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úvodem

Jak uchopit místní dějiny

T

ématu uvedenému v nadpisu úvodníku je věnována
výrazná část článků v tomto vydání Věstníku AMG.
Vzhledem k vnějším i vnitřním podmínkám v jednotlivých
muzeích a struktuře muzejní sítě je lze aplikovat téměř
výhradně na veřejnoprávní instituce, tj. ty zřizované městy
a obcemi, popř. vyššími územně správními celky (kraji).
Soukromá muzea bývají totiž zaměřena především na
konkrétní, typologicky a chronologicky sestavenou sbírku. Do určité míry by bylo možné za historickou expozici
považovat některé instalace ve spolkových či firemních
institucích, neboť se většinou zabývají dějinami onoho
konkrétního sdružení či podniku. Jedná se však o natolik specifickou problematiku, že bude užitečné věnovat jí
samostatné číslo našeho časopisu.
Základní otázkou, kterou si musí tvůrci historických
expozic (nejen v malých muzeích) položit, je, zda budou
usilovat o podchycení dějinného vývoje své obce či regionu
v celistvosti (s nadsázkou řečeno „od pazourku po současného starostu“) nebo zda se budou soustředit na typický
fenomén, který dané místo proslavil a zpopularizoval již
daleko dříve. Oním fenoménem může být významná událost nebo osobnost, ale také jev zcela jiného charakteru.
Důležitou roli při tomto rozhodování nepochybně hraje
skutečnost, zda se muzeum nachází v turisticky přitažlivé
oblasti nebo zda naopak potřebujeme veřejnost přitáhnout
do míst, která nejsou příliš navštěvována.
Malá muzea přitom vykazují určitá specifika, která
ovlivňují, ne-li omezují jejich konání. Jedná se zejména
o finanční, personální, prostorové a technické limity, jež
mnohdy znemožňují realizovat představy tvůrců expozic.
Proto je tolik užitečná spolupráce s většími muzejními
institucemi, které mohou poskytnout chybějící kapacity
a v neposlední řadě také zapůjčit důležité exponáty. Vynalézavá forma prezentace pak může přispět k tomu, že
i přes mnohá uvedená (i další) omezení se instalace stane
pro návštěvníky přitažlivou, ať už svým tématem nebo
formou (a nejlépe obojím).
Na závěr chci připomenout základní podmínku úspěšné činnosti menších muzeí, zdaleka nejen při tvorbě stálých expozic: Vnitřní soudržnost pracovního kolektivu
zahrnující, i když ne stejný, tak alespoň obdobný náhled
na zásadní otázky muzejní práce.
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Historické expozice
v regionech
Jakub Jareš
Ústav pro studium totalitních režimů

K

dyž přijde návštěvník do regionálního muzea, většinou není překvapen. Na začátku se skloní nad archeologickými nálezy, přečte si o první
písemné zmínce, prohlédne kamnové kachle a cechovní truhlice, pokyne figurínám svátečně oděných dam
a pánů místní honorace a nakonec se
podiví nad fotkami sovětských tanků
v roce 1968. Tento popis je jistě záměrnou karikaturou, ale ne vzdálenou
od pravdy. Expozice městských muzeí
jsou – alespoň podle mého pozorování
– docela často zaměnitelné. Střídají se
kulisy a jména, ale rámec vyprávění
a výběr typických exponátů nikoli.
Právě menší instituce jsou nyní
v pohybu a lze v nich sledovat změny,
které uvedené schéma nabourávají.
Městské muzeum ve čtrnáctitisícovém
Hlučíně připravilo expozici a katalog,
za které by se nemuselo stydět žádné
jiné evropské muzeum mnohem větších rozměrů. Už svým názvem se ptá:
Kdo jsou lidé na Hlučínsku? Nejde
tedy primárně o minulost a předky, ale
hlavně o současnost a dnešní obyvatele. Dějiny přitom slouží muzejníkům
jako pramen, s jehož pomocí pátrají
po identitě regionu a vtahují do tázání
i návštěvníky.
Hlučínský přístup je v souladu se
současnými diskuzemi o tom, jakou
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roli mohou městská muzea hrát. Německý kulturolog Wolfgang Kaschuba již před pár lety napsal, že budou
buď konzervativními správci „místního“ a „domáckého“, tedy staticky
nahlížených dějin řemeslníků, kupců,
honorací a měšťanstva. Anebo budou
prezentovat město jako dynamický
prostor, který se měnil a byl utvářen
protiklady již v minulosti a ještě více
dnes. Jejich rolí podle něj je, aby místní historii interpretovaly. K tomu se
dá připojit pozorování Paula Spiese, dříve ředitele městského muzea
v Amsterdamu a nyní šéfa téže instituce v Berlíně. Z jeho pohledu zůstává
péče o sbírku a její vystavování jádrem
muzejní práce. Ale zároveň dodává,
že městská muzea mají být hlavními
centry, v nichž se diskutuje o identitě
daného místa. Doslova říká, že mohou
být katalyzátory regionální identity.
Žádné muzeum není tak malé,
aby něco takového nemohlo dokázat.
Dalším pozitivním příkladem je Muzeum Českého ráje v Turnově. Jeho
nová expozice horolezectví je přesně
takovým katalyzátorem, který přispívá pohledem do dějin i současnosti
sportu a vztahu k přírodě, k identitě
města, ba ji i výrazně formuje. Instalace bude lákat další a další návštěvníky
a ukazovat jim Turnov především jako

oblast hrdou na tradici pískovcového
lezení.
Jaká doporučení z toho lze vyvodit pro prezentaci dějin v muzeích?
Za prvé to, že by se expozice měly
snažit vystihnout jedinečnost daného regionu, tedy interpretovat dějiny.
Měly by návštěvníkům odhalit, proč
je město právě takové, jaké je a jaké
historické události a fenomény k jeho
tvářnosti vedly. Pokud měla na jeho
rozvoj zásadní vliv pozice na dopravních cestách, nechť je historie dopravy
a obchodu tím hlavním, co expozice
řeší. Pokud tkví jeho jedinečnost v řemeslné tradici, těžbě surovin, sportovních výkonech, anebo intelektuálních
počinech, nechť muzeum zvýrazní
právě je. A pokud výjimečnost spočívá
v tom, že jde o nejospalejší městečko
v republice, kde se nic neděje takovým způsobem, až je to pozoruhodné, nechť je vysvětlení této ospalosti
ústředním tématem.
Inspirací v tom může být anglo-americká tradice intepretace místního dědictví, která proniká i do českých paměťových institucí. V jejím
základu stojí několik jednoduchých
principů: 1) cokoli návštěvníkům
sdělujeme, by se mělo dotýkat jejich
osobnosti nebo životní zkušenosti,
protože jinak je obsah zprávy mine;
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jen lokální historií, ale zachycením
univerzálního fenoménu, který může
oslovit nejen místní, ale také globální
publikum.
Podobným interpretacím ale musí
předcházet jedna zásadní věc: Poctivý
historický výzkum. Bez důkladné, na

pramenech založené znalosti tématu totiž nelze žádný výklad vystavět.
V tom je role a zodpovědnost městských a regionálních muzeí unikátní.
V dané oblasti jsou totiž většinou jedinou institucí, která něco takového
může dokázat.

Muzeum 21. století: Otázky
a odpovědi
Metoděj Chrástecký
Muzeum Hlučínska

P

rezentují malá muzea dějiny jinak
než ta velká? Domnívám se, že velikost instituce by neměla mít na způsob představení historie vliv. Pokusím
se svůj postoj vysvětlit. Samozřejmě,
že organizace disponující nepřeberným množstvím exponátů a arzenálem odborné pracovní síly se z tohoto
úhlu pohledu jeví ve výhodě. Věčný
boj menších muzeí o přežití z důvodu
nedostatku financí, kvalifikovaného
personálu a proměnlivé podpory zřizovatele je také věcí notoricky známou. Pokud jde ale o to, jakým způsobem k interpretaci přistupujeme,
nakolik necháváme vyniknout tvůrčím

schopnostem, není velikost muzea ani
překážkou ani předností.
Všichni – malí i velcí – přece stojíme před stejnými otázkami: Půjdeme
cestou tradičního encyklopedického
pojetí, nebo dáme prostor kritickému
dějepisectví? Bude náš výklad pouhým
potvrzením obecně předkládaného
výkladu, nebo nabídneme nahlížení
událostí z různých pohledů? Budeme
dávat jednoznačné odpovědi, nebo přiznáme, že je mnohdy neznáme. Budeme odvážní a připustíme kontroverze?
Postačí nám, aby byli návštěvníci pasivními konzumenty dat, nebo je budeme nutit přemýšlet? Podstoupíme tím

Foto: Archiv muzea

2) interpretace je složená z informací,
ale není jejich pouhým vysvětlováním, jako spíš odhalováním hlubšího smyslu a souvislostí; 3) hlavním
cílem není poučovat, ale provokovat
k přemýšlení.
Tím vším se neříká, že by se muzea měla podřizovat právě módním
tématům. Cílem ale je, aby z každé
oblasti vystihla to ojedinělé a podstatné, co může živě oslovit návštěvníky. Výrobu středověkých keramických kachlů lze podat encyklopedicky
úmorně, anebo tak, že dostanete chuť
hned zítra objednat kamnáře k sobě
na chalupu.
Druhé doporučení se týká otázky, jakou a čí historii mají muzejní
instituce prezentovat? Má to být jen
dějepis dané obce, anebo i jejího okolí? A kde to okolí končí? Chceme spíš
ukazovat styl života místních obyvatel,
nebo jen významných osobností, či
i posledního nádeníka? Budeme prezentovat sociální, politické, hospodářské, anebo stavební dějiny? Takové
tázání jistě předchází tvorbě každé
expozice. Vhodná odpověď se vždy
odvozuje z daného kontextu, a proto
zmíním jen obecný příměr. Z mého
pohledu si lze dobrou historickou instalaci představit jako cibuli.
Jejím pomyslným jádrem je vystižení jedinečnosti města, které je kořenem spojené s půdou, z níž vyrůstá.
Stejně jako cibule by měla mít i další
vrstvy či kontexty. Na příkladu místní
historie může ukazovat také obecnější,
univerzálně platné fenomény.
Například moderní dějiny Mostu
lze předvést jako prostý sled událostí:
odsun, chátrání, zbourání, výstavba
nového města, stěhování kostela atd.
To vše je ale možné vyprávět i v širším kontextu jako příběh o víře lidstva v pokrok a v sílu technických řešení, které dokážou nahradit jedno
sídlo druhým, krajinu vytěžit a znovu
zkultivovat, jednu populaci vystěhovat
a druhou nastěhovat, jako to udělal
v knize Most do budoucnosti historik
Matěj Spurný. Takový příběh již není

Stálá expozice Kdo jsou lidé na Hlučínsku
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i riziko jejich předčasného opuštění
výstavy? Muzeum Hlučínska se vydalo
cestou „nebo“.
Jako dva příklady bych uvedl stálou expozici a přednáškový cyklus ke
100. výročí vzniku Hlučínska. Při
tvorbě instalace jsme se soustředili
na to, aby příchozí pochopil, v čem je
náš region jedinečný, jaké okolnosti spoluvytvářely identitu lidí, kteří
jej obývají. Oblast patřila pod správu
různých států. Po dobu bezmála dvou
staletí nebyla součástí českých zemí,
ale přináležela Prusku, respektive
německému císařství. Shodou okolností se jednalo o období formování
národního povědomí a emancipace.
Následovala nevydařená integrace do
prvorepublikového Československa.
Po připojení k Německu se z místních
stali plnoprávní říšští občané, kteří
byli v poválečném období považováni
za nespolehlivé. Tato specifická dějinná stopa se nemohla neotisknout do
rázovitosti kraje a mentality zdejších
obyvatel.
Stálá expozice se tedy legitimně
ptá: Kdo jsou lidé na Hlučínsku? Přítomný čas otázky je použit záměrně.
Nejde totiž jen o minulost, hledáme
zároveň odpovědi na aktuální problémy. Přesahy do současnosti jsou pro
komunikaci s veřejností zcela zásadní.
Odtrhneme-li minulé od současného,
stane se z historie zájmové téma pro
úzký okruh zasvěcených milovníků.
Muzeum tak zklame své současníky,
kteří se právem ptají po smysluplnosti
historické vědy a přitom hledají příčiny situace, v níž se aktuálně ocitají.
Dodnes žité vztahy s příbuznými za
hranicemi, které přetrvaly navzdory
čtyřicetileté železné oponě, dokládají v expozici poštovní balíky s potravinami a z Německa zasílané oděvy
na přilepšenou. Odkud se bere dosud
silná katolická tradice a oblíbenost
spolků? Proč se zde aktivně prožívají zvyky z německého prostředí? Kde
mají tyto projevy svůj původ? I na to
se v instalaci ptáme a současně nabízíme odpovědi.
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Zcela zásadní místo zaujímají
autentické výpovědi dosud žijících
pamětníků. Příběhy nejsou pouhou
zákonitou konsekvencí obecně „platných“ klišé, ale dokumentují, jak se
jednotlivec na vzniku události spolupodílel a jak se s jejími důsledky vypořádával. Představení historie tak není
předkládáno jako nezvratný fakt, ale
spíše jako pestrý kaleidoskop, jehož obraz se teprve utváří v kontextu jiných
příběhů. S exponáty se neplýtvá, zato
každý předmět má hluboký symbolický význam – náramek pro snoubenku
ukovaný z nábojnice, malovaný čajový
šálek s věnováním mamince jako vzpomínka na vojenskou službu vložená do
srdce postavy vojáka, jenž symbolizuje
padlého syna. Obraz dějin nehledá těžiště v datech, ale v lidských osudech,
které nenechají návštěvníka netečného, nepropustí jej, aniž by o tématu
nepřemýšlel. Složitá a kontroverzní
minulost vyžaduje osobité pojetí, které
nesmí zavírat oči před nelehkými otázkami a nebojí se vícero interpretací.
Zatímco expozice předpokládá osobní návštěvu muzea, cyklus
„O Hlučínsku s odstupem“ naopak

přichází přímo za posluchačem. Pro
tuto tříletou diskusní platformu jsme
se rozhodli, abychom napomohli místním obyvatelům lépe a uvědoměleji
prožít 100. výročí vzniku Hlučínska
a jeho připojení k Československu.
S dvouletým předstihem nadcházejícího jubilea jsme vyjížděli do jednotlivých obcí v regionu, abychom
zde uspořádali tematické přednášky,
po nichž následovala diskuze. Počet
přítomných v sále se vždy pohyboval
okolo 100 účastníků, což nikdo z organizátorů neočekával.
Pandemická situace bohužel tento projekt pozastavila, ale věříme, že
situace brzy dovolí v něm pokračovat,
neboť nebyl naplněn poslední ročník
přednáškového cyklu, který měl vyvrcholit otevřením kritické debaty
o vlastní nacistické i komunistické minulosti. Nechceme totiž mentorovat
známá fakta, ale přimět posluchače
k přemýšlení, vzbuzovat otázky a hledat zdroje své identity. Reflexe a diskuze jsou nepostradatelnými nástroji
pro muzeum 21. století, které se musí
stát, nemá-li ztratit své příznivce, místem dialogu.

Únik z totality
Jiří Kopica
Oblastní muzeum v Chomutově

V

ýukové programy jsou pevnou
součástí našich výstav velmi dlouhou dobu. Obvykle se vytvářely až jako
poslední a musely tak reagovat na to,
co a jak bylo již prezentováno. Naše
muzejní pedagožka ale přišla s obráceným postupem. Program se stane
určujícím faktorem instalace o 17. listopadu 1989. Navrhla zároveň i jeho
pojetí formou únikové hry, aby byl zajímavý pro základní i střední školy. Pokud chceme do muzea dostat studenty,
přirozeně je musíme zaujmout něčím,

čemu rozumí a co je baví. Z diskuze
nakonec vyplynulo, že úniková výstava
bude výborným řešením. Bude třeba
ale myslet na to, aby se návštěva nezměnila v pouhou hru. Děti by si měly
od nás odnést také nějaké informace.
Vytvořili jsme pracovní skupinu,
jež se dohodla na základních premisách: Výstava musí obsloužit naráz jednu třídu a musí být funkční
i pro ty, kteří si nebudou chtít zahrát.
Hlavně však bylo třeba vyřešit vlastní
koncept únikové hry, protože s touto
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problematikou nikdo z nás neměl
zkušenosti. Řešení našel kolega, který doporučil svého známého orientujícího se v tématu (aniž bychom to
tušili, poprvé a rozhodně ne naposledy
jsme byli nuceni řešit situaci za pomoci kamarádů či příbuzných, kteří pro
nás vykonali práci, jež jsme buď sami
neuměli, nebo by byla pro muzeum
příliš drahá). Po konzultaci došlo ke
kompletnímu prohození našich rolí,
expoziční texty se staly fasádou (doplňkem) hry, protože ta měla svou logiku a provázanost, jíž bylo nutno ctít.
Ve výstavě bylo zapotřebí vytvořit
čtyři okruhy, na které se rozlosovali
žáci jedné třídy. Tím se děti rozdělily
do menších celků. Předpokládali jsme,
že tak dojde k jejich většímu zapojení.
Okruhy se vlastně staly čtyřmi na sobě
nezávislými únikovými hrami v jednom prostoru, které se neměly vzájemně křížit a jejichž hráči si nesměli
překážet. Právě tyto provozní náležitosti byly na organizaci nejtěžší. Bylo
nutné rozšířit výstavu o další téma, dát
dohromady úkoly, které budou trvat
přibližně stejně dlouhou dobu, a nastavit jejich obtížnost tak, aby je byli
schopni řešit studenti nejen středních,
ale i základních škol. To, že se nějaká
skupina zasekne u jedné úlohy a bude
se tak plést těm dalším, bylo nakonec
vyřešeno formou průvodců, kteří na
děti dohlíželi. Když shledali, že je některý úkol až příliš těžký, napověděli,
či naznačili řešení.
Jako je u každého filmu tím hlavním hybatelem všeho režisér, i u nás
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samozřejmě záleželo na tom, jak se
k myšlence únikové výstavy postaví
ředitelka muzea. Se vším souhlasila.
Vymínila si jen, aby se scénografie
chopil architekt. Pomohli nám i příbuzní a známí, jelikož postavení hry si
vyžadovalo specializované dovednosti,
kterými nikdo v muzeu nevládl.
A jak to celé dopadlo? Školní třída
přišla do sálu před výstavou, kde jí byl
promítnut „filmový týdeník“ v podobě televizních reportáží z doby před
rokem 1989. Následně proběhlo již
zmíněné rozdělení do skupin. Jednotlivé okruhy byly od sebe barevně odlišeny a pro větší napětí byl stanoven
časový limit (obvykle 45 minut), který
se začal odpočítávat, jakmile tým vyrazil.
Před startem dostali hráči papír,
tužku, klíč a základní nápovědu. Ta je
měla zavést k prvnímu ze šesti stanovišť, z nichž se výstava skládala. Klíč
pomohl otevřít šuplík, kde se skrývaly

úlohy k řešení. Jednotlivé části hry
seznamovaly účastníky s tehdejšími poměry: S ekologickou situací,
s hospodářstvím, módou a školním
systémem, s populárními spotřebitelskými výrobky, a také s existencí
StB a jejími praktikami. Každé stanoviště bylo vybaveno graficky zpracovaným odborným textem, dobovými sbírkovými předměty a úkolem,
který musel být splněn. Po jeho vyřešení dostaly děti znovu nápovědu,
další klíč k odemčení druhé schránky
a dílek puzzle. Takto postupovaly až
do závěrečné části výstavy. Národní
třídu v Praze představovala zatemněná chodba s blikajícím policejním
majákem, kde byly pro vytvoření atmosféry pověšeny zvětšené fotografie
z demonstrace ze 17. listopadu 1989
a puštěna autentická zvuková kulisa
s hlasy. Účastníci zde museli zdolat
poslední úlohu a vysloužit si zbývající
dílek puzzle. To, když posléze složili,
získali další klíč, díky němuž mohli
zacinkat celým svazkem. Jakmile se
tak stalo, průvodce zastavil odpočet.
Vítězem hry se stalo družstvo, které
hru absolvovalo v nejrychlejším čase.
Výstava „Únik z totality aneb Listopad ´89 na Chomutovsku“ proběhla
ve dnech 19. října 2019 až 30. června
2020 a navštívilo ji cca 5 000 návštěvníků. Celkové náklady na její realizaci
dosáhly téměř 200 tisíc korun, přičemž část z nich kryla dotace Ministerstva kultury.
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Regionální muzea
a dekolonizace
Jindřich Nusek
Muzeum Podblanicka

V

Foto: Archiv muzea

ětšina muzejníků již určitě narazila na současné top téma, které
je v českém prostředí diskutováno díky
příspěvkům Markéty Křížové, Vjery
Borozan, Anny Remešové a dalších,
a kam patřila např. i loňská varšavská
konference o dekolonizaci muzeí ve
středovýchodní Evropě (21.–24. října
2020). Přestože asi žádné z „okresních muzeí“ nezasáhne navracení mimoevropských předmětů, otevírají se
před nimi na pozadí „dekolonizační”
debaty nejméně tři polohy, které by
neměly přehlížet.
Tou první je změna postavení sbírek, která se dotkla prakticky všech
institucí starého kontinentu, a kdy se
(slovy prof. H. Parzingera, SPK Berlin) mění role artefaktů získaných
z kultur od Afriky přes Asii po obě
Ameriky s tím, jak roste počet Evropanů mimoevropského původu. K podobnému závěru asi došla řada našich muzejníků a objevil se i v článku
k výstavě „Doteky Orientu“ konané
ve dnech 12. června – 7. září 2008

Z výstavy „Doteky Orientu“
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v Muzeu Podblanicka. Ta přibližovala setkávání českých zemí a regionu
Benešovska s fenoménem Orientu
v 18. a 19. století.
Prakticky prvně jsme v instalaci plně využili naší „dávku“ orientálií (mince, zbraně, keramiku ad.)
a v širším kontextu připojili i judaika.
Předměty byly konzultovány s odbornými institucemi a reakce při otevření
potvrzovaly, že „i v Česku prochází
pohled návštěvníků orientálních výstav proměnou“. V textu zaznělo po
zmínkách o trendech některých etno-muzeí v Německu a Rakousku i pár
závěrů, které připomenu ne pro chlubení se ale právě proto, že „bublaly“
v našem regionálním muzeu. A sice,
že novou „muzejní orientaci podporují
i demografické prognózy. Rostoucí migrace a změna etnické skladby obyvatel ovlivní také strukturu vzdělávání.
Důležitá budou témata kulturního
prolínání, blízkých tradic a historických kontaktů. Zahraniční zkušenost
návštěvníků už dnes posouvá edukační

roli řady předmětů…“. Už tehdy jsme
měli pocit, že naše orientálie začínají být aktuální. Při zpětném pohledu
jsme vnímali, že zatímco judaika se
dočkala plné prezentace prakticky až
po roce 1989, do nových souvislostí se
nyní dostávají tradice Orientu a mimoevropských kultur.
V regionálních muzeích se u řady
předmětů projevuje posun „od exotismu k sousedství“, neboť v okresech přibývá obyvatel s neevropskými kořeny. Nové přístupy se diskutují
a mohu přidat i silnější zážitek, když
jsme s žáky nižšího stupně prohlíželi
v expozici o vlašimském parku keramickou plastiku z konce 18. století
se stylizovanými asijskými postavami, chlapec s vietnamskými kořeny
a dokonalou češtinou zvolal: „Jé, to
jsem já!“. Rostoucí etnickou rozmanitost v měřítku Benešovska nám
pak každoročně potvrzuje i muzejní
soutěž, kde na výtvarných dílech studentů přibývají „neevropská“ jména
a trend očekávaný v roce 2008 se pomalu naplňuje.
„Pravá dekolonizace“, která se
snaží o respektování mimoevropských
výkladů a změnu prezentace předmětů, ale také o sledování zapojení českých zemí do koloniálního obchodu
a dění, nebyla v době konání naší výstavy ještě aktuální. Za 13 let se ale
debata posunula a vedle sbírek vystupuje jako téma i zahraniční působení
místních firem, a to v koloniální éře
i po roce 1960, kdy vrcholily osvobozenecké snahy v Africe. Přitom je dobré
zmínit, že po únoru 1948 ovlivňovalo Československo svými podniky, ale
např. i vojenským výcvikem dění v Africe (zvláště do roku 1968) již v linii
sovětské politiky, a tedy samo v poníženém postavení kolonie.
A to je další rovina, která se asi
honila hlavou řadě z nás při přípravě výstav k výročí listopadu 1989,
tedy poloha postkomunistické dekolonizace. Jestliže Německo dnes
reflektuje své 34leté koloniální angažmá v Africe (od roku 1884), tak
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takový prostor nabídnout“. Tady
bych připomněl přímou úměru, která mi v současné diskuzi trochu chybí
a která přibližně zní: Čím lokálnější
organizace, tím větší problém s vystavováním soudobých dějin. Právě

osobní rozměr je jedním z důvodů,
proč vznikají v regionech „podrobnější“ expozice k novějším obdobím
spíše ojediněle (viz Jareš, J. – Pýcha,
Č. – Sixta, V.: Jak vystavujeme soudobé dějiny. Praha 2020).

Odvrácená strana Muzea
všemi smysly
Petr Chlebec
Muzeum Novojičínska

A

čkoliv v našem příspěvku vycházíme především ze zkušeností z realizace Muzea všemi smysly
v Městském muzeu Blatná, spatřujeme odvrácenou stranu tvorby expozic
ve všech muzeích v České republice.
Před započetím budování instalace
jsme se se spoluautorkou Taťánou
Fryštákovou pokoušeli nasbírat pozitivní příklady prezentace českých
dějin, např. v Muzeu hlavního města
Prahy, v Jihočeském muzeu v Českých
Budějovicích, v Západočeském muzeu
v Plzni, v Památníku města Protivína či v Městském muzeu v Bechyni.
Také jsme si museli ujasnit účel, který měl naplňovat poptávku veřejnosti

v Blatné. To ztěžovala skutečnost, že
mnozí její obyvatelé ani netušili, že je
ve městě muzeum. S představou, že
se jedná o paměťovou instituci, která
prezentuje dějiny a kulturu regionu
prostřednictvím svých sbírek, vyvstaly
tři jasné úkoly. Prvním bylo ukázat
co největší množství artefaktů, které
byly doposud skryty v depozitářích,
v chronologické posloupnosti a v tematických celcích odpovídajících regionálním dějinám. Expozice měla
sloužit i jako popularizátor historie na
základě novodobých výzkumů, jež nabourávaly zažité mýty jako např. keltské menhiry v krajině, založení Blatné templáři, zničení sochy Svobody

Foto: Archiv muzea

Československo ztratilo na nejméně 41 let „v únoru 1948 […] státní
samostatnost, respektive pod jejím
pláštíkem vytvořilo specifickou formu kolonie“ (slovy prof. J. Hanuše,
FF MU). Tu ilustrovaly i artefakty vybrané pro výstavu „Cesta ke svobodě
(a Benešovsko v letech 1938–1989)“,
jež měla ve dnech 10. října – 30. listopadu 2020 přiblížit řetězec událostí, k nimž patřil např. i vlašimský
proces s odbojovou skupinou (1950)
podporovanou sedláky z Chotýšanska
odmítajícími kolektivizaci sovětského typu. Dozvuky „Akce K“ připomněl mj. plakát o odsouzení rolníků
z Pravonína a Hrzína (1955). S invazí 21. srpna 1968 postihla rebelující
kolonii přímo okupace, během níž
zahynuli na Benešovsku dva občané
v Dolních Kralovicích. Začala normalizační fáze a figuríny s uniformami
ukázaly i Pionýrskou organizaci SSM
jako ideologickou složku vychovávající „k lásce a podpoře Sovětského
svazu“. Instalace končila archiváliemi k prvním parlamentním volbám
v červnu 1990, které potvrdily směr
postkomunistické dekolonizace, podpořené velkým lustračním zákonem
z října 1991. Její průběh, privatizace hospodářství či utváření občanské
společnosti by měly být tématem muzejních debat se studenty.
Zastavme se ještě u „okresního
měřítka“, které znamená vyprávět
události po roce 1948 v rámci několika menších měst a okolních vesnic,
tedy v prostředí velmi adresném, kde
aktéři stále žijí a jejich potomci dál
působí. Většina předmětů na naší výstavě pocházela od bývalých funkcionářů nebo z pracovišť, účastnících se
normalizačního vývoje na Benešovsku. Jakub Jareš v roce 2018 v souvislosti s místními institucemi uvádí, že „komunistické represe […] měly
konkrétní oběti (stejně jako konkrétní
pachatele), jejichž rodiny dosud často
neměly na místní úrovni prostor, jak
o svém postižení hovořit“ a dodává,
že „muzeum a jeho expozice může
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(pomník padlým v 1. světové válce)
komunisty, atp. V neposlední řadě pak
měla prezentace Blatenska směřovat
nejen k domácímu publiku, ale i k návštěvníkům z různých koutů republiky
či cizincům.
Právě tyto tři paralelní cíle se projevily jako aspekty, jež negativně ovlivnily tvorbu celé expozice. Depozitář,
kteří mnozí berou jako benefit, devizu
nebo unikát, jímž se muzeum vyčleňuje z řady institucí popularizujících
dějiny, může být zároveň omezením
v jeho komunikaci směrem k veřejnosti, pokud chceme použít dané předměty nejen jako stafáž.
Základ této komunikace vychází
již z tvorby sbírkového fondu, který
v našem případě vznikal na konci
19. století v soukromých sbírkách Ferdinanda Hildprandta, pána na Blatné,
dále archeologa Josefa Siblíka a historika Jana Pavla Hilleho či z úřední
agendy města. Po vzniku muzea v roce
1922 se do něj dostaly další kolekce,
jejichž hodnota byla stanovena mnohdy pouze stářím a obavou o jejich budoucí existenci. Tato sbírkotvorná
tendence přetrvala až do roku 1943,
kdy zemřel poslední z otců zakladatelů
Jan Pavel Hille. S ním zmizel i původní účel muzea v Blatné, nikoliv však
jeho sbírek. Ty byly od 50. let 20. století dále nekoncepčně rozšiřovány.
Vzhledem k našemu záměru prezentovat nejzajímavější artefakty byly
do expozice zařazeny i předměty,
o nichž tušíme z přírůstkových knih
pouze jejich „duchovní“ sounáležitost
s městem. Takto se do instalace dostaly i kusy tvořící jen kulisu historické
linky.
V prezentaci dějin regionu prostřednictvím narativu postmoderní
historiografie, který by obsáhl komplexně šíři jednotlivých témat a zároveň by svým rozsahem neodrazoval
návštěvníka, jsme spatřovali největší nebezpečí pro komunikaci s veřejností. Mnozí muzejní pracovníci,
nás nevyjímaje, trpí totiž imanentní
potřebou vyjadřovat se v odborných
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pojmech, jež nejsou užívány v běžné
řeči a jsou tedy pro běžného smrtelníka nesrozumitelné. Tento fenomén
je často obohacen sáhodlouhými texty, které sice široce postihují zvolené
téma, ale již na první pohled odrazují
případného čtenáře. V expozici byl
tento negativní efekt částečně otupen audioprůvodcem ve formě webové aplikace (app.ckvb.cz). Vznikla tak
souběžná zjednodušená linka Muzea
všemi smysly, která navíc zprostředkovává obsah expozice cizincům a návštěvníkům se zrakovým postižením.
Mezi prvky s negativním vlivem
jsme uvedli i prezentaci regionu.
Městské muzeum Blatná zákonitě
musí představovat místní dějinná
témata. Bohužel se často stává, že
základní informace nejsou dostatečně popsány, neboť je předpokládána
jejich znalost z pozice regionálního
historika. K divákovi tedy nepřistupujeme jako k nepopsanému listu, což
se projeví zejména u nadregionálního
publika. S daným problémem se setkáváme i v rovině obecných vědomostí,
kdy jako odborní garanti předpokládáme, že každý by měl vědět: Kdy

začala třicetiletá válka? Co se stalo
u Sadové v roce 1866? Co to byla Maffie? Takový problém by mohl snadno
vyřešit kustod v expozici, avšak v malém muzeu není možné mít mnohdy
více než jen recepční, která se v případě dotazu obrací na autory.
Negativ, které jsme si během realizace nebo i zpětně uvědomili, by
bylo dozajista více. Obdobný pokrok
v sebereflexi spatřujeme i v historické vědě, kdy autoři volbou vhodného
narativu, který nesnižuje vědeckou
úroveň, se dostávají blíže ke čtenářům a obohacují jejich vědění o své
výzkumy. Obdobně by i všechna muzea
měla nadále pracovat na styku s publikem a nespokojovat se s pouhým
splněním úkolu v podobě stavby nové
expozice zakonzervované ve své podobě na celá desetiletí. V případě našeho
projektu jsme se této chyby vyvarovali,
a proto jsme také na začátku uvedli
jeho otevření, ale nikoliv dokončení.
V Muzeu všemi smysly je totiž možné měnit i pouhé dílčí části. Takto se
bude neustále vyvíjet v komunikační
rovině směrem k veřejnosti i vzhledem
k novým poznatkům.

Muzeum Hrotovicka
Jaroslav Martínek
Muzeum Vysočiny Třebíč

V

minulých letech jsme byli svědky probuzení muzejní činnosti
v řadě malých měst a obcí, obnovení dávno zaniklých nebo živořících
lokálních institucí, či budování těch
zcela nových, a to zejména díky podpoře sponzorů a grantových programů. Je možné, že pandemie, která
ochromila kulturní život na celém
světě, tuto snahu zbrzdí nebo nadlouho zastaví. Muzeum Hrotovicka patří k těm šťastným, které se zrodilo
ještě včas.

Hrotovice nezačínaly s výstavbou
muzea na zelené louce, měly za sebou
úspěšné fungování několika institucí:
Z původního Krajinského vlastivědného a zemědělského musea založeného
v roce 1937 se stalo Krajinské muzeum a později Zvěřinova síň. Muzeum
se postupně přemisťovalo do různých
prostor v budově zámku, který od pozemkové reformy ve 20. letech 20. století patřil obci.
Když po roce 1962 nuceně ukončilo svoji činnost, byly sbírky částečně
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převedeny do Moravského zemského
muzea v Brně a do Západomoravského muzea v Třebíči, a tím vlastně zachráněny pro budoucnost. V té době
Zvěřinova síň stále bojovala o přežití.
Památník F. B. Zvěřiny byl přemístěn
do umělcova rodného domu v bezprostředním sousedství zámku a počátkem 70. let 20. století otevřen jako
samostatná expozice.
Roku 1994 získaly Hrotovice
status města a brzy projevily snahu
ojedinělou Zvěřinovu uměleckou sbírku prezentovat trvale a modernějším
způsobem. Pro potřeby památníku
byly vyčleněny vhodnější, účelově
adaptované prostory bývalého kinosálu. O spolupráci bylo požádáno Muzeum Vysočiny Třebíč a v létě roku
2001 tak mohl být slavnostně otevřen
obnovený Památník F. B. Zvěřiny
v Hrotovicích.
Po dalších 10 letech vyčlenilo vedení města pro zamýšlené Muzeum
Hrotovicka dva rozsáhlejší objekty
v sousedství zámku, a sice rodný dům
F. B. Zvěřiny a přilehlé stáje. Zástupci Hrotovic přijeli svůj záměr konzultovat opět do třebíčského muzea.
Logicky předpokládali, že využijeme
zkušenosti nabyté z tvorby vlastních,
teprve nedávno dokončených expozic
i znalost regionu a místní historie.
Město získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR
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a sponzorský dar Nadace ČEZ na
projekt, jehož cílem byla především
rozsáhlá rekonstrukce budov, vč.
vnitřních dispozičních úprav. Nám
bylo umožněno spolupracovat s projektantem, který připravoval stavbu
i výstupy pro budoucí expoziční prvky.
Ze strany města došlo také k zásadnímu rozhodnutí, že jádrem nového
muzea se stane cenná sbírka umělecké tvorby F. B. Zvěřiny, v roce 2017
zapsaná do CES. Tímto počinem se
zároveň otevřela cesta k potřebným
dotacím.
Muzeum Hrotovicka bylo zřízeno jako organizační složka městského
úřadu, bez právní subjektivity. První
návrh expozic vytvořil ve své diplomové práci Mgr. Jaroslav Bašta. Ideovou studii připravil tým pracovníků
Muzea Vysočiny Třebíč pod vedením
ředitele Ing. Jaroslava Martínka. Projekt podle předložené studie zpracovala Ing. arch. Eva Macholánová.
Na audiovizuální techniku obdrželo
město dotaci od Kraje Vysočina, na
mobiliář příspěvek od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR a Nadace ČEZ.
Zbytek nákladů tvořil vlastní podíl
obce. Do přípravy libreta se podařilo zapojit historika a fotografa
PaedDr. Jana Suchardu, z jehož knihy
Stručné dějiny Hrotovic jsme vycházeli. Scénář podrobně rozpracoval realizační tým pod vedením PhDr. Boženy

Kabelíkové, dětskou linku připravila
edukátorka Mgr. Eva Novotná, výtvarné řešení zajišťoval Ing. Michal
Zábrš.
Expozice je rozčleněna do dvou
tematických celků. Cílem toho prvního je připomenout bohatou historii
města a jeho okolí (včetně zaniklé osady Mstěnice) v tradiční chronologické
linii od středověku až do 20. století.
Období první republiky reprezentují
osudy významných hrotovických rodáků fotografa Karla Chrásta a malíře
Františka Bohumíra Zvěřiny. Pietní
vzpomínka je věnována obětem tragického bombardování Hrotovic Rudou
armádou na samém konci 2. světové války. Novodobé dějiny jsou prezentovány prostřednictvím projekce
dokumentárních filmů o návštěvě
prezidenta T. G. Masaryka a dalších
osobností ze 70. a 80. let 20. století.
Občané Hrotovic si zde připomínají
události, které mnozí zažili. Prohlídková trasa je obohacena o hravé interaktivní a edukační prvky určené
malým návštěvníkům. Přímo u vchodu děti přivítá strom života Hrotovicka s kvízovými otázkami, k dispozici
jsou i jiné tištěné výukové materiály.
Mládež ocení informační technologie, notebooky, tablety a infopointy,
uzpůsobené k doplňování získaných
poznatků. Druhá část instalace se
nachází v objektu bývalých stájí. Je
věnována řemeslům a zemědělství.
Spolkovou činnost připomíná hasičská stříkačka, místní průmysl reprezentuje dílna výrobce stabilních motorů Jana Dolníka.
Muzeum Hrotovicka bylo slavnostně otevřeno dne 25. září 2018.
Naplňuje svoji funkci, spravuje soubor
kreseb a maleb F. B. Zvěřiny a rozšiřuje sbírku o další předměty. Hrotovice konečně získaly vlastní hodnotnou
kulturní a paměťovou instituci. Pro
nás, třebíčské muzejníky, je asi nejcennějším přínosem nabytá zkušenost,
vědomí dobře odvedené práce a vytvoření pevných partnerských vazeb
mezi oběma institucemi.
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Prezentace dějin v malých muzeích

Prezentace dějin
družstevnictví
aše muzeum a jeho sbírka jsou
důležitým informačním zdrojem o historii českých bytových, spotřebních, výrobních, zemědělských
a dalších družstev. Prezentujeme
družstevnictví jako nedílnou součást
politických, kulturních, hospodářských a sociálních dějin českých zemí
od roku 1847 do současnosti. Základním posláním instituce je získávání,
odborné zpracování a ochrana exponátů, dokumentujících tradice a vývoj
tohoto hnutí.
Muzeum družstevnictví bylo založeno v roce 1980, o rok později byla
instalována jeho první expozice. Původně sídlilo v Jílovišti u Prahy, odkud v roce 1990 přesídlilo do budovy
svého zřizovatele, jímž je Družstevní
Asociace České republiky (DA ČR).
V roce 1991 byla otevřena nová stálá
expozice v Praze. Bohužel povodeň
v roce 2002 vše zničila a způsobila
i nenahraditelné ztráty ve fondu sbírky a knihovny. Díky metodické a odborné pomoci pracovníků Centrálního depozitáře Národní knihovny ČR
se podařilo část zatopených materiálů
zachránit a mohla tak být v březnu
roku 2003 provedena v pořadí již třetí
instalace.
Muzeum již řadu let spolupracuje
v rámci výchovně-vzdělávací činnosti
DA ČR také s vysokými školami. Byla
realizována řada menších tematických
výstav, na nichž se prezentovala jednotlivá družstevní odvětví. Stálá expozice obsahuje cca 300 exponátů rozličného charakteru (archivní dokumenty,
fotografie, brožury i hmotné artefakty). Historii družstevnictví představujeme také formou internetové prezentace Střípky z muzea, jejíž součástí je
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i web na adrese http://www.170let.cz,
připravený v roce 2017 u příležitosti
významného výročí vzniku prvního
českého družstva (Pražský potravní
a spořitelní spolek).
Poradním orgánem muzea je Výchovně vzdělávací komise DA ČR
(VVK), kterou tvoří odborníci a pamětníci z oboru družstevnictví. Její
činnost se nejvíce zaměřuje na oblast
konzultační, přednáškovou a publikační. Ustavena byla v roce 1999 za
účelem lepší koordinace a rozvíjení
spolupráce DA ČR se zainteresovanými vysokými školami. Členy VVK
jsou zástupci DA ČR, členských svazů
a univerzit. V roce 2012 byla VVK
sloučena s Muzejní radou, která pracovala do té doby samostatně. Jelikož
se aktivity obou orgánů v mnohém
prolínaly, rozhodlo představenstvo
DA ČR o jejich spojení. Od roku
2000 se datuje dnes již tradiční aktivita VVK, což je Soutěž o nejlepší

studentskou odbornou práci, vyhlašovaná každoročně předsedou DA ČR.
Autoři vybraných prací získávají ocenění a finanční odměnu.
V současné době VVK nabízí informační zázemí k vývoji družstevní
teorie a praxe. DA ČR pak každoročně zpracovává i rozšířené statistické
údaje o českém družstevnictví a kromě publikací vydává také elektronické sborníky z pořádaných konferencí
a kulatých stolů, např. Spotřební družstvo Včela: Jeho vznik, historie a zánik.
Více na webových stránkách http://
www.dacr.cz.

Foto: Archiv muzea

N

Foto: Archiv muzea

Pavel Černý
Muzeum družstevnictví
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Příběh muzejního předmětu

Povidla versus syrečky
Jan Prostředník
Muzeum Českého ráje v Turnově

N

Foto: Archiv muzea

a jaře roku 2012 provedlo archeologické oddělení našeho
muzea před stavbou víceúčelového
domu Spirála v historické části Turnova záchranný výzkum. Šlo o parcelu v ulici Antonína Dvořáka, kde
byly zaznamenány terény od městské
lokace ve 2. polovině 13. století až do
současnosti.
Jedním ze zkoumaných objektů
byla středověká odpadní jímka, v jejíž střední až bazální části výplně se
mimo jiné nalezly dvě zajímavé keramické nádoby. Jednalo se o hrnec
s děrovaným dnem a tělem a mísu
se širokým ovaleným okrajem, které
lze datovat do 1. poloviny 15. století.
„Děrovaný“ kastrol bychom si dnes
s ohledem na jeho tvar automaticky
spojili s výrobou ovocných povidel,
a proto jsme předpokládali, že to potravinové zbytky potvrdí. I v míse se
dochoval organický povlak. Nechali
jsme tedy na Západočeské univerzitě
v Plzni provést analýzu. Jaké bylo naše
překvapení, když jsme se dozvěděli,

že nádobí spolu úzce souvisí. Obsahovalo totiž významnou koncentraci
kaseinu a IgG kozího mléka, v domácnosti středověkého měšťana tak
sloužilo k výrobě mléčných produktů.
Provedený průzkum odpadní jímky
přinesl také další data: z 59 zvířecích
kostí jich 6 pocházelo z kozy (ovce),
tehdejší obyvatel Turnova měl tudíž
za svým domem i chlívek.
Hrnec můžeme na základě analogií interpretovat jako syrnici. V podstatě byla využívána k separaci tvarohu a syrovátky. Ta buď spontánně,
nebo za pomoci tlaku odkapávala do
podstavené nádoby. Mohla se však
upotřebit i k vysoušení tvarůžků, a to
kupříkladu v peci, kam se uložila po
upečení chleba. Dávala se i do různých
stimulačních lázních (solné nebo pivní), kde se sýry vystavovaly aerobnímu
procesu zrání. Tento postup může být
buď krátkodobý (několik hodin), nebo
naopak extrémně dlouhý (vyžaduje
měsíce až celý rok). Preparované syrečky se následně přenesly do tepelně

stálého prostředí, např. do sena nebo
obilí, kde docházelo k jejich aromatické stimulaci. K dozrávání mohly být
uplatňovány i otevřené nádoby nebo
krajáče, kdy se tvarůžky postupně
odebíraly z usušených povrchových
vrstev. Mísy se širokým okrajem vně
šikmo dolů překlenutým (tzv. švýcarský okraj) sloužily ke sbírání smetany.
Staly se běžnou výbavou domácnosti
využívanou v mléčném hospodářství.
Takto ukládané mléko spontánně
kysne a lze z něj po vysrážení separovat tvaroh a syrovátku.
Z tohoto stručného přehledu je
zřejmé, jak zásadní jsou pro pochopení a následnou interpretaci archeologických nálezů přírodovědné analýzy.
Bez jejich využití sebelépe provedený
průzkum zaměřený pouze na „artefakty“ nezíská z historických terénů
maximální penzum informací. Objem
takových dat se bude vždy pohybovat
hluboko pod hranici 50 %. Terénní
archeologický výzkum je totiž zároveň
tím konečným: Při exkavaci dochází
k likvidaci nejen nemovitých objektů
a jejich stratigrafických vztahů, ale
i k odbornému zničení doprovodného „kontextu“ – biomateriálu. Každá
nálezová situace je jedinečná a podle
toho k ní musí každý archeolog přistupovat.

Napište nám!
Přijímáme náměty, které by mohly
pokrýt jednotlivá tematická čísla
Věstníku AMG. Je také možné
otisknout Vaše reakce na již publikované informace. Přijímáme
články do rubrik Příběh muzejního předmětu, 200 let českého
muzejnictví, Personálie, Recenze,
Koho to napadlo či Z muzejních
cest.
Můžete tak aktivně přispět k diskuzi nad aktualitami v oboru muzejnictví!
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ROzhovor

Rozhovor s Miroslavem
Roubíčkem
U nás ve studiu si dáváme poměrně
záležet na tom, čemu budeme věnovat pozornost a v neposlední řadě
nás zajímají i konkrétní lidé stojící
za projektem. Kromě skvěle fungujícího organizačního týmu nás zaujalo samotné téma konference. Cítili
jsme i velkou podporu a důvěru v naše
schopnosti, a to jak od Českého výboru ICOM, tak při prezentaci návrhu
členům exekutivy ICOM z různých
světových institucí.
Pro grafického designéra je jistě důležité znát příběh a myšlenku značky.
Setkal jste se někdy v minulosti s Mezinárodní radou muzeí?
S ICOM jsme se setkali již několikrát, nicméně vždy se jednalo o dílčí,
participační způsob. Až nyní máme
možnost přímé a konkrétní realizace.

Miroslav Roubíček se stal autorem
vizuální identity generální konference
ICOM 2022 v Praze. Jeho grafická
tvorba je charakteristická hlubokou
empatií a velkou imaginací. Pracoval pro Český rozhlas, Česká centra,
z muzeí pro Galerii hl. m. Prahy, Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové
museum v Praze a Židovské muzeum
v Praze. Otázky na téma vizuálu konference pokládali zaměstnanci sekretariátu Českého výboru ICOM.
Jaký je Váš vztah k muzeím a galeriím?
Je to přirozená součást jak mé profese
designéra, tak i mě samotného, jako
člověka. Muzejní instituce mi poskytují nevyčerpatelný zdroj inspirace
a vzdělávání.
Co Vás lákalo na tvorbě vizuální identity 26. Generální konference ICOM?
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Můžete vysvětlit, proč a jakým způsobem vizuál generální konference navazuje na logo ICOM?
Přestože vnímáme samotnou značku
Generální konference ICOM jako
autonomní vizuální prvek, chtěli
jsme, aby se odkazoval k logu mezinárodní organizace. Striktně se tedy
držíme typografického řešení. Písmena zastupují určité tematické oblasti: Historické artefakty, jedinečnou
architekturu, technické památky,
designové ikony a právě první litera,
odkazující na historii, je stejná jako
ta první v logu ICOM. Tím se oba vizuály vzájemně propojují a přirozeně
doplňují, což bylo naším hlavním cílem. Svůj význam má každé písmeno:
I jako ICOM, C jako contemporary,
O připomíná kubistickou typografii
typickou pro Prahu, nebo půdorys letohrádku Hvězda či benzenové jádro.
To vše je součástí českých paměťových
institucí. Litera M evokuje cestu do

muzeí nebo i putování na generální
konferenci.
Jaké bylo zadání vizuálu a do jaké míry
se podařilo naplnit?
Před samotným kreativním procesem
jsme společně s organizační skupinou
hledali pravý význam sloganu „The
Power of Museums“. Zároveň nám
pomohla myšlenka představení Prahy jako platformy open air museum.
Hlavním leitmotivem se tak stal dialog napříč historickými obdobími,
jejich artefakty či muzejními obory.
To vše jsme stylizovali do jednoduchých tvarů, které kompozičně tvoří harmonický celek. Myslím, že se
podařilo hravým způsobem přiblížit
princip a poslání konference.
Jakým způsobem jste vybíral konkrétní
barvy a jejich odstíny?
Od počátku bylo jasné, že vizuální
identita by měla představit tuto událost atraktivním způsobem. Chápeme ji jako paletu různých témat, jako
pestrou multižánrovou platformu nabízející mnohostranný dialog. To vše
se propisuje do výrazného spektra signálních barev.
Jak probíhal výběr předmětů, se kterými vizuál pracuje? O jaké se jedná
a proč jsou důležité?
Záměrně jsme vybírali ikonické artefakty, které se vztahují k jednotlivým
tématům. Bylo to nutné i z důvodu
snadné identifikace na mezinárodní
úrovni. Najdeme zde Věstonickou
Venuši, Sutnarův čajový set, hračku
kocoura od Libuše Niklové, aeroplán
z Národního technického muzea,
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kubistickou židli Pavla Janáka a další.
Česká republika a její muzea představují nevyčerpatelný kaleidoskop inspirace.
Dá se říct, že maskotem generální konference se stala hračka kocoura Líby.

Jak její výběr hodnotíte a máte na ni
sám nějaké vzpomínky?
Každá unikátní událost by měla mít
jeden zástupný prvek, kterým si ji
připomenete. Je to jakási vizuální
vzpomínka. Skvěle to funguje u různých sportovních her, olympiád, apod.

Pokud je „maskotem“ generální konference kocour od Libuše Niklové,
pak je to samozřejmě správně. Myslím, že bych ještě někde našel zažloutlou fotografii z dětství, kde byl
právě kocour Líba mým vytouženým
vánočním dárkem.

Přihlaste svůj projekt do Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis!
Od 1. ledna 2021 do 28. února 2022 probíhá jubilejní XX. ročník soutěže.
Základní podmínky pro přihlášení se i další informace naleznete na http://www.gloriamusaealis.cz.
Neodkládejte přihlášení svých projektů na poslední dny soutěžního ročníku!
Sekretariát soutěže:
Mgr. Monika Benčová
Tel.: +420 224 210 037
Mobil: +420 736 438 611
E-mail: gloria@cz-museums.cz

Program Kultura
Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty se zaměřením na
Inovativní využití kulturního dědictví
bude vyhlášena v červnu 2021.
Žádosti budou přijímány po dobu
minimálně 3 měsíců.
www.fondyehp.cz/kultura
Karel Čapek – Cesta na Sever

Věstník AMG 3 /2021
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recenze

Kristýna Pinkrová / Ladislav Ptáček
Muzeum Chodska v Domažlicích /
Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR

S

luneční králové v Národním muzeu jsou prezentováni jako výjimečný počin celoevropského významu, a o tom není pochyb. Podařilo
se ale naplnit očekávání, že výstava
návštěvníka přenese ke kořenům starověkého Egypta? Dozvíme se skutečně, kdo to byli sluneční králové?
Před vstupem nás upoutá model,
pro zasvěcené zřejmě dostatečný. Zahajovací text Abúsír a sluneční králové
je za ním a díky tomu jde jen těžko
číst. Doufali jsme, že tu budou bližší
informace. Bohužel ani NM neposkytuje přehled, jak je instalace členěná,
co nás čeká. Tedy úvodní zarámování
a související orientaci nikdo neřeší.
Vplouváme přímo dovnitř a je jen na
nás, našich schopnostech a předchozí
znalosti tématu, jak si poradíme.
Mimořádnost výstavy spočívá
v přítomnosti necelých 300 starověkých exponátů. Je obdivuhodné, že
je můžeme spatřit na jednom místě.
Na první pohled je zřejmé, že instalaci
byla věnována velká péče a rozhodně
se na ní nešetřilo. Pro milovníky starověkého Egypta je to událost století.
To se ukazuje již v první místnosti
plné nádherných předmětů, které však
nejsou zasazeny do kontextu, tedy můžeme obdivovat jen jejich krásu.
V dalším sále se odehrává efektní videomapping, nicméně je dlouhý a není úplně jasné jeho sdělení.
Vcházíme do Chrámu, kde nám jsou
představeny artefakty. Popisky ale
většinou připomínají evidenční karty:
Co, odkud, datace, kdo má předmět
v majetku, inventární číslo. Jen v jedné části výstavy přinášejí i detailnější
informace.
Poctivě se snažíme pročítat texty. Jsou sice krátké, ale běžnému
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návštěvníkovi těžko srozumitelné.
Škoda, že nemají žádnou hierarchizaci, abychom pochopili „skryté“ významy. Ukázka z panelů: „Zádušní
komplex krále Raneferefa: Král Raneferef zemřel v době, kdy na stavbě jeho
pyramidy nazvané ,Božská je Raneferefova moc’ nebyl ještě dokončený ani
první stupeň jádra. Do tohoto stupně byla zasazena substruktura s pohřební komorou, předsíní a sestupnou
chodbou (…).“ Sdělení je po odborné
stránce naprosto v pořádku, ale co
nám má předat? Stejně tak nenesou
významy popisky typu: „Fragmenty
soch krále Ranefereta. Travertin, diorit, kvarcit. Stará říše, 5. dynastie.“
Opakem jsou ty, které vzbuzují zájem
a odhalují souvislosti, např.: „Sedící
pár. Skupinová socha zachycuje muže
a ženu na sedátku, žena pravou paží
muže objímá v pase. Toto intimní gesto
je charakteristické pro blízké příbuzné,
nejčastěji pro manželky.“
Pozoruhodná je projekce papyru
Westcar, animované legendy o slunečních králích. Je moc dobrá, ale
v tom množství podnětů vlastně její
příběh zanikl. Následuje velký otevřený prostor se spoustou artefaktů a pyramidami. Pokud návštěvník přichází
s tím, že si jde prohlédnout kulturní

poklady, jistě nebude zklamán. Chce-li však poznat, co jednotlivé exponáty
vypovídají o dávné společnosti a jejích
proměnách, příliš neuspěje.
Co jsme si tedy odnesli? Jistě úctu
k československým egyptologům i starověké civilizaci. Koupili jsme si katalog a snažili se zážitek zpracovat
a porozumět. Dozvídáme se, že na
příkladu jedné lokality z dob stavitelů pyramid byl prezentován průřez
dějinami starého Egypta. Škoda, že
tyto informace nenese úvodní panel
a nechá tak příchozího tápat. Na tiskové konferenci uvedl prof. Miroslav
Bárta: „Každý z téměř 300 artefaktů,
který návštěvníci uvidí, není jen unikátním světovým dílem, ale především
vypráví trochu jiný příběh.“ Bohužel,
tyto informace pro nás zůstaly většinou skryté.
Část mediální komunikace vytváří
dojem, že prezentace je o pětici králů
z 5. dynastie, kterým se říká sluneční. Přitom vystavené předměty sahají
až do 19. dynastie a spojuje je hlavně
místo nálezu a nálezci, tedy Abu Sír
a Český egyptologický ústav FF UK.
Jak to tedy je? Místo odpovědi vyvstávají další otazníky. Výstava zkrátka
není jen tak pro někoho. Pokud si ji
chcete pořádně užít, odhalit krásy nálezů, skryté souvislosti, připravte se!
Otázka zní, jestli by se takto významný projekt neměl pokusit vyprávět příběh dávné civilizace srozumitelněji
a návštěvníky tak obohatit nejen o estetický zážitek. Konstatování – „To
byla ale krásná výstava!“ – by stačit
nemělo.

Foto: Archiv Národního muzea

Výstava pro zasvěcené
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Sebezaměstnávání ředitelů
příspěvkových organizací
Libor Vašíček / Matúš Baliak
Legal Partners, advokátní kancelář, s. r. o.
V tomto příspěvku právně analyzujeme poměrně rozšířenou praxi sebezaměstnávání ředitelů příspěvkových
organizací, tedy situaci, kdy ředitel,
z pozice statutárního orgánu, uzavře bez vědomí zřizovatele pracovní
smlouvu sám se sebou.

Ředitel jako statutární orgán

Ředitel příspěvkové organizace je
jejím statutárním orgánem. To znamená, že za ni jedná ve všech jejích
záležitostech, tj. zastupuje ji navenek
a činí jejím jménem právní jednání,
tudíž i uzavírá smlouvy, včetně těch
pracovních. V poměrně nedávné minulosti bylo běžnou praxí, že ředitelé sami se sebou uzavírali pracovní
smlouvy či dohody o práci konané
mimo pracovní poměr bez souhlasu
zřizovatele. Není samozřejmě vyloučené, že přitom byli vedeni dobrým
úmyslem, zvláště vzhledem k tomu,
že tyto smlouvy byly často uzavřeny
na jiné pracovní činnosti než ty, které
spadají do působnosti ředitele.
Ať již byla motivace sebezaměstnávaných ředitelů jakákoliv, nevyhnutelným výsledkem takového právního
jednání byl jejich finanční prospěch.
V posledních letech proto vyvstala
otázka, zda je takto uzavřený pracovněprávní vztah v souladu s platným
právním řádem. Tato problematika
přitom byla posuzována veřejnoprávními orgány nejen z hlediska občanskoprávního, ale v některých případech dokonce i trestněprávního.

Právní stanovisko ministerstva

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k uvedenému vydalo dne 4. prosince 2015
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na žádost Krajského úřadu Jihomoravského kraje právní stanovisko, ve
kterém na základě shrnutí ustálené
judikatury Nejvyššího soudu potvrdilo
pravdivost nemožnosti sebezaměstnávání ředitelů pro rozpor zájmů.
Tento rozpor byl přitom na základě
citovaných rozsudků Nejvyššího soudu
dovozen obecně v těch situacích, kdy
ředitel jako statutární orgán právně
jedná jménem zaměstnavatele sám se
sebou jako zaměstnancem. Rozdílnost
zájmů zaměstnavatele a zaměstnance
při právních jednáních, která směřují
ke vzniku, změně nebo zániku pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu, popřípadě k úpravě
jejich mzdových poměrů, tak dle názoru MŠMT bez dalšího vylučuje, aby za
obě strany takového právního jednání jednala stejná fyzická osoba. Není
totiž možné, aby tato osoba současně
hájila své zájmy coby zaměstnance,
jakož i zájmy příspěvkové organizace
– zaměstnavatele.
Ve výše uvedených soudních řízeních se jednalo o případy sebezaměstnávání ředitelů škol, avšak vzhledem
k tomu, že argumentace soudů byla
založena především na obecných občanskoprávních normách, uplatní se
vyslovené závěry pro ředitele příspěvkových organizací obecně.

Občanskoprávní rovina
sebezaměstnávání

Závěr, ke kterému judikatura dospěla,
vyplývá především z úpravy zastoupení
v § 437 občanského zákoníku, který
stanoví že „zastoupit jiného nemůže
ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného“. Jednání učiněné
v rozporu se zájmy zastoupeného je

jednáním vadným, postiženým relativní neplatností podle ustanovení
§ 580 občanského zákoníku. Relativní neplatnost je právním institutem chránícím zájem té osoby, která
byla vadou právního jednání nejvíce
poškozena. Tato se však neplatnosti
právního jednání (uzavřené pracovní
smlouvy) musí dovolat, jinak se na něj
bude hledět jako na platné.
Pro zneplatnění pracovní smlouvy ředitele je proto nejdříve nutné
stanovit osobu, která je oprávněná
se jí dovolat. Na první pohled by se
mohlo zdát, že chráněnou osobou je
v tomto případě samotná příspěvková
organizace. Takový výklad by ale vyústil v paradoxní situaci, jelikož právě
ředitel je, jakožto statutární orgán,
zástupcem příspěvkové organizace
a jejích zájmů navenek. Při výkladu
právních ustanovení, a tedy i ustanovení o neplatnosti, je však nutné šetřit
jejich smyslu. Ředitel příspěvkové organizace se vzhledem k rozporu zájmů
nebude domáhat neplatnosti vlastního
pracovního poměru a nemůže tak být
považován za osobu, jejíž zájmy ustanovení o neplatnosti chrání.
Pomyslné výkladové vodítko nám
přitom nabízí § 122 odst. 2 zákoníku
práce, upravující pravidla odměňování
vedoucích pracovníků. Ten stanoví, že
„vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele [...]
určuje plat orgán, který ho na pracovní
místo ustanovil“. Podobná vymezení
přitom nezřídka obsahují i zřizovací
listiny příspěvkových organizací. Orgánem ustanovujícím základní pravidla fungování příspěvkové organizace, včetně odměňování ředitele, je
její zřizovatel. Z toho lze dovodit, že
právě zřizovatel příspěvkové organizace má pravomoc schválení pracovní
smlouvy uzavřené s jejím ředitelem
a je tak i osobou, která je oprávněná
dovolat se neplatnosti neodsouhlasené
pracovní smlouvy.
Nad rámec výše uvedeného je na
místě poznamenat, že výklad pojmu
„dovolat se“ není zcela sjednocený.
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Část právní obce se domnívá, že je
potřeba vznést námitku neplatnosti
pomocí žaloby u soudu a až rozhodnutím soudu se právní jednání stává
neplatným. Druhá, dnes již majoritní
část právníků, včetně naší advokátní kanceláře, tuto domněnku nesdílí
a zastává názor, že se stačí neplatnosti
dovolat u druhé strany, tj. u ředitele
příspěvkové organizace.

Trestněprávní rovina

Je zřejmé, že sebezaměstnáváním bez
souhlasu zřizovatele ředitel porušuje
ustanovení občanského práva. Takové jednání však může být potenciálně
kvalifikováno rovněž jako trestný čin
porušení povinnosti při správě cizího

majetku dle §§ 220 či 221, případně
trestný čin zpronevěry podle § 206
trestního zákoníku.
Správcem se pro účely těchto
ustanovení rozumí i ředitel příspěvkové organizace, kterému, např. § 25
zákona o finanční kontrole stanovuje povinnost vytvářet podmínky pro
hospodárný, efektivní a účelný výkon
veřejné správy. Skutkovou podstatu
těchto trestných činů tak naplní ředitel jednáním, spočívajícím v neoprávněném vyplacení finančních odměn ze
spravovaného majetku. Znakem skutkové podstaty těchto trestných činů je
i výše způsobené škody (souhrn neoprávněně vyplacených odměn), minimálně 50 000 Kč v případě zpronevěry

a 10 000 Kč u úmyslného porušení
povinnosti při správě cizího majetku.
Právní kvalifikace trestnosti činu
však vždy záleží na okolnostech konkrétního případu. Trestní soudy takto
posuzovaly například: (i) úmysl ředitele při uzavírání smlouvy; (ii) dobu, po
kterou byl ředitel sebezaměstnáván;
(iii) zda činnost, pro kterou byla pracovní smlouva uzavřena, byla ředitelem opravdu vykonávána, (iv) zda byla
smlouva uzavřena s vědomím zřizovatele a další. Je nicméně nutné mít na
paměti, že trestněprávní odpovědnost
je mimořádným prostředkem ochrany
právem chráněných zájmů, nastupujícím pouze v krajních, nejzávažnějších
případech.

XIII. Sněm Asociace muzeí a galerií České
republiky, z. s. (AMG)
24.–25. listopadu 2021, Moravská zemská knihovna v Brně
Příprava podkladů pro jednání
Cílem setkání je kromě organizačních a personálních otázek i příprava strategických dokumentů AMG na další
období. Úkolem je také zvolit Exekutivu a Revizní komisi AMG. Sněm je i prostorem k projednání aktuálních témat
v oboru muzejnictví.
V současné době má AMG 304 řádných členů (institucí), 230 individuálních a 18 čestných členů. Při hlasování
na Sněmu AMG má každý řádný člen 1 právoplatný hlas, individuální a čestní členové mají hlas poradní (bez práva
volit a být volen do orgánů AMG).
Členské instituce AMG byly již v říjnu 2020 vyzvány ke spolupráci při přípravě podkladů pro jednání (náměty do
Hlavních linií činnosti AMG na léta 2022–2024, návrhy do Kandidátní listiny pro volby do funkcí v Exekutivě
AMG a Revizní komisi AMG pro období 2022–2024, atd.). O pomoc s přípravou všech materiálů byli požádáni
i předsedové Krajských sekcí a Komisí AMG. Zejména návrhy na změnu Stanov AMG je nutné předložit nejpozději
do 30. června 2021.
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi!
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Národní
zahájení
XVII. ročníku
Festivalu muzejních nocí
18. 6. 2021
Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích

Vstup zdarma
www.muzeumcb.cz
www.muzejninoc.cz

XVII. ročník Festivalu muzejních nocí se koná od 18. 6. do 19. 9. 2021

Festival muzejních nocí 2021 pořádá Asociace muzeí a galerií
České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR.
AMG
/2021 na www.muzejninoc.cz
DalšíVěstník
festivalové
akce3naleznete
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Vítězslav
Kuželka oslavil
sedmdesátiny
Vítězslav Kuželka, antropolog Národního
muzea a uznávaná vědecká kapacita, ale
také muzejník tělem i duší, oblíbený pedagog, propagátor svého oboru a lektor
Školy muzejní propedeutiky. Je autorem
řady odborných statí, na jiných se podílel
jako spoluautor, pravidelně přispívá do
časopisů Archeologica pragensia, Archeologie ve středních Čechách a dalších.
Spolupracoval na mnoha projektech,
např. na studiu kosterních pozůstatků
šlechtického rodu Šporků, astronoma
Tycha de Brahe nebo pátera Josefa
Toufara, umučeného estebáky. Zkoumal i ostatky františkánů zavražděných
v pražském kostele Panny Marie Sněžné
v roce 1611. V Turnově vzpomínají na
misi tří antropologů z Národního muzea,
když v červnu 2020 exhumovali kostru
světícího biskupa při kapitule pražské
Petra Františka Krejčího, pohřbeného
v červenci 1870 na hřbitově u zdejšího
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nezapomenutelné zážitky s Víťou Kuželkou
předkládají dva jeho kamarádi Bohuslav
Benč a Jan Prostředník:
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Vítězslav Kuželka byl jedním z obyvatel
vyhlášené koleje Albertov. Setkání s Víťou po prázdninách v roce 1975 bylo
nezapomenutelné. Už sama společnost
na Albertově mohla být předlohou pro
román, herci z DAMU, vietnamští soudruzi („veteráni války“), dělničtí kádři,
kteří měli maturitu za 1 rok, a skupinka
ostatních ze stranicky nedefinovatelných
rodin. Víťa byl z té naší party nejzvláštnější. Jeho velkou devizou byla družnost,
lehce sarkastický přístup k životu, chuť
navštěvovat hospodu a pít pivo. To vše
bylo vyváženo nesmírným rozsahem anatomických znalostí a obrovskou chutí položit antropologii na lopatky. Tak, jako
u některých jeho spolužáků, to nebyla
cesta jednoduchá. Vedla v dětství z Prahy
do Chebu. Z tamní pitevny přišel jako
„nový člověk“ na fakultu. Studiem prošel
bez zádrhelů, ale jako „neprominentní“
neměl velkou šanci na nekomplikovaný
výběr vysněného povolání. Z počátku byl
jeho pracovištěm Muzeologický kabinet
na Malé straně. Dobré bylo, že měl pěkný
výhled na Vltavu a vařil návštěvám kávu.
Někdy za mnou přijel na „kontrolu“ do
muzea v Nové Pace. Po roce 1987 se
mu otevřela cesta do Antropologického
oddělení NM. Víťa, asi jako věčný rebel,
měl kancelář na zadním schodišti. Byla to
pracovna s množstvím úložných prostor

a občas rozloženými kostmi, z okna jsme
pak často pozorovali poštolky. Spolupracoval na výzkumu řady osobností z české
historie. I přes velký pracovní záběr si
čas od času neodpustil drobný žertík.
Jednou v létě mě pozval s manželkou
do muzejního bistra. V té době s sebou
nosil kožený kufřík. Když slečna zapsala
objednávku a připravila účet, chtěl Víťa
zaplatit. Otevřel svoje zavazadlo a na pult
se vysypalo několik kostí, část paže, uražený femur a nějaká droboť. Mám podezření, že to Víťa udělal trochu schválně,
vysoukal omluvu z pod vousů, ale zjevně
byl pobaven. Obsluha se chvilku vzpamatovávala a po chvilce nám kávu donesla.
V tom momentě jsem si uvědomil, že Víťa
je vlastně součástí mého života od roku
1975. Díky jeho nápadům a vzpomínkám
je život veselejší. Jsem rád, že se Vítek
dožil v „relativní pohodě“ 70. roku, a doufám, že až bude slavit 75. výročí udělá
pro známé z koleje sešlost po 50 letech.
Víťo, Yva i já Ti přejeme dalších „100“ let!
Bohuslav Benč

Vítězslav Kuželka není jen uznávaným
odborníkem ve svém oboru, ale je také
jedním ze skutečných „rytířů muzeologie“. S Vítězslavem mne pojí třicetileté
přátelství, které z roviny pracovní přerostlo do té osobní. Analyzoval veškeré lidské kosterní pozůstatky, jež jsem objevil.
Ostatně první antropologický rozbor provedl již při mém prvním archeologickém
výzkumu raně středověkého pohřebiště
v Mladé Boleslavi v roce 1992. Zkoumal lidské kostry z pozdně románského
kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
(mimo jiné zde určil i pohřbený potrat),
kosterní pozůstatky z johanitského pohřebiště i středověkého městského hřbitova
v Českém Dubu nebo žárové hroby lidu
popelnicových polí na Turnovsku. Za naše
bezesporu velké společné dílo lze pokládat exhumaci Valdštejnů uložených při
kostele sv. Alžběty v Jilemnici. Tehdy se
výzkum archeologický i všechny následné
environmentální analýzy organicky propojily do odborných a popularizačních
publikací, a byly také završeny stálou expozicí v místě objevu. Tím jsme se dostali
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k Vítězslavově druhé přirozenosti, a tou
je odbornost pravého muzejníka. Ve svém
portfoliu má řadu výstav svých vlastních,
se kterými doslova objel celou republiku
(„Člověk proti nemocím“, „Člověk – nepřítel i samaritán“, „Evropa – kolébka
vědeckého porodnictví“, ad.), ale i těch,
kde se podílel na scénáři či realizaci jako
jeden z týmu (Vítězslav, náš společný
kamarád Tomáš Řídkošil a já jsme tvořili
jádro té naší poněkud nesourodé, přesto
však výkonné výstavní čety). V žádném
případě nelze pominout jeho činnost pedagogickou a osvětovou. Jeho přednášky s praktickými ukázkami se zatajeným
dechem poslouchali všichni účastníci,

ať už šlo o děti školou povinné, včetně
pedagogického doprovodu, středoškolské
či vysokoškolské studenty, anebo širokou
veřejnost. Byl jsem svědkem, kdy při jeho
poutavém vyprávění u nás v turnovském
muzeu o chorobách, které se projevují na
kostech, omdleli dva žáci místní zdravotnické školy. A děti z jičínského a turnovského gymnázia si i po 4 letech pamatují,
že nejrozšířenější lidskou chorobou je
zubní kaz.
Prostě a jednoduše: Vítku, zůstaň
stejně vitální, sympaticky zapomětlivý
i mírně pesimistický, jakého Tě znám tři
desítky let!
Jan Prostředník

nekrolog

RNDr. Pavel Řepa
Dne 13. března 2021 nás zastihla smutná zpráva o úmrtí dlouholetého pracovníka Muzea Českého lesa v Tachově Pavla
Řepy. Rodilý Pražák a vystudovaný zoolog
nastoupil do našeho muzea v létě roku
1966. Založil zde přírodovědné oddělení,
vybudoval základy přírodovědných sbírek,
a zahájil také vědeckou a publikační práci.
Začínal jako ichtyolog, věnoval se i dalším
živočišným druhům. Jeho celoživotní specializací však byla ornitologie. Na tomto
poli dosáhl řady mimořádných úspěchů,
jež dalece překračovaly hranice regionu.
Pracoval na kvantitativních výzkumech
ptačích společenstev na různých místech
okresu, zakládal celostátní skupinu pro
výzkum lysky černé, koordinoval rovněž
celostátní sčítání zimujících kání. Byl
plodným autorem původních vědeckých
článků a zpráv. Spolu s Jiřím Jandou
vydal Metody kvantitativního výzkumu
v ornitologii, dodnes jedno z nejvýznamnějších děl na toto téma a nezbytná součást knihovny každého ornitologa. Svá
vlastní pět desetiletí trvající sledování
a sčítání ptactva v intravilánu Tachova,
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do nichž, jak bylo jeho zvykem, zapojil
mnoho dobrovolných spolupracovníků,
završil v roce 2020 vydáním knihy Ptáci
Tachova (spolu s Milenou Prokopovou).
Ostatně získávání, spolupráce a koordinace činnosti dobrovolníků patřily vždy
k jeho silným stránkám. Řadil se k odborníkům, kteří vědí, že vlastní poznání má
smysl až tehdy, když ho zprostředkujeme
veřejnosti, a to jak odborné tak i laické.
Byl si vědom, že znalost přírody je nutnou
součástí její ochrany. V tomto kontextu
bylo pochopitelné, že po bezmála 25 letech z muzea na počátku 90. let odešel
do institucí ochrany přírody, aby se pak
v roce 2010 vrátil zpět. V 70. letech absolvoval postgraduální studium muzeologie na univerzitě v Brně. Vytvořil množství
expozic a výstav. Vedl kroužky mladých
přírodovědců i letní ochranářské tábory.
Miloval divadlo a aktivně ho provozoval.
Byl výraznou osobností kulturního života ve městě. Byl člověkem s obrovským
rozhledem v mnoha oborech a osobitým
smyslem pro humor. Jeho sarkastické
prohlášení, když k nám do muzea vtrhla
parta rozjívených dětí: „Ten Herodes, to
byl král!“, by mohlo vzbudit pohoršení,
kdyby ho ovšem zaujatá práce s mládeží
neprovázela celým životem. Ostatně i to,

když v expozici přírody slyším smích nad
zvuky nejrůznějších ptačích druhů, které
pan doktor předvádí „na vlastní ústa“,
dokazuje jeho skutečný vztah k dětem.
Stejně tak již zlidověla hláška pronesená v reakci na řinčení zvonku u vstupu
do muzejní budovy: „Zase nám sem lezou lidi!“. Byla uváděna jako odstrašující příklad toho, jak by neměl muzejník
návštěvníka vnímat. V případě našeho
kolegy Pavla Řepy to byla ale opět jen
legrace, neboť málo odborníků vymyslelo
a zrealizovalo tolik akcí pro veřejnost jako
právě on. Jeho černý humor i rozhled nám
budou chybět.
Jana Hutníková
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Setkávat se
online má smysl
Jana Hutníková
I. místopředsedkyně AMG

Nedávná situace nejen že nepřála setkávání, ba je přímo zakazovala. Nicméně
úřady, podnikatelé i neziskový sektor pro
své fungování zasedat potřebují. Jednání
se tedy přesouvala do online prostoru.
Tomuto kroku se nevyhnula ani Aso
ciace muzeí a galerií ČR, z. s. Nemluvím
teď o videokonferencích pořádaných od
loňska ve spolupráci s AV MEDIA, a. s.,
ani o řadě výstav a dalších aktivitách ve
virtuálním prostředí, které organizují jednotlivá členská muzea AMG. Na mysli
mám setkávání pracovní.
Po celou dobu pandemické krize
probíhají online jednání zástupců vedení AMG s Ministerstvem kultury, Unií
zaměstnavatelských svazů ČR apod. Konají se tímto způsobem i setkání Exekutivy AMG, redakční rady Věstníku AMG
a v elektronické verzi se uskutečnilo již
také zasedání Senátu AMG. Je to nutné
i přes všechna omezení – život jde dál.
Řada věcí se děje navzdory opatřením, je
třeba se o nich radit, hlasovat, vyměňovat
si názory. Stejně tak je nutné diskutovat
o řešení nastalé situace.
Jak je to však s Krajskými sekcemi
AMG? Mohlo by se zdát, že když není
možné se setkat fyzicky, nemá jednání
valného smyslu. V Plzeňské krajské sekci
AMG jsme se rozhodli, že zkusíme takové
virtuální setkání zorganizovat. Příjemné
bylo již to, že 13 z 18 oslovených členů sekce zareagovalo pozitivně, i když
4 z nich se k nám z technických důvodů nakonec nemohli připojit. Zástupci
členských institucí AMG v Plzeňském
kraji se však dne 29. března 2021 sešli
u obrazovek svých počítačů.
Kolegové byli informováni o aktivitách vedení AMG, o online jednání
Senátu AMG, o posunutých termínech
vyhlášení Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis i Festivalu muzejních nocí.
Navzájem jsme se podělili o zkušenosti
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s řešením aktuálních problémů. Šlo
především o povinné testování zaměstnanců, o získávání kompenzačních dotací. V dalším bodu jsme se věnovali
fungování muzeí v době jejich uzavření,
uváděli jsme navzájem řadu příkladů,
jak se snažíme oslovit veřejnost. Byly
nastoleny i otázky dlouhodobějšího
rázu. Zajímavá diskuze se vedla např.
o evidenci muzejních sbírek. V návaznosti na to vznikla žádost členů sekce,
aby Ministerstvo kultury informovalo,
zda je projekt ELVIS již zcela opuštěn
a zda bude pokračovat alespoň základní podpora DEMUSu. Padl i požadavek
na vytvoření národní koncepce digitalizace a standardů v oboru muzejnictví.
Účastníci online jednání se zamýšleli
také nad budoucností spolupráce se školami a realizací edukačních aktivit v muzeích a galeriích po uvolnění opatření,
přičemž v této souvislosti vyzvali vedení
AMG, aby využilo všech svých možností
ke komunikaci myšlenky, že čas věnovaný edukačnímu programu v paměťové
instituci je plnohodnotným v rámci celého vzdělávacího procesu. Akcentovali
i schopnost dodržet v maximální míře
hygienicky bezpečné prostředí.
V neposlední řadě se členové Plzeňské krajské sekce AMG zamýšleli nad
nadcházejícím Sněmem AMG, který
proběhne ve dnech 24.–25. listopadu
2021 v Brně. Shodli se na tom, že je nutné předložit náměty do plánu činnosti
AMG na další tři roky, formulovat případné změny ve stanovách a nominovat
zástupce do volených funkcí.
Je tedy zřejmé, že nejen s ohledem
na tyto úkoly se naše sekce letos ještě
sejde. Snad to bude možné již fyzicky.
Pokud ne, ověřili jsme si, že i přes obrazovky počítačů lze prodiskutovat a řešit
řadu zásadních otázek. Koneckonců dobrý pocit z toho, že jsme se opět „viděli“
se také dostavil. Doufáme, že ostatní
Krajské sekce AMG, minimálně s ohledem na blížící se sněm, obdobná jednání
uskuteční. A pokud není zástupce vedení
AMG členem daného orgánu, že bude na
jeho jednání některý z členů Exekutivy
AMG přizván.

Otevřeli jsme
online dveře!
antonín valenta
vlastivědné muzeum v olomouci

Na jaře a na podzim 2020, stejně jako na
začátku tohoto roku byly muzejní instituce kvůli opatřením proti šíření nákazy
covid-19 uzavřeny. Vlastivědné muzeum
v Olomouci přinášelo veřejnosti skrze Facebook, Instagram, webové stránky a ve
spolupráci s médii, výběr toho nejlepšího
ze svých projektů. Nově vznikla 3D virtuální prohlídka a muzeum tak zpřístupnilo
své výstavní prostory návštěvníkům ve
4K kvalitě. Pro orientaci slouží detailní
náhled 3D modelu celé budovy, kterou
je díky tomu možné plynule procházet za
pomocí inteligentní navigace, a poznat
tak, co vše instituce nabízí. Návštěvníci se mohou těšit na detailní informace,
které naleznou nejen u aktuálních výstav,
ale také u exponátů jak v historické, přírodovědné a etnografické expozici, tak
i v části nazvané Příběh kamene. Cílem
této aktivity bylo získat „virtuální dvojče“
muzea s možností moderní 3D prezentace.
Také naše edukační oddělení navázalo na online vlnu projektem „Otevřené
muzeum“, v němž mohou zájemci najít
kompletní informační balíčky o výstavách,
stálých expozicích i instituci, jež jsou
průběžně doplňovány o rozhovory, video
spoty, kvízy, atd. Samozřejmě nezapomínáme na malé návštěvníky, pro které jsou
k dispozici hry a soutěže, nebo na učitele,
pro něž máme připravené pracovní a metodické listy, určené např. pro distanční
výuku. Za zhlédnutí stojí i dvanáctidílný
seriál k výstavě „Jiří Louda / Život mezi
erby“. Děti si mohou složit puzzle, vytvořit
podle návodu osobní znak, nebo si z papíru vyrobit královskou korunu. Při virtuální
prohlídce obrazů a fotografií Pavla Rozsívala „Stud i um“ najdou rodiče mnoho
inspirací pro výtvarnou tvorbu se svými
ratolestmi.
„Myšlenka ,Virtuálních prohlídek’
a ,Otevřeného muzea’ vznikla již koncem
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Tradice netradičně
Jana Hutníková
Muzeum Českého lesa v Tachově

Foto: Štěpán Čadek

Tachovsko je, vzhledem k poválečné výměně obyvatelstva, etnograficky složitým
regionem, kde většina tradic nemá hlubokou historii. V posledních desetiletích
jsou však některé obnovovány. Do tohoto
procesu se zapojilo i naše muzeum a několik let již pořádá slavnosti spjaté s lidovými obyčeji. Situace kolem pandemie
však znemožnila tradiční konání těchto
akcí. Po loňské aktivitě ve virtuálním prostoru jsme letos cítili, že my i naši návštěvníci potřebujeme společné, fyzické
prožitky a motivaci vyjít ze svých domovů
(byť za dodržení ochranných opatření).
Prvním pokusem přetavit tento pocit do
konkrétní podoby byla netradiční oslava
masopustu. Již 10 let ve spolupráci se
školami pořádáme masopustní průvod po
městě a scénky v muzeu. Letos to nebylo
možné. Realizovali jsme tedy spanilou
masopustní autojízdu. Sedm ozdobených

vozů projelo za zvuků hudby a klaksonů
několikrát všechna tachovská sídliště
i centrum Tachova. Lidé nám mávali jak
na ulici, tak z oken svých domovů. Muzejní auta vezla model necek s prasetem a model letadla. V každém vozidle
jely dvě kostýmované osoby a na závěr
v kabrioletu smrtka s kosou. Akce potěšila
organizátory i obyvatele města. Získala si
značný mediální ohlas, informovaly o ní
tištěné i internetové deníky. Video Českého rozhlasu Plzeň mělo na jeho facebooku
18 tisíc zhlédnutí.

Také obvyklé vynášení Morany nebylo možné letos uspořádat. Dílny jsme
přenesli do virtuálního prostoru a na
Youtube kanálu muzea jsme zveřejnili
návod na výrobu velikonoční nadílky.
Moranu jsme vynesli „komorně“ jen
za účasti dvou muzejních pracovnic
v kostýmech. Zároveň jsme vyzvali návštěvníky, aby vyrobili vlastní Moranu,
vyfotili ji a obrázek nám zaslali. Snímky
se nám sešly nakonec nejen z Tachova, ale i ze vzdálenějších regionů. Velikonoční program jsme obohatili open
air výstavou reprodukcí pláten křížové
cesty z františkánského kláštera v Tachově, jež jsou součástí našich sbírek.
Venkovní instalace tak byla motivací
k vycházce na místo konání – do aleje
vedoucí k minerálnímu prameni. I přes
úspěch těchto akcí se samozřejmě již
těšíme, že se budeme opět setkávat
„tradičně“.

Aktivity během
lockdownu
Jaromír Bartoš
Městské muzeum a galerie
Mariánské Lázně

Tradičně, po zimní přestávce, jsme začali
v březnu naši novou sezónu. V letošním
roce ji z pochopitelných důvodů nebylo
možné zahájit přímo v budově muzea,
a tak jsme přemýšleli, jak dělat věci
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Foto: Archiv muzea

roku 2019, postupně se vyvíjela, až jsme
ji začali realizovat, mj. v reakci na uzavření muzeí v rámci pandemie koronaviru.
Naším cílem je přibližovat muzeum za
zavřenými dveřmi a později i jako online
doplnění našich výstav, prezentací, projektů i akcí“, řekl ředitel muzea Břetislav
Holásek. Obě části projektu se nacházejí
na http://www.vmo.cz.

trochu jinak. Když nemůže návštěvník
k nám, vydáme se my za ním! A pojali
jsme to poněkud netradičně „Výstavou
ve výlohách“. Jednalo se o panely s historickými fotografiemi města, které byly
umístěny do výkladů zavřených obchodů.
Lidé mohli korzovat po mariánskolázeňské třídě a na některých místech porovnávat historické snímky přímo s reálnými
budovami. Instalace sklidila veliký zájem,
neboť po dlouhé době se konala akce,
kvůli které stálo za to vyjít ven.

Během zákazu vycházení omezeného pouze na území obce, jsme obyvatelům zprostředkovávali tipy na výlety za
zapomenutými objekty a zajímavostmi
Mariánských Lázní. Také jsme jim nabídli soutěžní hru „Lázeňské kufrování“,
jejímž cílem bylo podívat se na místa,
která běžně míjíme, trochu jiných pohledem. Hra se setkala s potěšitelnými
reakcemi.
V dubnu 2021 jsme přišli s výstavou, která znovu zaplnila veřejný
prostor a sklidila kladné ohlasy. Prázdné výlepové plochy jsme zaplnili kopiemi plakátů z roku 1946 z našich sbírek.
Lidé tak dostali možnost konfrontovat
se s kulturními, společenskými a sportovními akcemi, konanými v prvním poválečném roce. Zajímavé byly diskuze
týkající se rozdílnosti grafiky i obsahového sdělení plakátů a vyhlášek.
S našimi aktivitami jsme nepřestávali ani v nepříznivém období a nadále
jsme se snažili být v kontaktu s příznivci muzea, nicméně po uvolnění jsme je
s radostí opět uvítali v našich stálých
expozicích.
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V květnu 2021 převzal Památník národního písemnictví do správy zámeček Petrkov
u Havlíčkova Brodu, ve kterém žil a tvořil
básník, překladatel a výtvarník Bohuslav
Reynek (*31. května 1892 – †28. září
1971) se svou ženou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou (*30. září
1889 – †21. ledna 1964) a syny překladatelem Jiřím a fotografem Danielem.
Dům se zahradou a blízkým okolím se
stal inspirací pro tvorbu obou manželů,
pastely a grafiky Bohuslava Reynka i fotografické kompozice staršího syna.
Odkup zámečku státem a jeho svěření do správy PNP, který se na konci
roku 2021 chystá otevřít také své nové
expozice Muzea literatury v Praze-Bubenči, je odpovědí na petici Zachraňte
Petrkov, v níž se kulturní veřejnost za
odkaz rodiny Reynkovy výrazně vyslovila.
Při návštěvě premiéra a ministra kultury
v červenci 2020 byla přislíbena dostatečná finanční částka na obnovu domu
tak, aby v následujících letech mohl být
celoročně přístupný. Jeho prostory by
měly hostit nejen tematické výstavy, ale
i tvůrčí ateliéry výtvarníků, vysokoškolských pedagogů a studentů, zčásti by
měly také sloužit pro komorní koncerty,
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Foto: Archiv muzea

Lucie Tučková
Památník národního písemnictví

literární čtení a divadelní představení.
V návaznosti na přátelské vztahy celé
rodiny s mnoha francouzskými umělci
a spisovateli je záměrem vytvořit česko-francouzské centrum, které se stane
místem živého setkávání.
PNP se tvorbě Bohuslava Reynka
i tématu česko-francouzského kulturního
prolínání dlouhodobě věnuje, což dokládá řada výstav a publikací, např. projekt
„Naše Francie“ (2018) zaměřený na překlady francouzských děl do češtiny, či
výstavy věnované francouzské komiksové
tvorbě. Již v roce 2002 byla v letohrádku
Hvězda pod vedením kurátorky Věry Jirousové uvedena výstava „Pieta v loďce“,
v jejíž souvislosti vznikla i stejnojmenná
publikace, a především byla učiněna výrazná akvizice Reynkových grafik pro fond
výtvarné sbírky PNP. Množství spojnic
s odkazem Bohuslava Reynka a Suzanne
Renaudové obsahuje také literární archiv
PNP, zejména ve fondech jejich přátel,
mezi nimiž jsou Vladimír Holan, Jiří Kolář
a Vlastimil Vokolek. Tyto vazby s umělci
a editory v Československu a ve Francii se
veřejnosti představí mimo jiné v nové edici Cesta k Petrkovu, v níž budou vycházet
původní díla manželů Reynkových i jejich
komentovaná korespondence či katalogy.
Vzhledem k tomu, že je Petrkov
nedělitelnou součástí kulturního prostoru Vysočiny, je podstatná spolupráce s regionálními institucemi a tamní

samosprávou. PNP díky zámečku posílí
své působení v kraji, ať už při organizování
kulturních akcí a konferencí, věnovaných
dílu rodiny Reynkovy, či plánovaným dlouhodobým partnerstvím s městy Havlíčkův
Brod, Jihlava a obcí Lípa, pod níž Petrkov
územně náleží.
Areál zámečku bude představen
v rámci exkurze při Generální konferenci
ICOM v roce 2022. Současně jsou navazována partnerství s kulturními institucemi ve Francii i v rámci Střední Evropy, jejichž cílem je nejen více zviditelnit
a propagovat tvorbu Bohuslava Reynka
a Suzanne Renaudové, ale vzájemnou
spoluprací posílit i vztahy mezi nově otevíraným Muzeem literatury s paměťovými
subjekty v zahraničí.
Během oprav, které památkově
chráněný objekt nezbytně vyžaduje, se
v zájmu zachování kontinuity tamního
dění zámeček zcela neuzavře veřejnosti. Alespoň při jednodenních setkáních
bude hlavně v letních měsících otevřen
pro výstavy v plenéru, koncerty, literární
čtení či obeznámení se s francouzskou
gastronomií. V neposlední řadě bude i zahrada zpřístupněna při komentovaných
prohlídkách a botanických přednáškách.
Během „Letního Petrkova“ se návštěvníci
mohou seznámit s dílem rodiny Reynkovy,
poznávat se navzájem a navazovat nová
přátelství, jak zde bývalo po dlouhé roky
zvykem. Do plného provozu by česko-francouzské kulturní centrum mělo být
uvedeno v roce 2025.

Foto: Archiv muzea

Mezi Francií
a Vysočinou
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zprávy

Rok gotiky

Foto: Martin J. Pouzar

V roce 2021 uplyne 600 let od dobytí
města Chomutova husity. Tehdejší násilné podmanění obce se do české historie
zapsalo neblaze. Muzeum upozorní na
výročí výstavami, přednáškami či interaktivními akcemi pro děti i dospělé, jejichž
ústředními tématy jsou kromě osudné
události také život a umění ve středověku.
Rok gotiky probíhá po celý letošní rok, ale
část aktivit se bude odehrávat i v roce
2022. Ačkoliv jubileum je spíše smutné,
muzeum si jej připomene v pozitivním
duchu a s vervou sobě vlastní.
Program odstartovala v únoru 2021
výstava „Krušnohoří / Erzgebirge: Umění
pozdního středověku“, která probíhala
v muzejních prostorech na chomutovské
radnici do konce května. Jednalo se o unikátní instalaci, jež byla výstupem dlouhodobého česko-německého projektu.
Jádro tvořila pětice pozdně středověkých
sochařských a malířských děl ze severozápadních Čech, jež byly zrestaurovány
a podrobeny komplexnímu průzkumu.
Doplněny byly o dalších dvacet kusů
z regionu, které dokreslily celkový kontext uměleckého vývoje na české i saské
straně Krušných hor v pozdním středověku. Prezentace zůstala přístupná formou
virtuální prohlídky na webu muzea.
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Foto: Martin J. Pouzar

Renáta Klucová
Oblastní muzeum v Chomutově

V sobotu 19. června 2021 byla zahájena výstava „Odstíny gotiky: Interiéry
středověku“, která tvoří středobod celého
Roku gotiky, a bude trvat až do 30. ledna
2022. Návštěvníky přenese do malebné i pestrobarevné krásy středověkých
interiérů a poodhalí nejrůznější zákoutí
ze soukromí jejich obyvatel. K vidění je
i tvorba uměleckého truhláře a řezbáře
Ladislava Sluky, řečeného Kocour Pozdnický, a jeho ženy Moniky Slukové, zvané
Holubička. Představena není jen středověká móda, ale i bytový textil. Výstava
bude rovněž přístupná v online podobě.
Její součástí je bohatý doprovodný program. Kromě edukačních aktivit pro školy,
které budou nabízeny od září 2021, se
návštěvníci mohou těšit na talk show
spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky se zajímavostmi z intimního života
ve středověku v kontextu jeho literárních
děl.

Muzejní noc gotiky, která proběhne
dne 18. září 2021, nabídne komentovanou prohlídku výstavy, středověkou
hudbu, rukodělný workshop pro rodiny
s dětmi a další aktivity.
Kolem tématu středověku se bude
točit i jeden ze dvou příměstských táborů
(9.–13. srpna 2021) nazvaný „Cesta do
středověku”. Proběhne formou výletů,
her a zábavných kvízů. Přenese děti do
doby udatných rytířů, v níž si budou moci
osvojit sedm rytířských ctností.
Pokud to po začátku nového školního roku umožní epidemická situace,
děti 1. stupně základních škol se budou
moci hlásit na zbrusu nový a interaktivně
pojatý program s názvem „A co je to ta
gotika?”, který bude doplňovat stálou
expozici středověkého umění na chomutovské radnici. Zábavnou formou přiblíží
dětem to nejzajímavější ze středověku
a seznámí je se základní historií Chomutova ve 13.–16. století.
Hlavní muzejní budova na Palackého ulici ožije Rokem gotiky od 23. října
2021. Tímto datem se otevře výstava
„Mezi křížem a kalichem“. Neblahé
600. výročí podmanění města husity
připomene formou založenou na porovnání historických faktů s legendami a pověstmi. Již nyní je možné na webových
stránkách a facebookovém profilu muzea
zhlédnout čtyři krátké videospoty, v nichž
historik Jiří Šlajsna představuje to nejzajímavější k roku 1421. V březnu 2022 se
pak uskuteční přednáška Petra Čorneje,
jež bude věnována působení Jana Žižky
v severozápadních Čechách.
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Muzeum škole
/ Škola muzeu
pokračuje online
Jitka Králová / Iva Vachková
Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku AMG

Přes nepříznivý vývoj pandemie se dne
22. března 2021 zdárně uskutečnilo sedmé setkání pracovní skupiny zaměřené
na spolupráci mezi muzeem a školou.
Odehrávalo se v online prostoru. Padesát
osm připojených účastníků čekala pětice podnětných příspěvků prezentujících
možnosti muzejní práce s návštěvníky
z řad jednotlivců, veřejnosti, škol, rodin
s dětmi a pedagogů v situaci uzavření
kulturních institucí, a to s využitím virtuálních komunikačních technologií, či
exteriérové platformy. Tenkrát se prezentovala středočeská muzea a jedna pražská
paměťová instituce.

Kateřina Blažková z Muzea T. G. M.
Rakovník představila zkušenosti z online „Podzimního vzdělávacího cyklu pro
veřejnost.“ Podnětný byl zejména popis
komplikací a obtíží při streamování a jejich řešení. Lucie Matoušová a Michaela
Brábníková ze Sládečkova vlastivědného
muzea v Kladně seznámily s realizací
projektu „Permoníkova procházka centrem Kladna“ a jeho využitím pro volnočasové aktivity rodin s dětmi a později
i školní skupiny. Kromě toho, že se jim
podařilo zvednout zájemce od obrazovek počítačů, navázaly s nimi i kontakt
prostřednictvím dobře zadané výzvy pro
vlastní dětskou tvorbu. Inspirací pro produkt cílený na individuálního virtuálního návštěvníka se stal příspěvek „Kvíz
s robotem z R. U. R.“ Terezy Jirmanové
a Kláry Loukotové z Památníku Karla
Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Provedly
účastníky aplikací na webu památníku, která byla vytvořena u příležitosti
100. výročí vzniku Čapkovy divadelní
hry R. U. R.

Na své si přišli i muzejní pedagogové vyhledávající náměty pro vzdělávání
učitelů. Pavel Bokr z Muzea Českého
krasu v Berouně je ve své prezentaci
provedl webináři pro vyučující geologie.
Součástí jeho vystoupení bylo názorné
předvedení aplikací využitelných i pro
online aktivity. Příspěvek Ivy Vachkové z Muzea hlavního města Prahy a též
moderátorky setkání, ukázal edukátorům
příležitost vstoupit do distanční výuky
škol online přímo ze své instituce. Od
listopadu 2020 takto realizuje lektorské oddělení MMP hodiny dějepisu na
principu objektového vyučování rovnou
v hodinách na pozvání škol.
Nechyběla ani závěrečná diskuze
k předloženým možnostem edukační
práce ve virtuálním prostoru, sdílení vzájemných zkušeností i pozvání na podzimní
aktiv s termínem 20. září 2021. Věříme,
že se toto naše již osmé setkání ponese
v tradiční kontaktní formě, sdílená témata osloví edukátorskou flotilu a povedou
k jejímu dalšímu profesnímu růstu.

Kalendárium výstav
Podklady pro Věstník AMG
Informujte o výstavách, které se ve Vašem muzeu či galerii uskuteční v průběhu roku 2021 prostřednictvím
Kalendária výstav v příloze Věstníku AMG či na webových stránkách AMG. Aktuální přehledy, jakékoliv změny
a aktualizace zasílejte na e-mail: kalendarium@cz-museums.cz. Jen tak mohou být Vaše aktivity propagovány!
Ročník 2021
Věstník AMG č. 4/2021 – 31. července 2021 (výstavy od 15. srpna do 31. října 2021)
Věstník AMG č. 5/2021 – 30. září 2020 (výstavy od 15. října do 31. prosince 2021)
Věstník AMG č. 6/2021 – 30. listopadu 2020 (výstavy od 15. prosince 2021 do 29. února 2022)
V Kalendáriu výstav jsou prezentovány výstavy/stálé expozice pouze řádných členů AMG.
Kontakt pro Kalendárium výstav:
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037, mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz
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pozvánka na výstavu

Úspěšné hledání
identity

Foto: Archiv muzea

Muzeum dlouhodobě spolupracuje s vysídlenými rodáky a odborníky v zahraniční. Spolu s nimi se již podařilo zaplnit
mnohá dosud prázdná místa lokální historie. Jedním z těch, kteří se po celý život
o svou někdejší vlast zajímali, hledali zde
přátelství a podporovali regionální výzkum, byl Dipl. Ing. Anton Hannes Diessl. V roce 2017 odkázal naší instituci
rozsáhlou kolekci cenných dokumentů
a starožitností z majetku svých předků,
kterou doplnil vlastní sběratelskou činností. Na základě tohoto daru vznikla výstava „Úspěšné hledání identity – Odkaz
Toniho Diessla Františkovým Lázním“,
která prezentuje nejen historii Františkových Lázní, ale i symboliku starého
Chebska (Egerlandu). V České republice
byla ke zhlédnutí od 16. srpna 2019 do
3. listopadu 2019, a poté od 18. srpna
2020 do 15. května 2021. V rámci přeshraniční spolupráce je od 5. června do
17. října 2021 prezentována ve Fichtelgebirgsmuseum v bavorském Wunsiedel.
Rodina Diesslových patřila v 19. století k významným hybatelům františko-
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Foto: Archiv muzea

Štěpán Karel Odstrčil
Městské muzeum Františkovy
Lázně

lázeňského společenského a politického
života. Do dějin města vstoupil především MUDr. Josef Diessl, prastrýc našeho
donátora, jenž se až do své smrti v roce
1907 po boku slavného starosty a architekta Gustava Wiedermanna aktivně
podílel na rozvoji Františkových Lázní. Za
své zásluhy byl proto již roku 1885 jmenován čestným občanem města. Podobně
jako mnozí z jeho současníků se intenzivně zajímal o národopis a vlastivědu regionu. K odkazu, který muzeum získalo, tak
nepatří pouze unikáty jako listina čestného občana či historické rodinné snímky,
ale také egerlandský malovaný nábytek,
chebské a slavkovské cínové nádobí z počátku 19. století, nebo tradiční šperky,
jež doplňovaly místní lidové kroje. Tyto

symboly historického Chebska prezentuje
výstava v kontextu dobového folklorismu
a pro české poměry jedinečným způsobem i ve smyslu vzpomínkových předmětů
vysídlených obyvatel regionu. Návštěvníci
tak mohou pochopit, jakou roli v životech odsunutých německých Čechů hrály,
z praktického hlediska leckdy i zcela bezvýznamné, ovšem z někdejší vlasti kdysi
přinesené věci.
Na realizaci výstavy se výrazně podílela mnichovská etnografka Dr. Ulrike
Zischka, která již několik let aktivně spolupracuje s naším muzeem. Coby rodačka
z Františkových Lázní poskytla nejen cenné rady, ale i několik vlastních artefaktů
souvisejících s rodinou Diesslových, např.
výjimečný amatérský filmový záznam krojované slavnosti, který v červenci 1936
pořídil její otec, františkolázeňský lékař
MUDr. Anton Zischka. Odborně přispěla
rovněž Dr. Elisabeth Fendl, spolupracovnice Institutu pro národopis Němců
východní Evropy (IVDE) ve Freiburgu,
jež je přední odbornicí na vzpomínkovou
kulturu vysídlenců.
Projekt byl doplněn doprovodným
programem, k němuž patřily komentované prohlídky, přednášky a edukační
program pro školy a rodiny s dětmi. Náhradou za nucené uzavření v roce 2020
muzeum v listopadu zveřejnilo krátký
dokumentární film o výstavě, který lze
nalézt na webových stránkách http://
www.muzeumfl.cz.
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z konferencí

Digitální summit
o budoucnosti
muzeí
Alžběta Horáčková
Český výbor ICOM

Ve dnech 22. až 26. února 2021 probíhala konference, jejímž organizátorem
byla platforma MuseumNext (http://
www.museumnext.org). V souvislosti
s pandemií koronaviru se do centra pozornosti dostala otázka digitálních inovací
v muzejních činnostech. Setkání nabídlo sdílení příběhů a zkušeností mnoha
profesionálů, v jejichž příspěvcích mohli
účastníci pochytit nesčetné inspirace,
praktické rady i povzbuzení.

MuseumNext bylo založeno v roce
2009 anglickou komunitou odborníků
z oblasti muzeologie a muzejnictví,
jejichž cílem je otevřeně diskutovat
o příležitostech a budoucnosti oboru.
Muzea by se měla snažit o to, aby se
stala živým organismem, odrážejícím
dění ve společnosti a prezentujícím relevantní informace tím nejaktuálnějším
a nejpřístupnějším způsobem.
Konference pořádané MuseumNext
se konají v různých městech po celém
světě. Ačkoliv je atmosféra každého
místa odlišná a unikátní, vždy je charakter dané události přátelský. Virtuálního
setkání se zúčastnilo přes 9 000 muzejníků a zástupců širší veřejnosti, což
je úctyhodné číslo vzhledem k tomu,
že všichni už mají k nekončícímu počtu
online akcí spíše negativní přístup.
V době, kdy se většina sociálního i kulturního kontaktu přesunula na
obrazovky našich počítačů, přinesli
muzejní profesionálové pragmatický
pohled na to, jak se s tímto fenoménem vyrovnávají. Ať je člověk na začátku svých technických dovedností
nebo je v nich přeborníkem, rozhodně ho přednášky více než 60 řečníků
musely povzbudit v objevování dalších
technologických možností. Summit
zaujal pozitivním vztahem k digitální

28

transformaci a poukázal na prokazatelné výhody, které může virtuální konference nabídnout. Jedná se zejména
o flexibilitu, snadnější přístupnost,
individuální tempo či nižší registrační
poplatek.
Před samotným začátkem akce
probíhal tzv. „pre-conference networking“, kam se zájemci mohli přihlásit
a seznamovat se s ostatními účastníky.
Velkou výhodou je i možnost zpětného přehrání veškerého obsahu, a to po
dobu šesti následujících měsíců! Hlavní
program ve formě časově příjemných
i obsahově optimálních přednášek byl
doplněný o rozhovory a diskuze.
Zatímco u nás si pod pojmem digitalizace většina pracovníků muzeí představí elektronický evidenční systém,
svět už je opravdu jinde. Příspěvky se
týkaly smysluplného využívání sociálních sítí, formování muzejní digitální
identity, prezentace sbírek i kulturního dědictví či udržování interaktivity,
autenticity a atraktivity oboru během
pandemie. Zajímavým prvkem byly prezentace tematicky souznějících sponzorů. Celkově bylo setkání velmi dobře
zvládnuté. MuseumNext jen podtrhl
svoji kvalitní úroveň v kontinuálním
muzejním vzdělávání.

Sekretariát Českého výboru ICOM
doporučuje například příspěvek „Museums, Communities & Civic Engagement“ Suhaly Bautista-Caroliny
z Metropolitního muzea umění v New
Yorku, která s kolegyněmi z různých
organizací poutavě diskutovala o tom,
jak můžeme, a dokonce i nadále musíme, budovat a udržovat vztahy mezi
institucemi, umělci i subkulturami navzdory aktuálnímu vynucenému fyzickému odstupu. Povedenou přednášku
„Social Media is People Media“ prezentoval Chris Cloud z Muzea současného
umění v San Diegu. Zdůraznil klíčové
aspekty a principy sociálních sítí. Dotkl
se také toho, jak je správně používat
jako součást muzejního marketingu.
Zajímavý referát připravil Sheldon K.
Goodman, zakladatel Cemetery Clubu, ve kterém řešil, jak oživit památku
na zesnulé v digitální době. Projekt se
snaží nahradit návštěvy hřbitovů v koronavirové době a zabývá se otázkou
oživování vzpomínek na naše blízké.
Digitální summit o budoucnosti
muzeí byl nesmírně obohacujícím zážitkem a doporučujeme se na něj podívat. Pomůže najít mnoho odpovědí
na otázky, které můžete nejen v těchto
dnech řešit.
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publikace

Textilní muzea
a sbírky textilu
v Sasku
Sasko je země s dlouhou historií textilní
výroby, která nejen podmiňovala jeho industrializaci v minulosti, ale v některých
regionech určovala hospodářskou strukturu až do 80. let 20. století. I v následujícím období dokázaly saské firmy najít na
textilním trhu proluky a vyplnit je novými
produkty zaměřenými na inovativní technologie (např. neprůstřelné vesty, nebo
aktuálně ochranné prostředky, tj. filtry
a roušky).
Situaci odráží drobná publikace vydaná u příležitosti Saské zemské výstavy,
která se na jednom ze 6 míst věnovala právě textilnímu průmyslu. Nedaleko
Cvikova ve městě Crimmitschau byla
v červenci 2020 v historické továrně na
látky bratrů Pfauových otevřena výstava
„Textil? Budoucnost!“ zaměřená na současný stav a perspektivy tohoto odvětví.
Jako jiné instalace zasáhla i ji pandemie. O to více oceníme brožuru: Mieth,
Katja Margarethe. Textil? Museen! und
Textilsammlungen in Sachsen. Chemnitz
: Crimmitschau : Sächsische Landesstelle für Museumswesen (2020), která

nás provází vybranými textilními muzei
a sbírkami tvořícími doprovodný program
hlavní instalace.
Přehledná mapa Saska na úvodní
předsázce slouží k orientaci geografické
i faktické, neboť čísla odpovídají stránkám, na nichž lze informace o daném
fondu najít. Místa jsou řazena abecedně,
což hledání usnadňuje. Každé ze 32 vybraných sbírek je věnována dvoustrana
obsahující fotografii charakteristického
exponátu, stručný popis souboru, čím

je výjimečný a kontaktní údaje. Obsah
zahrnuje široké spektrum textilních aktivit
počínaje drážďanským Grassi muzeem
a konče předváděcí dílnou na výrobu posamentů na zámku Schlettau. Pozornosti
zasvěcených neujdou data o Umělecké
sbírce v Saské Kamenici s 27 000 objekty, která v historickém přehledu shrnuje
textilní scénu v Německu i v celé Evropě
s důrazem na biedermaierové vzorníky.
Z pohledu českého etnografa je zajímavý
odkaz na dvě expozice v Budyšíně dokumentující tradiční oděv lužických Srbů
(Svědkové času z Horní Lužice a Barevná pestrost srbských krojů). Spojitost
s naším prostředím v návaznosti na posamentární výrobu v Krušnohoří má rovněž
odkaz na dnešní továrnu v Annabergu-Buchholzi. Pojítkem s každodenností
jsou i tkané modrobílé pásky s holandskými žánrovými scénami z Grossröherdorfu,
které zdobily ve 20.–30. letech 20. století police českých kuchyní. Kniha končí
upozorněním na ojedinělá postní plátna
v Žitavě a najdeme zde i přehled o textilní
výrobě osvětlující nejen minulost daného
žánru, ale jako např. v případě Chomutovska či Vejprt i vazby daných regionů.
Čtenář jistě ocení optimální formát
A6 brožury, která se vejde do kapsy nebo
kabelky.
Hana Dvořáková
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Prostor, film
a muzeum
Médium muzea, stejně tak i filmu se pohybují napříč dějinami člověka, přírody,
vědy, techniky, kultury a umění. Každé má
svá specifika, vlastní komunikační rejstřík
i vzájemně se prostupující a ovlivňující výrazové prostředky. Propojení muzeálního
a filmového prostoru představuje jednu
z mnoha perspektivních možností vymanění se z Adornovy metafory, jež přirovnává muzeum k mauzoleu. Kniha Prostor,
film a muzeum aneb Formy, funkce a podoby filmového obrazu v čase od Muzea
Království českého po Národní muzeum
(Pavlína Vogelová, Národní muzeum,
2019) se zabývá otázkou, jakým způsobem film vstupuje do prostředí Národního
muzea a naopak, z jaké pozice se Historická budova dostává do prostoru filmu,
a to od prvních úvah Františka Palackého
o možnosti a potřebě této stavby až po
současnost. Jelikož v náhledu vývoje muzea, založeného v roce 1818, nastupuje
film na mediální scénu později, věnujeme
se jeho propojení s optikou technického
obrazu v počáteční fázi skrze fotografii.
Od roku 1895 se pak již koncentrujeme
na vztah mezi NM a filmem.
Historická budova je místem specifickým. Je objektem i subjektem vstřebávajícím, uchovávajícím a monitorujícím
české dějiny, politiku a názorové střety.

Je modelem nastaveného myšlení naší
společnosti. Publikace přináší teoreticko-historickou analýzu systému vztahů
mezi muzejním a filmovým prostorem, jež
následně promítá do příkladů popularizačních perspektiv. Přibližuje práci vybraných osobností, výtvarníků, scénografů
a architektů. Poukazuje na dynamičnost,
tvárnost, atraktivnost, zábavnost i inspirativnost uchopení tohoto místa filmem
a jeho přenesení do světa fikce, non-fikce,
fantazie, imaginace a fascinace.
Kniha je rozdělena do tří částí. V kapitole O prostoru nahlížíme do problematiky myšlení, z jaké podstaty a jak
s prostorem NM média nakládají. Ve
druhé části Filmový prostor pro Národní
muzeum se zaměřujeme na dokument.
Sledujeme vznik, vývoj a význam Historické budovy, která je obestřena múzou
umění, vědy, vzdělanosti, kultury v dikci
historických a politických proměn. Poslední oddíl Po schodišti nahoru dolů
film poukazuje na vybraná hraná videa,
ale i hudební videoklipy, spoty či reklamy
z české i zahraniční produkce, ve kterých
NM slouží jako filmová lokalita. Není zde
cílem vysledovat a uvést všechny počiny.
Zajímá nás především vzájemné propojení prostorových a mentálních rovin muzea a filmu z hlediska sdělnosti daného
problému, tématu, hledání odpovědí na
otázky, jakou přidanou hodnotu dává filmové prostředí NM a naopak? Kamera
v této rovině vstupuje do exkluzivní zóny
muzejního světa a je si toho vědoma.

Naopak pro muzeum filmová intervence
skrze modifikaci produkčních společností
často představuje přenos do světa showbyznysu v progresi kulturního průmyslu.
Máme před sebou jedno místo a tisíce podob jeho prostorovosti, způsobů
komunikace, představ o spojnici s pohyblivými obrazy v jejich dynamice, sbližování, formování a překrývání, skrze pohled,
záznam, přenos, prezentaci i reprezentaci. Propojení muzeálního a filmového
prostoru je dnes samozřejmostí a nové
technologie jsou hnacími motory experimentování, kombinování různých výrazových prostředků a způsobů hledání
forem a stylů, jak zachovat život, paměť,
historii i umění.
Pavlína Vogelová

Adresář muzeí a galerií ČR v roce 2021
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 webových
stránkách http://www.cz-museums.cz. Vyplněné dotazníky, resp. POUZE výčet údajů, které si přejete aktualizovat,
zasílejte průběžně během celého roku 2021 na e-mail: adres@cz-museums.cz.
Kontakt pro Adresář muzeí a galerií ČR:
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037, mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: adres@cz-museums.cz
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Škola muzejní propedeutiky 2021–2022
Těšíme se na vás!
Základní kurz
Ve školním roce 2021–2022 připravujeme již XX. běh kurzu určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na
odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy, kteří nejsou absolventy školy poskytující odborné muzeologické vzdělání. Kurz mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí
a galerií. V základním kurzu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami
a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky.

Nástavbový kurz – Muzejní výstavnictví
V pořadí IX. běh nástavbového kurzu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních
sbírek nebo ji posuzují z pozice manažerských rolí. Absolvent nástavbového kurzu získá přehled o problematice
muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí. Kurz je zakončen
obhajobou závěrečné práce a následnou debatou nad danou problematikou. Do kurzu se mohou přihlásit
zájemci i bez absolvování základního kurzu ŠMP.
Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2021!
Více informací na http://www.cz-museums.cz – Muzejní propedeutika
Kontaktní pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037
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Bechyně
Městské muzeum Bechyně

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila

Řemesla stále živá: Podmalba, řezba,
výšivka rybí šupinou

1. 6. – 12. 9. 2021

Bělá pod Bezdězem
Muzeum Podbezdězí

Místodržitelský palác

Bělská kronika (1918–1938)
Ohníčky, skály a my
Strenický potok

8. 5. – 31. 10. 2021
8. 5. – 31. 10. 2021
8. 5. – 31. 10. 2021

Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
100 let organizované benátecké kopané 4. 5. – 31. 7. 2021
Bohumil Trefil a jeho kresby
4. 5. – 31. 8. 2021

Benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov
Benešovsko Oty Bubeníčka
Pod povrchem

Hommage à Jan Rajlich:
100 plakátů x 100 designérů
Jan Rajlich & Bienále Brno
Jan Rajlich: Art & Design
Rafani – S21E03: Hranice
Rafani – S21E04: Ne

Monogramista T. D: P. P. S. V.

Muzeum Brněnska
Vila Löw–Beer v Brně

18. 5. – 14. 11. 2021

Bílovec
Kulturní centrum Bílovec
21. 6. – 31. 10. 2021

Blansko
Muzeum Blanenska
27. 5. – 12. 9. 2021

Věci: O každodenních předmětech
našich předků
Eva Prokopcová: Obrazy

Evropan Adolf Loos
11. 6. 2020 – 18. 7. 2021
140 let od zpřístupnění kasemat
veřejnosti
27. 8. 2020 – 31. 12. 2021
Symboly vládců
11. 2. – 31. 12. 2021
Daguerrotypie
10. 6. – 31. 12. 2021
Stanislav Libenský / Jaroslava Brychtová:
Průnik pohledu
1. 7. – 29. 8. 2021
Insitní umění
18. 8. – 26. 9. 2021

24. 6. – 31. 10. 2021

Otisk cest: Fotografie
Claude a Marie-José Carret

7. 4. 2021 – 31. 12. 2022

Technické muzeum v Brně

29. 5. – 29. 8. 2021
9. 7. – 8. 8. 2021

4. 5. – 30. 9. 2021
1. 6. – 30. 9. 2021
10. 6. – 29. 8. 2021

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka

Jsme tu s vámi již 20 let: Výstava k začlenění
Slepeckého muzea do TMB
10. 8. 2020 – 30. 6. 2021
Vlněná elegance první republiky: Brněnské textilky
a jejich sortiment
27. 10. 2020 – 27. 6. 2021
ROBOT2020
24. 11. 2020 – 1. 8. 2021
Legenda se vrací do Brna
1. 8. – 3. 9. 2021
Minerva (1881–2021)
9. 8. 2021 – květen 2022

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Zámek Bruntál
Zapomenuté kouzlo cínu
Jindřich Štreit jubilující

Šlechtický rod pánů z Boskovic
18. 9. 2020 – 29. 8. 2021
Kurt Gebauer
8. 7. – 22. 8. 2021
Klára Tellnerová / Radek Wohlmuth
8. 7. – 31. 10. 2021

Synagoga
Jaroslav Róna

Muzeum města Brna

Muzeum romské kultury

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
DíkůVzdání aneb O kravách a lidech
Království hraček ze Skašova II
Život a dílo filozofa a malíře
Josefa Matějka

18. 6. – 2021

Kulturní dědictví UNESCO Bělorusko
červenec 2021
Kulturní dědictví UNESCO Černá Hora
srpen 2021
Přetnuté životy: Archy rodiny Maierovy
8. 3. – 30. 6. 2021
Vila Löw–Beer: Internát
26. 5. – 24. 11. 2021

24. 6. – 31. 10. 2021

Blatná
Městské muzeum Blatná

6. 12. 2020 – 30. 6. 2021

Pavilon Anthropos

Alena Vernerová: Ohlédnutí
5. 8. 2020 – 20. 6. 2021
Všednost
5. 6. – 31. 10. 2021
Crashtest 11: Na rozhraní
5. 6. – 31. 10. 2021
Jaroslav Valečka: Vzkazky a zločiny
30. 6. – 3. 12. 2021

100 let skautingu na Blanensku
Kreslené pověsti z Moravského
krasu
O pivu: Vaření i pití v minulosti
a dnes

19. 5. – 3. 10. 2021

Památník Leoše Janáčka
18. 5. – 14. 11. 2021
18. 5. – 14. 11. 2021

Óóó, Indiáni!

Poklady z půd aneb Střípky
z dějin Bílovce

25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
21. 5. – 4. 7. 2021
16. 7. – 5. 9. 2021

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác

Muzeum umění a designu Benešov

Mrtví jdou za sluncem

25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
25. 9. 2020 – 8. 8. 2021

Pražákův palác

Trojí život středověké keramiky

Beroun
Muzeum Českého krasu

8. 7. – 31. 10. 2021

Židovský obecní dům
Jindřich Buxbaum: Tanec a hudba /
/ Radost a smutek
3. 9. 2020 – 30. 6. 2021
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Herrmann & Coufal: Design In You 28. 5. 2021 – 1. 4.2022

8. 4. – 3. 10. 2021
3. 6. – 10. 9. 2021

Březnice
Městské muzeum a galerie Ludvíka Kuby Březnice
Můj arktický rok: Výstava fotografií
Viléma Veverky
4. 5. – 27. 6. 2021
František Josef I.
4. 5. – 30. 9. 2021
Ivo Honzík / Regina Jirkalová / Jiřina Kodymová /
/ Naďa Honzíková: Loutky / šperky /
/ panenky
3. 7. – 30. 9. 2021

MÚ Dačice, Krajířova 27/I

Obrazy výtvarné skupiny FOR ART

Lovecké trofeje ze sbírky Antona Greňo 13. 4. – 25. 7. 2021
Kulturní projevy v živočišné říši aneb
Umí lidoopi kreslit?
3. 8. – 21. 11. 2021

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Klíče, zámky, petlice

4. 5. – 31. 10. 2021

Výstavní síň
18. 5. – 27. 6. 2021
13. 7. – 5. 9. 2021

Národní zemědělské muzeum Čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Vynálezy Františka Horského

8. 5. – 31. 10. 2021

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Palné zbraně ze sbírek muzea

4. 5. – 15. 11. 2021

Náměstí T. G. Masaryka

Kus domova

11. 5. – 31. 10. 2021

Česká Třebová
Městské muzeum Česká Třebová
Do plavek!

10. 6. – 31. 8. 2021

České Budějovice
Alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Jaroslav Valečka: Severní vítr je krutý
12. 4. – 22. 8. 2021
Ozvěny: Česká klasika ze sbírek galerie 12. 4. – 22. 8. 2021

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Co přinesla dálnice: Archeologické výzkumy
v trase dálnice D3 v jižních Čechách
a S10 v Horním Rakousku
11. 5. – 7. 11. 2021
Tanky, lodě, letadla na kartách
a v modelech
14. 5. – 5. 9. 2021
K zábavě i k odpočinku: Volný čas ženy
v 19. století
30. 7. 2021 – 9. 1. 2022

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
8. 9. 2020 – 29. 8. 2021

Český Dub
Podještědské muzeum a knihovna
Poutník staletími: Výstava k 70. výročí narození
PhDr. Tomáše Edela
1. 7. – 29. 10. 2021

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Se lvem za svobodu: Československá samostatná
obrněná brigáda ve 2. světové válce
4. 5. – 29. 9. 2021

Český Těšín
Muzeum Těšínska
Historická budova Muzea Těšínska
100 let města Český Těšín

K. H. Mácha: Hrady spatřené

5. 5. – 28. 10. 2021

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Galerie Bratří Špillarů
Adam Jílek: Nový začátek

Martin Kratochvíl: Obrazy z dob
našich prababiček
Dráteníkův rok

Zábava i politika:
Z dějin českého plakátu

18. 4. – 25. 6. 2021

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy

28. 7. 2020 – 28. 7. 2021

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Petr Hil: Fotografie
27. 4. – 4. 7.2021
Koloniál u pana Bajzy: Interaktivní výstava
ze světa maloobchodu pro děti
i dospělé
18. 6. – 29. 8. 2021

9. 6. – 5. 9. 2021

kalendárium výstav

Bučovice
Muzeum Bučovice

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Milan Chabera: Míjení
Retro výstava

4. 6. – 1. 8. 2021
18. 6. – 29. 8. 2021

Centrum města

Umění bez galerie

28. 4. – 30. 6. 2021

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
70. let od založení muzea
Návraty do dětství

16. 2. – 29. 8. 2021
20. 5. – 3.10.2021

Frýdek–Místek
Muzeum Beskyd Frýdek–Místek
Frýdecký zámek
Návrat do školních lavic
Proč? Protože Karel Loprais
Fenomén Igráček

10. 6. – 5. 9. 2021
17. 6. – 5. 9. 2021
24. 6. – 12. 9. 2021

Havířov
Památník Životické tragédie
Proutí, sláma, šustí

20. 10. 2020 – 31. 8. 2021

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Creaks: Umění v počítačové hře
60 let Fotostřediska Havlíčkův Brod

4. 6. – 13. 8. 2021
27. 8. – 24. 9. 2021

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Návštěva: Současné umění ze sbírky
města Chrudim
19. 6. – 19. 9. 2021
Přes práh světa divů / Pohádkové náměty
v českém umění (1890–1950)
19. 6. – 19. 9. 2021

Národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Vysočina
Památková rezervace Betlém
Vodění Jidáše
Výstava prací výtvarného oboru
ZUŠ Hlinsko

15. 6. – 24. 10. 2021
11. 5. – 20. 6. 2021

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie
Malevič / Rodčenko / Kandinskij a ruská avantgarda
ze sbírky Muzea umění Jekatěrinburg
1. 5. – 1. 8. 2021
Umění, splín a smích tváří
v tvář absurditě
30. 5. – 3. 10. 2021
Lubomír Typlt: Tančící pentagon
3. 7. 2021 – 2. 1. 2022

Národní zemědělské muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Cesty sbírek: Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
na loveckém zámku Ohrada
11. 5. – 30. 7. 2021
Poklad z půdy aneb Fragmenty
ze života muzea
11. 5. – 31. 10. 2021
Klenoty z ornitologických sbírek
11. 5. – 12. 7. 2021
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Rybník, krajina a my v soukolí času
Příroda v ilustraci

19. 7. – 31. 10. 2021
2. 8. – 31. 10. 2021

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Děti nepřítele

20. 1. – 22. 6. 2021

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Ruská revoluce (1917–1920)

7. 1. – 29. 8. 2021
2. 7. 2020 – 17. 9. 2021

Hodonín u Kunštátu
Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě
Nová stálá expozice: Tábor Hodonín u Kunštátu:
Průsečík tragických osudů (1940–1950) /
/ Střední Evropa
od 15. 7. 2021
Maluj, co vidíš
15. 5. – 31. 10. 2021

Holice v Čechách
Africké muzeum Dr. Emila Holuba
55 let: Africké muzeum
Dr. Emila Holuba (1966–2021)

3. 5. – 30. 11. 2021

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Nová stálá expozice: Geopark ve zdi
od 17. 4. 2021
Obrazy kraje pod Práchní: 5 století /
/ 50 autorů / 150 vyobrazení
29. 5. – 3. 10. 2021
Jitex: Historie textilního průmyslu
v Horažďovicích
26. 6. – 18. 10. 2021
Archeologie prostoru: Stavebně-historický průzkum
šternberského křídla
horažďovického zámku
26. 6. – 28. 10. 2021
Adelaide a Miroslav Vondryska:
Umělecké geny
26. 6. – 2. 9. 2021

Hořice
Městské muzeum a galerie Hořice
Za drahými kameny do pravěku

11. 5. – 29. 8. 2021

Hořovice
Muzeum Hořovicka
Harmoniky Kebrdle / Delicia Hořovice 12. 6. – 31. 10. 2021

Čechoslováci u Tobruku ve fotografiích
Bitva o Británii
Kronika osvobození: Ostravsko 1945
Píkovi: Smutný osud rodiny

Odstíny gotiky: Nábytek a interiéry
středověku
19. 6. 2021 – 30. 1. 2022

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Spejblova ceSTOvka
Hele, v muzeu je Jů a Hele!

15. 1. 2021 – 9. 5. 2022
17. 6. 2021 – 9. 1. 2022

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Cesty: Tisíc let putování krajinou

25. 5. – 29. 8. 2021

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Designová 10°: Sklo, bižuterie,
šperk (2010–2020)
Reflexe
Kaleidoskop vkusu:
Československá bižuterie
na výstavách (1948–1989)

20. 11. 2020 – 5. 9. 2021
20. 11. 2020 – 5. 9. 2021

4. 12. 2020 – 5. 9. 2021

Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově
Holby a korbele ze sbírek muzea

3. 6. – 29. 8. 2021

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Velká prázdninová herna

15. 6. – 5. 9. 2021

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Jaroslav Wagner, památkář
a jičínský rodák
7. 5. – 20. 6. 2021
Čeho máme moc…
25. 6. – 29. 8. 2021
Strašidelná zvířata a proč se jich nebát 25. 6. – 19. 9. 2021

Vladimír Kiseljov: Bratři vášně / Mahler /
/ Wagner / Bruckner
18. 5. – 12. 9. 2021

Muzeum Vysočiny Jihlava
11. 5. – 12. 9. 2021
11. 5. – 12. 9. 2021
11. 5. – 12. 9. 2021
11. 5. – 12. 9. 2021

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
10. 10. 2020 – 29. 8. 2021
5. 3. – 5. 9. 2021
28. 5. – 7. 11. 2021
9. 7. – 31. 12. 2021

Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče
Robert Buček / Dagmar Jahodová / Pavel Klak /
/ Roman Müller: Čtyřhra
30. 5. – 18. 7. 2021
František Sysel, malíř a restaurátor: Gotická freska
Smrt Panny Marie a její transfer ze zničeného kostela
sv. Václava v Hustopečích
1. 8. – 21. 10. 2021
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12. 12. 2020 – 31. 7. 2021
19. 8. – 9. 10. 2021

Jihlava
Dům Gustava Mahlera

Hrabyně
Národní památník II. světové války

Pražský groš: Příběh
nejslavnější české mince
Poklady spolupráce
Rudolf II.: Umění pro císaře
Komenský v komiksu

50 let chomutovských bílých
andělů
Akvarely Jindřicha Vytisky

Radnice

Sál Evropa
Krásy soustruženého dřeva

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově

Mezi Prahou a Káhirou:
100 let české egyptologie
Půvab dámských kabelek
Portréty z kavárny i odjinud
Jiří Pýcha: Noční bdění

16. 6. – 12. 9. 2021
24. 6. – 12. 9. 2021
6. 10. 2020 – 20. 6. 2021
22. 6. – 8. 8. 2021

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Ticho: Krajinné motivy z Jílovska a blízkého okolí
objektivem Ivo Popka
16. 1. – 31. 8. 2021
Filmové Jílové
5. 6. – 14. 11. 2021
Doba zlaté slávy
20. 6. – 28. 9. 2021

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Rok v kuchyni Magdalény Dobromily aneb
Co pradědečkům chutnalo
11. 5. – 25. 7. 2021
Štětcem Jana Kojana
29. 7. – 5. 9. 2021

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Tradice jedné hranice

11. 5. 2021 – 6. 1. 2022

Kačina u Kutné Hory
Národní zemědělské muzeum Kačina
Muzeum českého venkova
Zámek Kačina na starých
vyobrazeních
5. 8. 2020 – 31. 12. 2021
Obraz zemědělství v socialistickém
realismu
11. 5. – 31. 12. 2021

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Výstava k 165. výročí SUPŠ sklářské
v Kamenickém Šenově: Od historie
po současnost

26. 6. – 5. 9. 2021

Klatovy
Galerie Klatovy/Klenová
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
19. 6. – 15. 8. 2021

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Společné cesty IX.

14. 5. – 18. 7. 2021

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Retro: Výstava z dějin hmotné kultury
60.–80. let 20. století
3. 12. 2020 – 19. 9. 2021

Klenová
Galerie Klatovy/Klenová
Všemi směry: Devadesátá léta
ze sbírek galerie
Svatopluk Klimeš: Prorůstání tři
Tereza Severová: Stromové slavnosti

Česká paní česky vaří, přitom dobře
hospodaří

1. 5. – 31. 10. 2021

Kravaře ve Slezsku
Zámecké muzeum
Hračky ze zámku a podzámčí

květen – 31. 10. 2021

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Mák
Petr Zatloukal: Tváře

15. 10. 2020 – 2. 1. 2022
21. 1. – 3. 10. 2021

Kutná Hora
České muzeum stříbra
Hrádek
Václav II.
Zachráněné poklady barokního
malířství

18. 6. – 17. 10. 2021
18. 6. – 14. 11. 2021

Kamenný dům
1. 4. – 28. 11. 2021

Tylův památník
28. 3. – 22. 8. 2021
6. 6. – 22. 8. 2021
13. 6. – 15. 8. 2021

Umění ve službách reklamy: Užitá grafika
na Kolínsku
10. 12. 2020 – 7. 11. 2021

Dvořákovo muzeum pravěku
Nejen nepřátelé: Staří Řekové
a jejich sousedé
24. 5. 2019 – 31. 12. 2021
Umění ve službách reklamy:
Zdenek Rykr
19. 11. 2020 – 31. 10. 2021

Veigertovský dům
Sladkosti na Kolínsku: Z historie výroby čokolády, cukrovinek
a kávových náhražek
20. 10. 2020 – 31. 10. 2021
Lombardští architekti a barokní stavby
ve Středočeském kraji
3. 12. 2020 – 27. 6. 2021

Kopřivnice
Lašské muzeum
22. 5. – 27. 6. 2021

Králíky
Městské muzeum Králíky
ZUŠ Králíky: Absolventská výstava
Výstava prací studentů
AU Banská Bystrica

3. 6. – 14. 8. 2021

Černé řemeslo: Kováři a zámečníci
na Kutnohorsku

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Červinkovský dům

Ondřej Přibyl: Modrý obdélník

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Kravaře u České Lípy
Vísecká rychta

11. 9. 2020 – 20. 6. 2021
4. 5. – 29. 8. 2021
2. 7. – 31. 10. 2021

Josef Žáček: Disturbances

Miloslav Michalec / Vladimír Heiser
11. 5. – 20. 6. 2021
90 let spolku hradu Krašov
11. 5. – 20. 6. 2021
Jubilanti HOLLARU
1. 6. – 27. 6. 2021
Květa Monhartová
29. 6. – 5. 9. 2021
Karel Franta (1928–2017): Výběr z díla 29. 6. – 5. 9. 2021

Jiří Corvin: Obrazy

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Svět kostiček
Fenomén geocaching
Žiju v první republice

Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici

kalendárium výstav

Město Jindřichův Hradec ve sbírkách muzea:
Dolní náměstí, svědek dějin
11. 5. 2021 – 6. 1. 2022
Patrik Proško: Hic et nunc
26. 6. 2021 – 6. 1. 2022

Jan Antonín Venuto

3. 6. – 4. 9. 2021

Galerie Středočeského kraje
Josef Svoboda: Scénograf
11. 10. 2020 – 29. 8. 2021
Dagmar Šubrtová: Stella Maris 12. 12. 2020 – 26. 9. 2021
Petr Písařík: Tondeo materiam
25. 4. – 11. 7. 2021
Jan Kubíček: Řád a náhoda
25. 4. – 17. 10. 2021
Adéla Součková: Lidé chleba
a masky smrti
25. 4. – 22. 8. 2021
Alžběta Josefy: Nejistý popud
25. 4. – 22. 8. 2021

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Poslechněte mord ukrutný!

17. 5. – 1. 8. 2021

Nová budova muzea, Palackého 1373/13a

Sokol 150 let / 100 let Slováckých roků:
Slovácké roky rokúcí aneb Tužme se 15. 8. – 24. 10. 2021

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Muzejní NEJ: Fotografie a archiválie z historie
města Lanškrouna
18. 5. – 22. 8. 2021
Skřítci a trpaslíci
13. 6. – 22. 8. 2021

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
T. G. M. objektivem Karla Čapka

10. 6. – 30. 6. 2021
8. 7. – 29. 8. 2021

7. 3. – 12. 9. 2021

Lešná
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí
Mince a platidla

11. 5. – 30. 10. 2021
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Po stopách velkých šelem
Adolf Růžička: Návrhy nábytku

11. 5. – 30. 10. 2021
11. 5. – 30. 10. 2021

Letohrad
Kulturní centrum Letohrad
Městské muzeum

Čarovné barvy země X.
Řeka Morava minulá

Hynek Umlauf: 200 let

6. 5. – 18. 9. 2021

Zámek Letohrad

5. 12. 2020 – 30. 9. 2021
5. 12. 2020 – 30. 9. 2021
1. 1. – 30. 9. 2021

Mladá Boleslav
Kultura města Mladá Boleslav
Městský palác Templ

Retrohrátky

1. 7. – 31. 8. 2021

Litoměřice
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Rosťa Osička: Boxer, malíř, básník

28. 5. – 26. 9. 2021

Kostel Zvěstování Panny Marie, Jezuitská 22

Andere Seite studio: Zjevení přírody
& Salon ASSociace Kubinstadt

31. 5. – 26. 9. 2021

Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Dracula a ti druzí
Iva Hüttnerová: Obrázky

Zaniklé obce kolem Ralska
Králové vzduchu

20. 1. – 30. 9. 2021

1. 5. – 27. 6. 2021

18. 2. – 26. 9. 2021

Louny
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
14. 5. – 25. 7. 2021
14. 5. – 25. 7. 2021
25. 6. – 25. 7. 2021
6. 8. 2021 – 2022

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
28. 1. – 28. 9. 2021

Malenovice
Hrad Malenovice

14. 5. – 27. 6. 2021
1. 7. – 28. 9. 2021

Mohelnice
Vlastivědné muzeum Mohelnice
1. 10. 2020 – 5. 9. 2021

Napajedla
Muzeum Napajedla
Absolventi 2021: Výstava žáků výtvarného
a grafického oboru ZUŠ Rudolfa Firkušného
Napajedla
10. 6. – 27. 6. 2021
Ožívání loutek: 115 let loutkářství
v Napajedlích
1. 7. – 12. 9. 2021
Park Na Kapli

Procházka historií Napajedel

červen – září 2021

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Netolice jako malované
Alice Vachtová: Island ve fotkách

1. 6. – 31. 7. 2021
3. 8. – 31. 8. 2021

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
3. 4. – 31. 10. 2021
3. 4. – 31. 10. 2021

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Ladislav Záruba: Mělnická zastavení
Na plný plyn
Geocaching: Hledání pokladů
Má vlast cestami proměn
Liberta 95

9. 2. – 5. 9. 2021

Horolezci Českého ráje
Kouzlo starých plováren

O včelách a lidech
4. 7. – 5. 9. 2021

Loštice
Památník Adolfa Kašpara

Krása v ohni zrozená
Broučci, které bychom měli znát

27. 5. – 31. 12. 2021

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Nová doba / Nový život

2. 6. – 29. 9. 2021

Letecké muzeum Metoděje Vlacha

Ve znamení elektromobility

27. 3. 2021 – 22. 5. 2022

Litovel
Muzeum Litovel

36

Jak šel čas náměstím Míru
4. 5. – 31. 8. 2021
Od Bílé hory ke staroměstské exekuci
4. 5. – 31. 12. 2021
Enyky, benyky, kliky bé: Být dítětem
před 150 lety
4. 5. – 31. 8. 2021
Báby pupkořezné
14. 5. – 24. 10. 2021

Recyklace: Oldřich Hamera

Krajina +: Obrazy krajiny
Krajina +: Umění v krajině
Krajina +: Historické fotografie krajiny
Vladislav Mirvlad

9. 5. – 17. 7. 2021

Muzeum Mladoboleslavska

ŠKODA Muzeum

Poslední hrnčíři v Lošticích

7. 8. – 30. 10. 2021

Ručně paličkovaná krajka

Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala

Tvorba za mřížemi
Drahé kameny a minerály ze sbírek
lomnických kamenářů a jejich hostů

11. 5. – 28. 11. 2021
11. 5. – 30. 6. 2021
11. 5. – 9. 7. 2021

Fara Dolní Krupá, Dolní Krupá 15

11. 6. – 12. 9. 2021
19. 6. – 15. 8. 2021

Přírodní vlákna: Len, konopí a kopřiva

17. 6. – 1. 8. 2021
3. 8. – 17. 11. 2021

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově
Keltové pod Pálavou
Šestka
Plané rostliny jako jídlo, koření i lék
Mikulovské výtvarné sympozium
Dílna 2021

Liberec
Severočeské muzeum v Liberci
Liberec kontra Reichenberg
Rostislav Vaněk:
Typografický portrét
Jizerský SKUBBISMUS

Mikulčice
Slovanské hradiště v Mikulčicích

18. 5. – 11. 7.2021
22. 6. – 19. 9. 2021
22. 6. – 15. 8. 2021
29. 6. – 5. 9. 2021
13. 7. – 5. 9. 2021

Vcházení do krajinomalby
a krajinářské fotografie
28. 5. – 11. 7. 2021
Paperback III.
28. 5. – 25. 7. 2021
Čestmír Suška: Sochy pod novoměstskou
oblohou
28. 5. 2021 – 31. 3. 2022
Photographia natura 2020
9. 6. – červenec 2021

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Sbírka plyšových opiček

17. 6. – 5. 9. 2021

150 let sklářské školy
v Novém Boru

Pavlov
Archeopark Pavlov
Vlk z Pavlova
26. 9. 2020 – 12. 9. 2021

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Černé roucho: Náboženská kultura
Nového Jičína (1624–1773)
Pouť J. A. Komenského životem,
Moravou, Čechami
a Evropou (1592–1670)
Acta Mythologica: Do nitra
starého světa

21. 1. – 12. 9. 2021
30. 4. – 31. 10. 2021

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Jiří Louda: Život mezi erby
25. 9. 2020 – 15. 8. 2021
České korunovační klenoty
na dosah
15. 10. 2020 – 15. 8. 2021
Pavel Rozsíval: Stud i um
11. 12. 2020 – 20. 6. 2021
Policejní sbory v proměnách
času
14. 12. 2020 – 20. 6. 2021
200 let od narození otce moravské archeologie
MUDr. Jindřicha Wankla
16. 7. – 22. 8. 2021

Opava
Památník Petra Bezruče
Zdeněk Burian: Malíř ztraceného času

19. 5. – 31. 8. 2021

50 let pivovaru Radegast
v Nošovicích
18. 9. 2020 – 31. 12. 2021
Starokladrubský kůň: 440 let historie
dvorního hřebčína Kladruby nad Labem 1. 4. – 30. 9. 2021
Jindřich Štreit a lidé v zemědělství
1. 5. – 31. 10. 2021

Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Pevnosti bronzového věku jižních Čech 14. 4. – 10. 7.2021
Dalibor Říhánek: Proměny tvorby
19. 6. – 1. 8. 2021
Jiří Řeřicha / Jiří Prachař:
Obrazy, sochy
16. 7. – 29. 8. 2021
Oldřich Hamera / Eva Čapková: Z tvorby 6. 8. – 28. 9. 2021

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Díl(n)a stavebního truhlářství
Fenomén Favorit
Stavební zámečníci

30. 3. – 31. 10. 2021
30. 3. – 31. 10. 2021
15. 6. – 31. 10. 2021

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Já a oni: Jedinec a společenství
v umění 19. století

18. 6. – 26. 9. 2021

Aviatika v české vizuální
kultuře (1783–1957)

16. 7. 2021 – 16. 1. 2022

Západočeské muzeum v Plzni
Ozdoby dávné doby
Od daguerrotypie k digitálu:
Příběhy plzeňských fotografů

29. 1. – 28. 9. 2021
27. 2. – 20. 6. 2021

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Církevní rok pohledem loutek
21. 5. – 31. 10. 2021
Pověsti a příběhy františkánského kláštera
v Plzni
21. 5. – 31. 10. 2021

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
10. 6. – 10. 8. 2021

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Těsné formy: Sonda do sbírky plastiky

1. 12. 2020 – 28. 11. 2021
18. 5. – 19. 9. 2021

Výstavní síň Masné krámy

Ostrava
Národní zemědělské muzeum Ostrava
Muzeum potravin a zemědělských strojů

Adéla Vášová: Stíny minulosti aneb
Osudy zapomenutých staveb

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Jaroslav Ziegler
Proč to sbíráš?

14. 1. – 12. 9. 2021

3. 7. – 10. 10. 2021
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Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor

23. 6. – 7. 11. 2021

Dům U Jonáše
Pět století na zubra neplatí
21. 12. 2020 – 10. 10. 2021
Čeští architekti a počátky turistiky
na chorvatském Jadranu
9. 6. – 10. 10. 2021
Léto u moře: Mořská esence
ze sbírek galerie
9. 6. – 10. 10. 2021
Evžen Sobek: Blue Dreaming
9. 6. – 10. 10. 2021

Východočeské muzeum v Pardubicích
Věci vyprávějí: 140 let muzea
24. 9. 2020 – 31. 12. 2021
Radek Kalhous: Nížina
29. 4. 2021 – 24. 4. 2022
Pernštejnské ženy a Evropa
19. 5. – 12. 10. 2021
Život ve věčné tmě aneb Po stopách
slepých brouků
9. 6. – 31. 12. 2021
Gizela Šabóková / Jaromír Rybák:
Návrhy a kresby sklářských výtvarníků
ve stálé expozici S. K. L. E. M.
18. 6. 2021 – 30. 5. 2022
Petr Hora: Sklo
18. 6. – 31. 12. 2021

Žižka před branami: 600 let od vstupu
husitského vojska do Poličky
Městské bydlení Polička

8. 5. – 31. 8. 2021
5. 6. – 30. 6. 2021

Městská galerie
Hrátnice aneb Hravá radnice

8. 5. – 31. 8. 2021

Prace u Brna
Památník Mohyla míru
Výstava věnovaná 200. výročí
Napoleonovy smrti

14. 7. – 15. 8. 2021

Praha
Chvalský zámek
Pohádková země Vítězslavy Klimtové
5. 6. – 21. 11. 2021
Obyčejné zázraky v dílech Alisy Pirogové 1. 7. – 1. 8. 2021
Horní Počernice černobílé
1. 7. – 1. 8. 2021
Obrazy Pavla Koťana
3. 8. – 30. 8. 2021

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Vladimír Janoušek: Časy

prosinec 2020 – 6. 7. 2021

Muzeum skla Portheimka
Pozdravy z Toyamy: 30 let českého skla
v Japonsku

26. 6. – 5. 9. 2021

Museum Montanelli
Tajemný kabinet profesora Beneše

9. 6. – prosinec 2021
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Muzeum hlavního města Prahy
Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Nová stálá expozice: Adolf Loos světoobčan:
Dílo v českých zemích
od 25. 8. 2021
Kdyby zdi mohly mluvit
7. 12. 2020 – 1. 8. 2021

Zámecký areál Ctěnice
Pat a Mat… a je to!

1. 7. – 31. 12. 2021

Muzeum paměti XX. století
Park Kampa

Rudé století: Sto let existence Komunistické strany
Československa
14. 5. – 1. 8. 2021

Národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna
9. 4. – 15. 8. 2021

Veletržní palác
Viktor Pivovarov: Moskevská gotika
Dřevo/řez

14. 5. – 21. 11. 2021
14. 5. – 8. 8. 2021

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
31. 1. 2020 – 30. 6. 2021
31. 1. 2020 – 30. 6. 2021

Božena Němcová v učebnicích
3. 9. 2020 – 30. 6. 2021
Emil Musil Daňkovský: Řídící učitel
v Mokré
9. 10. 2020 – 30. 6. 2021

Národní technické muzeum
Fenomén Jawa aneb Jawa,
jak ji neznáte
27. 11. 2019 – 31. 7. 2021
Příští stanice: Muzeum železnice
a elektrotechniky NTM
4. 3. 2020 – 1. 1. 2022
Adolf Loos světoobčan
11. 12. 2020 – 1. 8. 2021
Petr Tučný a (česká) designérská
scéna
15. 12. 2020 – 29. 8. 2021
Czech Innovation Expo:
Významné postavy české vědy
a techniky
26. 5. – 15. 9. 2021
Sochařské portréty
23. 6. – 26. 9. 2021
Jak se měří svět
29. 6. 2021 – 27. 2. 2022

Národní zemědělské muzeum
Lékaři rostlin
2. 10. 2020 – 30. 6. 2022
Lýkožrout smrkový,
pohroma lesa
12. 12. 2020 – 20. 9. 2021
Nejen včely: Opylovači známí i nevšední 1. 3. – 12. 9. 2021
Sociální zemědělství:
Příležitost pro zemědělce
4. 5. – 27. 6. 2021
Bourec je borec
10. 5. – 12. 7. 2021
Stavba Zemědělského muzea na Letné:
Vize / plány / realita
20. 5. 2021 – 31. 12. 2023
Včely a včelařství
20. 5. – 12. 9. 2021

Novoměstská radnice
Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

100 let grafické školy v Praze
1. 10. 2020 – 12. 9. 2021
Mezi kýčem a akademií: Chromolitografie ve službách
umění a reklamy
17. 12. 2020 – 5. 9. 2021
Aby se krasochuť šlechtila:
Unikáty z knihovny UPM
11. 5. – 11. 7.2021

Dům U Černé Matky Boží
Duch, který pracuje: Architektura
a česká politika (1918–1945) 3. 12. 2020 – 29. 8. 2021
Antonín Tonder: Fotografie

8. 10. 2020 – 19. 9. 2021

Prachatice
Prachatické muzeum
Císařský syn v městě pod Boubínem:
Výstava k 150. výročí návštěvy korunního prince
arcivévody Rudolfa v Prachaticích
15. 6. – 5. 9. 2021

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Kamila Hájková: Doposud
Flora a fauna z našich depozitářů

11. 5. – 29. 8. 2021
11. 5. – 29. 8. 2021

Fenomén Saudek

4. 6. – 5. 9. 2021

Předklášteří
Podhorácké muzeum – Klášter Porta coeli
Lidé a minerály
11. 5. – 3. 10. 2021
Katolická vzdělávací jednota pod ochranou
sv. Josefa
6. 6. – 3. 10. 2021
Kočárky
13. 6. 2021 – 6. 1.2022

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Mezi mraky: 110 let přerovského letectví /
/ Generál Karel Janoušek a další
červenec – říjen 2021
Josef Spáčil: Vzpomínky
11. 5. – 1. 8. 2021
Dráteníkův rok
11. 5. – 27. 6. 2021
Předindustriální krajina Moravy
11. 5. – 11. 7.2021
Gotické, renesanční a barokní kachle
z Přerovska
11. 5. – 5. 9. 2021

Příbor
Centrum tradičních technologií Příbor
Dřevěný svět
Tramping na Příborsku

2. 3. – 9. 10. 2021
11. 5. – 21. 6. 2021

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram
Adam Štech: Adam´s Family

7. 5. – 5. 9. 2021

Hornické muzeum Příbram
Když si havíř nosil práci domů

5. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Svatohorské poutní muzeum
Svaté relikvie a jejich kult
Ve znamení tří deklarací
Varhany

15. 8. 2020 – 31. 12. 2021
20. 1. – 30. 6. 2021
20. 5. 2021 – 31. 12. 2022

Mníšecká kaple

4. 5. – 31. 8. 2021

Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
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Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Špalíček
19. 8. 2021 – 30. 6. 2022

Pedagogická knihovna, Jeruzalémská 12

Bohumila Grögerová: Setiny

Silnicí, železnicí, vzduchem, vodou:
Poštovní dopravní prostředky
4. 11. 2020 – 31. 10. 2021

Galerie Josefa Sudka

Toyen: Snící rebelka

Naše slabikáře: Historie
a současnost
KOMenský v KOMiksu
Škola a válka: Branná výchova
v české škole od první republiky
po současnost

Poštovní muzeum

Akce K na Svaté Hoře

21. 6. 2020 – 28. 11. 2021

Přibyslav
Kulturní zařízení města Přibyslav
17. 6. – 31. 10. 2021

Ze soukromých sbírek M. J. Šneka

3. 6. – 29. 8. 2021

3. 6. – 15. 8. 2021

Příkazy
Národní muzeum v přírodě
Hanácké muzeum v přírodě
Jízda králů na Hané: Lidový obyčej
v proměnách času

V chalupách pod Blaníkem
25. 6. – 30. 9. 2021

Novátor Ladislav Novák
9. 6. – 31. 10. 2021
Krvavý román Josefa Váchala
23. 6. – 29. 8. 2021
Člověk na divadle světa: Lidský život
v zrcadle barokní literatury
30. 6. – 31. 10. 2021
Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska
podle Bohuslava Balbína
30. 6. – 31. 10. 2021
Photogenia 2021
8. 7. – 12. 9. 2021

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
3. 6. – 26. 9. 2021
18. 6. – 19. 9. 2021

Galerie Samson – Cafeé
Jaroslav Picka: Vietnam ve fotografii

16. 3. – 17. 9. 2021

Rabasova galerie Rakovník
Vasil Stanko: Minulé situace

4. 5. – 20. 6. 2021

Nová síň pod Vysokou bránou
Dagmar Junek Hamsíková: Kosmická hra 4. 5. – 27. 6. 2021

Výstavní síň na radnici
Marie Smetanová: Zahrada otevřená

2. 7. – 31. 7. 2021

Růžkovy Lhotice
Muzeum Podblanicka
Zámek Růžkovy Lhotice

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

Jak jsme si hráli
Svět středověkých her

Rožnovské slavnosti 2019:
Očima fotoklubu R9

11. 6. – 11. 7. 2021

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Počátky archeologie na Plzeňsku a Rokycansku:
Archeologie na cestě od romantismu
k vědě
15. 1. – 4. 7. 2021
Orchideje české přírody
26. 3. – 11. 7. 2021
Historie šitá na míru
11. 6. – 17. 10. 2021

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Jaroslav Vožniak: Příběh
ztraceného obrazu
30. 4. – 8. 8. 2021
Zbyšek Sion: Výběr z obrazů a kreseb
z 60. a 70. let
25. 6. – 31. 10. 2021
Rudolf Samohejl: Zavolej!
30. 7. – 31. 10. 2021
Josef Liesler: Doba válečná
10. 8. – 24. 10. 2021

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Heda: Kameni, promluv! Život a dílo
sochařky Hedviky Zaorálkové
2. 12. 2020 – 22. 8. 2021
Americký klub dam
5. 5. – 31. 10. 2021
Z Vídně na sever: Přijeli jste
do stanice Roztoky
4. 6. – 10. 10. 2021

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Zažij skauting! Letní interaktivní výstava 5. 6. – 29. 9. 2021

Rožnov pod Radhoštěm
Národní muzeum v přírodě
Libušín znovuzrozený
7. 8. 2020 – červen 2022
Jiří Langer 85 let: Ohlédnutí za prací etnografa
a historika
1. 4. – 18. 6. 2021

17. 6. – 29. 10. 2021

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou
Ruce vzhůru! Četnická stanice
za první republiky

kalendárium výstav

Kostely a kapličky v mikroregionu
Přibyslavsko

3. 5. – 31. 10. 2021

Orlická galerie
Václava Henclová: Pokoje
Martin Zemanský: Hlavy, masky
a masopusty
Jaroslav Uiberlay (1921–1991):
Poezie stromů
Orlické hory Věry Jičínské
Gočár 2020 / Digital

15. 5. – 31. 10. 2021
15. 5. – 20. 6. 2021
15. 5. – 20. 6. 2021
15. 5. – 20. 6. 2021
15. 5. – 20. 6. 2021

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Rýmařovsko školou povinné na historických fotografiích
a pohlednicích z let 1900–1945
11. 5. – 4. 7. 2021
Duch hmoty
11. 5. – 30. 6. 2021

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Veterán klub Sedlčany
Martin Dyrynk, malíř a grafik

19. 6. – 29. 8. 2021
31. 8. – 19. 9. 2021

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Jindřich Štreit: Mezi snem
a skutečností
Bílá místa konce
války (1944–1945)

květen – 20. 6. 2021
17. 7. 2020 – 25. 7. 2021

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Třináct kilometrů objevů:
Příběhy skryté pod zemí

20. 10. 2020 – 30. 9. 2021

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Rožmberský dům
Savci Táborska

5. 6. – 3. 10. 2021

Smrčkův dům
150 let vědy na stránkách
časopisu Vesmír
Helena Drdová
90 let VI. župy baráčníků se sídlem
v Soběslavi

12. 5. – 31. 10. 2021
28. 5. – 25. 7. 2021
30. 7. – 29. 8. 2021

Sokolov
Muzeum Sokolov
Za krásou zápalkové nálepky
Druhá světová

2. 6. – 12. 9. 2021
7. 5. – 11. 7. 2021

Sovinec
Hrad Sovinec
Jindřich Štreit: Ohlédnutí

13. 6. – 31. 10. 2021

Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Cesta do hlubin robotovy duše

27. 9. 2020 – 31. 8. 2021
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Staré Město
Památník Velké Moravy
Velká Morava a Čechy

17. 9. 2020 – 18. 7. 2021

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Náš les
1. 4. 2019 – 30. 6. 2021
Štěpán Rak: Fotografie a fotografika
1. 6. – 31. 12. 2021

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Zastavení ve starém čase
Helena Šandová: Obrazy

4. 6. – 9. 7.2021
14. 7. – 29. 8. 2021

Strážnice
Národní ústav lidové kultury
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Hliněné stavitelství na Moravě

1. 5. – 31. 10. 2021

Zámek Strážnice
Historické loutky ze sbírek
Milana Knížáka
Lidový oděv na Moravě

1. 5. – 31. 10. 2021
1. 5. – 31. 10. 2021

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
2. 10. 2020 – 29. 8. 2021
9. 10. 2020 – 29. 8. 2021

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku

27. 5. – 22. 8. 2021

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Genocida Romů v době 2. světové války 4. 8. 2020 – 2022
Mark Podwal: Kadiš
pro Dąbrowu Białostockou
18. 3. – 31. 8. 2021
Jiří Sozanský a kol.: Pevnost 1980
15. 4. – 31. 10. 2021
Pasy pro život
10. 6. – 31. 8. 2021
Miroslav Vavřín: Mezi životem a smrtí /
/ Mezi světlem a tmou
17. 6. – 31. 8. 2021

Třebechovice pod Orebem
Třebechovické muzeum betlémů
Kouzelný svět betlémů
3. 12. 2020 – 7. 11. 2021
Orebité: 600 let
21. 5. – 31. 8. 2021
Marta Novotná: Dřevořezby z Ráje
25. 5. – 10. 10. 2021

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Galerie Ambit
Teodor Buzu: Doteky času
František Svátek / Barbora Blahutová:
Proměnlivá rovnováha

6. 5. – 22. 7. 2021
31. 7. – 29. 8. 2021

Stará táborská radnice
11. 9. 2020 – 31. 10. 2021

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Gustav Altman: Fotil jsem a fotím
Trienále neprofesionální výtvarné
tvorby
Výstava kostiček: LEGO
Fotografování v době koronavirové

21. 1. – 20. 6. 2021
4. 5. – 20. 6. 2021
30. 6. – 29. 8. 2021
30. 6. – 31. 8. 2021

Telč
Muzeum Vysočiny Telč
Lenka Dvorníková-Včelová (1959–2018):
Taková byla
3. 5. – 30. 6. 2021
Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky
na skleněných deskách
29. 7. – 10. 10. 2021
Knihovna Univerzitního centra Telč, nám. Zachariáše z Hradce 2

Míla Doleželová a Jiří Mareš

Miluše Čechová: Kouzlo vitráží
červenec – srpen 2021
Retrogaming: Počátky osobních počítačů
u nás
24. 6. – 29. 8. 2021
Centrum tradiční lidové kultury, Cyrilometodějská 48

Já, hrdina
13. 9. 2020 – 19. 9. 2021
Poutní místa naší vlasti
27. 11. 2020 – 20. 6. 2021
Extrémní jevy na Jesenicku a Šumpersku
pohledem meteorologa
12. 1. – 1. 8. 2021
Šumperské veduty
28. 1. – 29. 8. 2021
Šumperk ve víru secese
25. 6. – 5. 9. 2021
Cyklovýlety Olomouckým krajem
26. 6. – 26. 9. 2021

1. 7. – 31. 8. 2021

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Teplicko objektivem F. Fridricha 18. 12. 2020 – 22. 8. 2021
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11. 5. – 11. 7.2021
11. 5. – 11. 7.2021

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

Příběh panenky
Muzejní kabinet kuriozit

Tábor 600 let

Pod mořem, nad mořem
Kouzlo žánrových pohlednic
Výstava kultovních časopisů
a knih Jaroslava Foglara

Centra tradiční lidové kultury
příhraničních regionů

18. 5. – 30. 6. 2021

Třešť
Muzeum Vysočiny Třešť
Všechny naše Madony
Oživlá keramika

10. 5. – 20. 6. 2021
25. 6. – 27. 8. 2021

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Historie bytové kultury (1880–1980):
Miniatury
11. 5. – 24. 9. 2021
Příběh jednoho města: 90 let od povýšení Třince
z obce na město
11. 5. – 18. 11. 2021
J. Štreit: Lidé Třineckých železáren II.
1. 6. – 15. 8. 2021
Před 90 lety a dnes:
Procházka Třincem (1931–2021)
4. 6. – 18. 11. 2021
Klenoty folklóru Bystřice
2. 7. – 10. 9. 2021

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Světélkování aneb Luminiscence
čili Studené světlo
1. 7. 2020 – 31. 12. 2021
Na poslední cestě: Zločin, trest a záhrobí 18. 3. – 5. 9. 2021
Na poslední cestě: Smrt a pohřby v Pojizeří
napříč staletími
18. 3. – 5. 9. 2021
Světelné objekty designérského studia
Yakobium
1. 6. – 1. 8. 2021
Na poslední cestě: Luxusní pohřební výbava
průřezem staletí
10. 6. – 11. 7.2021

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Indra Stein: Z doby smrtonostných dětí 30. 5. – 10. 10. 2021

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Tajný život medvídků

4. 3. – 26. 9. 2021

17. 6. – 11. 7. 2021
30. 7. – 12. 9. 2021

Galerie Slováckého muzea
Archiv SUPŠ Uherské Hradiště 8. 10. 2020 – 10. 10. 2021
Ida Vaculková (1920–2003):
Keramika
8. 10. 2020 – 8. 8. 2021

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském
Brodě
Lidové a jiné motivy
v liturgickém textilu
Janua lingvarum reserata:
390. výročí díla

15. 5. – 6. 10. 2021
11. 6. – 12. 9. 2021

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Výtvarka na dálku
Obrazy Julie Winterové Mezerové
Aleš Řezníček

29. 5. – 29. 8. 2021
8. 6. – 29. 8. 2021
19. 6. – 29. 8. 2021

Dřevěnka, Žižkova 92

Několikero řemesel

12. 6. – 14. 11. 2021

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Fotograf Rudolf Jenatschke
2. 6. 2020 – 28. 11. 2021
Ich bin ein Vydra aneb Jak vydra přes hranici
přišla
11. 5. – 28. 11. 2021
Nejkrásnějším pohořím s přírodovědcem
Janem Šimrem
25. 6. 2021 – 27. 3. 2022
Co bude s Miladou dál?
30. 6. – 10. 10. 2021
Zrcadlové bludiště na Větruši, Fibichova 39

Rudolf Jenatschke v barvě

4. 8. 2020 – 28. 11. 2021

UJEP – Fakulta umění a designu, katedra dějin
a teorie umění
Dům umění Ústí nad Labem
Formy reforem
Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem
Michaela Labudová: Present Absence
Jiří Bartoš
Parter II: Nalezený prostor
Masarykovy ulice

13. 5. – 4. 7. 2021
20. 5. – 3. 7. 2021
20. 5. – 3. 7. 2021
2. 6. – 3. 7. 2021
5. 8. – 18. 9. 2021

Valtice
Národní zemědělské muzeum Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Příběh o poctivém řemesle
a hojnosti dobrého vína
Výstava fotografií jihomoravských
vinic
Barevná inspirace

10. 5. – 31. 10. 2021
10. 5. – 31. 10. 2021
1. 6. – 31. 10. 2021

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk

25. 5. – 3. 9. 2021
25. 5. – 31. 12. 2021

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Ta umí to a ten zas tohle

1. 6. – 29. 8. 2021

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Cestovní budíky
5. 10. 2020 – 25. 6. 2021
Kamila Berndorffová: Pod sluncem
11. 5. – 27. 6. 2021
Šperky spisovatele Julia Zeyera
ze sbírky muzea
18. 5. – 31. 8. 2021
Studoval jsem u Mařáka:
Julius Mařák a jeho slavní žáci
4. 7. – 28. 9. 2021
Kulturní dědictví UNESCO 2021:
Černá Hora
24. 6. – 23. 7. 2021
Kulturní dědictví UNESCO 2021:
Rakousko
26. 7. – 24. 8. 2021
Velarium: Svornost, marnost,
barbarství po 35 letech
2. 7. – 30. 9. 2021
Vodňanští rodáci a Protivín
25. 8. – 30. 10. 2021

Muzeum (synagoga)
Klára Jánská: Pohádkový svět
Jan Hendryk: Obrazy
Haiku olympiáda: Hiromi
a Pavel Janštovi

14. 5. – 6. 7. 2021
11. 7. – 22. 8. 2021
29. 8. – 30. 9. 2021

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Sněžný Iwan, malíř Krkonoš

16. 12. 2020 – 5. 9. 2021

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Milování v přírodě
Sklárna v Karolince
Interfotoklub Vsetín 2020

11. 5. – 26. 9. 2021
15. 6. – 29. 8. 2021
22. 6. – 12. 9. 2021

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou
a okolí
Krakonoš 100x jinak
Společenský život u nás

prosinec 2020 – říjen 2021
listopad 2020 – březen 2021

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Do Anglie s Karlem Čapkem
Jiří Petráček
České loutkové divadlo třikrát jinak
TGM to nikdy nebude mít lehké
Náboženství a rituály

3. 5. – 31. 8. 2021

Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
26. 4. – 31. 10. 2021

Veselý Kopec
Národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Vysočina
Expoziční celek Veselý Kopec
Víte, že…

Svět kostiček: SEVA
40 let Sdružení pro výstavbu silnic

6. 4. – 27. 6. 2021
4. 5. – 19. 9. 2021
8. 6. – 22. 8. 2021
2. 7. – 29. 8. 2021

Kaple sv. Anny, Dukelská ul. 6

Orlické hory na fotografiích Jiřího Šulce

Svět kostiček: LEGO

Vikýřovice u Šumperka
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

kalendárium výstav

UMPRUM: Maturity
Letní filmová škola

15. 7. 2021 – 30. 12. 2022

Zábřeh
Vlastivědné muzeum Zábřeh
Ladislav Doležal: Fotografie
Herna plná přírody

20. 5. – 25. 7. 2021
12. 6. – 12. 9. 2021

Zbiroh
Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh

24. 4. – 31. 10. 2021

Vačkářův Zbiroh: 25 let hudebních
slavností
Zbirožsko v období třicetileté války

5. 5. – 30. 6. 2021
9. 5. – 27. 6. 2021
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Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Bedřich Baroš (1936–1974):
Soužití s uměním
15. 12. 2020 – 27. 6. 2021
Zlínský okruh VII.
15. 12. 2020 – 27. 6. 2021
Otokar Březina / Jakub Deml:
A bude to slavná chvíle
25. 5. – 11. 7. 2021
Břetislav Malý: Uvnitř černobílé
6. 7. – 29. 8. 2021
Armutidis: Irena a Nikos Armutidisovi
6. 7. – 29. 8. 2021
Architekt Pavel Šimeček
20. 7. – 26. 9. 2021

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Poslové z vesmíru
Jiří Hanzelka: 100 let

25. 9. 2020 – 5. 9. 2021
22. 1. – 10. 10. 2021

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Svědkové těžkých časů:
Rakouské nouzové
peníze (1918–1921)
Obdivuhodná Dyje
Ztráty a nálezy

Zubrnice
Národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Zubrnice
Daniel Hanzlík: Malba
Pavel Mizera
Zaniklé obce pod Bukovou horou

24. 7. – 31. 10. 2021
24. 7. – 31. 10. 2021
24. 7. – 31. 10. 2021

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Napříč časem: Výstava sbírky panenek
a kočárků Ladislavy Šmídové
květen – červen 2021
150 let SDH Žacléř
26. 6. – 26. 9. 2021

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Z muzejních výstav
Merkur: Legendární stavebnice

4. 5. – 14. 11. 2021
13. 6. – 29. 8. 2021

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
16. 4. 2021 – 28. 2. 2022
14. 5. – 15. 8. 2021
20. 8. – 7. 11. 2021

Volyňští Češi po roce 1945 v Žatci 1. 10. 2020 – 29. 8. 2021
Sirupy, mošty, víno
21. 1. – 31. 12. 2021

Křížova vila

Dům umění

Zóna Černobyl: 35 let poté

Cesty do pravěku aneb Ve stopách
Zdeňka Buriana
Jiří Eisenbruk: Tváře Myanmaru
MEANDR
Svět kostiček: LEGO

Stará papírna
24. 4. – 20. 6. 2021
28. 5. – 29. 8. 2021
18. 6. – 22. 8. 2021
26. 6. – 25. 8. 2021

Znojemský hrad
Procitlé sklo III
H. Lederer / A. Pock: Střety 1871
Morava v díle Jožy a Franty Úprkových

červen – říjen 2021
srpen – říjen 2021
5. 6. – 1. 8. 2021

Holubí pošta

14. 1. – 29. 8. 2021
7. 1. – 21. 8. 2021

Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou
Půvab krojovaných panenek

1. 6. – 15. 8. 2021

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Domácí umění aneb
Šikovné české ručičky

30. 7. – 31. 10. 2021
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Kalendárium: Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea v Kalendáriu výstav zašlete jejich přehled na 3 měsíce dopředu
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Obálka: Stálá expozice Muzeum všemi smysly v Městském muzeum Blatná. Foto: Archiv muzea.
Předplatné
Věstník AMG je rozesílán zdarma všem členům AMG. Na e-mailové adrese redakce je možné objednat si předplatné:
300 Kč / rok včetně poštovného a balného (ročník – 6 čísel)
35 Kč / jeden výtisk + poštovné a balné 100 Kč
Na webových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz pod záložkou Věstník AMG jsou publikována všechna čísla časopisu
od roku 1991 ve formátu pdf. Archiv průběžně doplňujeme.
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DESIGNUJEME A REALIZUJEME EXPOZICE,
KTERÉ VYPRÁVĚJÍ PŘÍBĚHY
komplexní•přístup•k•řešení•expozic
•• příprava•studie,•včetně•scénografie•prostoru
•• zpracování•projektové•dokumentace
•• tvorba•obsahů•expozic
••

www.expo21.cz

5/21/21 8:53 PM

www.avmedia.cz

Zdarma
ke stažení

Pro bezpečné sledování teploty a vlhkosti
ve Vašich expozicích a depozitářích
- chytrá sonda testo 605i.
• Žádné místo Vašeho depozitáře nebo expozice nezůstane bez kontroly teploty a vlhkosti.
• Váš chytrý telefon Vám s aplikací „Testo Smart“ zobrazí všechny naměřené teploty a vlhkosti včetně
obrazové dokumentace.
• Doplňte měření monitorováním s cloudovým úložištěm a budete mít naměřené hodnoty dostupné
odkudkoli a kdekoli.
Testo, s.r.o. • Jinonická 80 • 158 00 Praha 5 • tel.: 222 266 700 • e-mail: info@testo.cz • www.testo.cz

