní seminář etnografické komise AMG        č. 6 s. 27
seminář zoologů 2018          č. 6 s. 28
odborný seminář morav. a slez. historiků         č. 6 s. 29
ze zasedání Liberecké kr. sekce AMG        č. 6 s. 29
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personáLie
ocenění Blanky rašticové          č. 6 s. 19
ivo Štěpánek slaví 60!          č. 6 s. 20
zemřel Milan Šimáček          č. 6 s. 21
Vzpomínka na pavlínu čepičkovou Šůsovou        č. 6 s. 22

puBLikAce
nové publikace           č. 4 s. 30
Jan Antonín Venuto a jeho dílo         č. 6 s. 30

zápis ze zAsedání senátu AMG
dne 14. prosince 2017 v ntM         č. 1 s. 14
návrh změn národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis           č. 1 s. 18
stanovisko exekutivy AMG k návrhům změn        č. 1 s. 19
stanovisko poroty k návrhům změn         č. 1 s. 22
Vyjádření k nepravdivému výroku vůči 
společnosti three Brothers production        č. 1 s. 23
dne 28. února 2018 v ntM         č. 2 s. 18
dne 3. května 2018 v ntM         č. 3 s. 24
dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního 
města prahy            č. 5 s. 17

z MuzeJních cest
Výzkum jihokorejského loutkového divadla        č. 2 s. 16

otázkY pro noVé rAdní kuLturY
Mgr. František Jura / olomoucký kraj        č. 1 s. 10

otázkY pro noVé řediteLe
Mgr. tomáš Libánek / Východočeské muzeum 
v pardubicích           č. 1 s. 12
ing. ivo Štěpánek / technické muzeum v Brně      č. 2 s. 12
Mgr. Jan roubínek / památník terezín        č. 3 s. 32
Mgr. pavel rušar / Vlastivědné muzeum 
Jesenicka           č. 4 s. 13
Mgr. roman Malach, ph.d. / Muzeum regionu 
Boskovicka           č. 4 s. 14
doc. Mgr. petr Grulich, ph.d. / 
/ Muzeum východních čech v hradci králové        č. 6 s. 15

nekroLoG
zemřel ředitel Muzea cheb zbyněk černý        č. 1 s. 31
Vzpomínka na dobromilu Brichtovou          č. 2 s. 28

pozVánkY nA VýstAVY
Andrej pešta: Mire sveti / světy Andreje pešty     č. 2 s. 29
cesta za kapitánem nemem         č. 3 s. 33
Výroční výstavy znojemského muzea        č. 3 s. 33
konzervovaná minulost          č. 4 s. 29
100 let + 534 autorů          č. 5 s. 30
Vilém heckel 100           č. 6 s. 31

téMA / noVé expozice
trochu jiné retro            č. 1   s. 2
Jako Fénix z popela           č. 1   s. 3
zkušenosti „malých muzeí“ při tvorbě 
nových expozic            č. 1   s. 4
čapkova strž nově           č. 1   s. 5
dvacáté století v MzM           č. 1   s. 7
nové expozice pobočky Muzea Vysočiny Jihlava   č. 1   s. 8
chyby v expozicích z pohledu porotce GM        č. 1   s. 9

téMA / MuzeA A soukroMý sektor
sektor privátních muzeí v kultuře         č. 2   s. 4
Muzeum cyklistiky v nových hradech        č. 2   s. 6
Mimořádná etnografická akvizice na Vysočině        č. 2   s. 7
projekt retro-use jako zdroj 
rozšiřování sbírkových fondů         č. 2   s. 8
proslulá značka rAko v muzejním prostředí        č. 2   s. 8
Jak rozlišit skutečné muzejní instituce?        č. 2 s. 11

téMA / GLoriA MusAeALis 2017
novinky uplynulého xVi. ročníku         č. 3   s. 4
Výsledky xVi. ročníku národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis 2017          č. 3   s. 6
pořadí prvních 10 míst          č. 3 s. 16
na okraj uplynulého xVi. ročníku         č. 3 s. 17
iii. ročník soutěže o nejpopulárnější muzeum        č. 3 s. 13

téMA / ArcheoLoGie
kam s nimi?           č. 4   s. 4
Archeologické muzejní sbírky a skartace materiálu   č. 4   s. 5
znovu nalezený kostel sv. Alžběty v Jilemnici        č. 4   s. 7
unikátní nález bronzových nádob 
z Velkých číčovic           č. 4   s. 8
potřebuje archeologie nový památkový zákon?     č. 4 s. 10
památkový zákon na druhý pokus         č. 4 s. 11

téMA / 100 Let od Vzniku čsr
Bezpečnostní sbory 1918–2018          č. 5   s. 4
Šímova cesta k Vysoké hře           č. 5   s. 6
umění p(r)o práci           č. 5   s. 7
prima sezóna            č. 5   s. 8
Šumpersko v období první 
republiky (1918–1938)           č. 5 s. 10
krásná jizba 1927–1948            č. 5 s. 11
praha 1848 → 1948           č. 5 s. 12

téMA / xii. sněM AMG V Ústí nAd LABeM
z jednání xii. sněmu AMG           č. 6   s. 4
usnesení xii. sněmu AMG           č. 6   s. 6
otázky pro novou exekutivu AMG          č. 6   s. 8
Quest xii. sněmu AMG           č. 6 s. 11
Blahopřání do nového roku          č. 6 s. 12
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