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úvodník
Úvodník naposledy,
ne však poslední slovo

Jsem přesvědčena, že tato otázka rezonuje v každém
z nás. Za ta léta jsem se seznámila s mnohými z vás, s mnohými malými, středními i velkými muzei, s plány a vizemi,

Dobrý den, vážení čtenáři, milé kolegyně a kolegové,

osobními vítězstvími i prohrami. Včetně vlastních. A tak si

otevíráte letošní páté číslo Věstníku AMG, které je věnová-

stále častěji kladu otázku: Jak dál? AMG má za sebou víc než

no přeshraniční spolupráci muzeí a galerií. A protože už pa-

dvacet let úspěšného působení v českém muzejnictví, sehrá-

třím ve složení redakční rady k těm, co něco pamatují, padlo

la a dál chce sehrávat klíčovou roli. To se nám může podařit

na mě alespoň stručně napsat, jak začala spolupráce AMG

jen reflexí společenských a politických změn ve společnosti

s muzei v Bavorsku a Sasku.

a jejich dopadu na muzea a galerie. Navenek má AMG nejvíc

V dubnu 1990 jsem nastoupila na ředitelské místo do

členů za posledních dvacet let, dokázali jsme ve prospěch

okresního muzea v Chebu. Ještě na podzim toho roku se

muzejnictví ovlivnit legislativu, pořádáme celou řadu semi-

konalo velké setkání historiků, archivářů a muzejníků na

nářů a konferencí na mezinárodní úrovni, velmi profesionál-

pozvání bavorské strany v nádherném barokním klášteře

ně společně s MK ČR organizujeme Národní soutěž muzeí

nedaleko Würzgurgu v Banzu. Tam tehdy panovala velmi

Gloria musaealis, zavedli jsme profesní muzejní vzdělávání,

vstřícná atmosféra, obrovská chuť spolupracovat a vzájemně

ožívají i krajské a odborné sekce, doprovodné akce se stávají

se poznávat. Zástupci muzeí z oblastí do roku 1945 německy

samozřejmostí – to vše je naší silnou stránkou.

hovořících se domluvili na spolupráci přímo na místě. Vychá-

Odpovězme si, proč stále častěji slýcháme z vlastních řad:

zeli z dané historické skutečnosti dřívějšího regionálního,

„K čemu tu Asociaci potřebujeme, co oni v té Praze vlastně

odborného a společenského, propojení. Tam jsem se sezná-

dělají?“ Proč se stalo téměř pravidelností, že Senátu AMG se

mila s tehdejším ředitelem bavorského Landestelle für die

neúčastní ředitelé velkých státních muzeí? V čem to je – ztrá-

nichtstaatlichen Museen in Bayern Dr. Egonem Johnnesem

ta komunikace, zájmu či jiné problémy? Náročnost zřizova-

Greiplem, který měl a má k Chebu osobní rodinnou vazbu,

telského byrokratického systému? Nebo generační výměna

neboť jeho maminka se v Chebu narodila. Již za rok nato se

ředitelů muzeí?

konalo první setkání v Chebu, kterého se již účastnili i zástup-

Nastolujeme si dnes otázky, které nutí k zamyšlení, reak-

ci saských muzeí, v čele s ředitelem Sächsichen Landestelle

ci. Kde je to vzývané střetávání myšlenek a názorů a přede-

für Museumswesen Dr. Joachimem Voigtmanem. Velkým

vším tolerance těch odlišných? Proč se tak málo z nás odváží

podporovatelem a pokračovatelem této přeshraniční spolu-

říct, co si myslí? To se opravdu na vlastní půdě bojíme stát za

práce byl Greiplův pokračovatel, ředitel Dr. York Langenstein,

svým názorem? Dlouho si kladu otázku, jak to změnit a jak

pod jehož vedením živý dialog časem přerostl v pravidelná

jsem já osobně měla možnost tu neurčitou atmoféru uvolnit.

setkávání a ve spolupráci muzeí na projektech na obou stra-

Neumím odpovědět na to, čím to je. Jen chci říci, že sku-

nách hranice. V Chebu česká muzea již tehdy zastupovala

tečně celá ta léta věřím, že AMG hraje v oblasti muzejnictví

AMG, s jejím předsedou PhDr. Františkem Šebkem v čele.

nejen profesní, ale i morální roli výraznější, než si možná

A tak byly položeny počátky pravidelných setkávání, která

někteří myslíme. A to je důležité i do budoucna. Být nejen

byla později tematicky vyprofilována – vždy je naplánováno

jakýmsi informačním centrem českého muzejnictví, ale i tri-

společné téma ze tří, dnes už ze čtyř zemí včetně Horního

bunou názorů, podporou oboru, záštitou projektů a postojů,

Rakouska, jehož zástupci se pravidelného setkávání účastní

možná ještě nedoceněných – v této době, kdy každý skloňuje

od roku 2008. Během víc než dvaceti let se vystřídalo mnoho

peníze, je často názor a podpora kolegů víc, než plný měšec.

muzejních témat, především sbírkových, ale i vědeckých, a je

Nečekejme pomoc a radu nikde jinde než u sebe – a v naší

vydáván Museumbulletin v dvojjazyčné podobě. Muzejníci

Asociaci. Přemýšlejme, jak píši již poněkolikáté, jak celou

ze zúčastěných zemí poznávají sebe navzájem, metody prá-

AMG proměnit v náš společný odborný zájem, nezatížený

ce jednotlivých muzeí, vyměňují si zkušenosti a usilují o nové

příliš ekonomickou a politickou realitou, a snažme se cítit

společné projekty.

radost z členství v organizaci, která má smysl nejen obecný,

Dovolím si prostor úvodníku, posledního psaného v roli

ale i pro nás osobně. Na závěr skutečně upřímně děkuji Vám

předsedkyně AMG, využít ještě k pár osobním slovům. O AMG

všem, s kterými jsem měla možnost spolupracovat, Vám, kte-

určitě budeme hovořit na X. jubilejním Sněmu v Opavě. Vě-

ří jste mě podporovali v dobách dobrých, ale i v těch horších.

řím, že tam bude prostor a příznivá atmosféra ke znovuotevření otázky, kterou si již delší čas klademe: Quo vadis, AMG?

Vaše Eva Dittertová
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Zápis ze zasedání Senátu AMG

také věnovala tématu vybírání vstupného v rámci festiva-

dne 18. září 2012
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

lu, které bylo dále projednáváno s náměstkyní ministryně

Přítomni: 32 z 55 s hlasem rozhodovacím, 3 z 21 s hlasem poradním a 1 host

Exekutiva se nakonec shodla na tom, že souhlasí s vybírá-

kultury PhDr. Annou Matouškovou dne 31. července 2012
a na zasedání Krajské sekce hl. m. Prahy dne 29. září 2012.
ním symbolického vstupného v rámci FMN a že je na každé

4

Jednání Senátu AMG zahájila PhDr. Helena Koenigsmar-

instituci, jak zváží své možnosti i jiné podmínky pro pořá-

ková. V úvodu zasedání byla schválena návrhová komise

dání muzejní noci – musí ale v rámci své přihlášky do festi-

ve složení: PhDr. Blanka Rašticová, Mgr. Dagmar Viletová

valu stanovit, zda a kolik bude na vstupném vybírat; teprve

a RNDr. Miroslava Šandová a mandátová komise: PhDr. Ště-

potom je možné instituci propagovat na společných webo-

pánka Běhalová, Ph.D., Mgr. David Hroch a Michaela Burián-

vých stránkách kampaně. Vzhledem k podávaným grantům

ková, BBus (Hons).

na Brněnskou a Pražskou muzejní noc členové exekutivy

Předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová informovala

preferují, aby vstupné v rámci BMN a PMN vybíráno neby-

o obsahu jednání exekutivy, která se v období mezi koná-

lo – zde vždy AMG deklarovala volný vstup a exekutiva se

ním senátu sešla celkem pětkrát: 31. května, 28. června, na

proto k této variantě přiklání i v budoucnu. Pokud budou

dvoudenním zasedání 23.–24. července, 9. srpna a 22. srp-

chtít instituce BMN a PMN vstupné vybírat, AMG již nebude

na 2012. Předsedkyně podala podrobnější zprávu o jednání

podávat a administrovat samostatné granty na tyto akce.

31. května 2012, kterého se jako host zúčastnila ředitelka

Téma je dále otevřeno k jednání na Sněmu AMG a konečný

OMG MK ČR PhDr. Magda Junková. Bodem společného se-

postup s nově definovanými podmínkami bude vyhlášen

tkání byla udržitelnost projektu Benchmarking. Na žádost

při zahájení nového ročníku festivalu na začátku roku 2013.

dr. Junkové zpracoval PhDr. František Šebek souhrnnou

Dr. Dittertová následně shrnula informaci o výběrových

zprávu o spolupráci AMG a NIPOS, která zmiňuje též dů-

řízeních na pozice ředitelů muzeí, kde v komisích zasedali

sledky pozastavení projektu pro muzea, a která byla OMG

členové exekutivy, a informovala o spolupráci AMG a Me-

předána na konci července. Druhým důležitým bodem jed-

todického centra pro muzejní pedagogiku při MZM na pří-

nání byl harmonogram přípravy věcného záměru zákona,

pravě vzdělávacích kurzů muzejní pedagogiky. Podala také

kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek mu-

zprávu o připravovaném setkání Exekutivy AMG s novým

zejní povahy. Přípravy novely se jako zástupci AMG v pra-

vedením Zväzu muzeí na Slovensku, které se uskuteční

covní skupině budou účastnit PhDr. Luděk Beneš, Anna

10. října 2012 v Bratislavě. Exekutiva na všech svých zase-

Komárková, BBus (Hons) a PhDr. Michal Babík. Exekutiva se

dání také projednávala přípravu a organizační zajištění

dále zabývala Národní soutěží muzeí Gloria musaealis 2012

X. Sněmu AMG, který ve dnech 31. října – 1. listopadu 2012

a návrhem možných změn Soutěžního a Jednacího řádu

proběhne v nově zrekonstruovaných prostorách Kulturního

pro ročník 2013, které vzešly z praxe a také z podnětů poro-

domu Na Rybníčku v Opavě.

ty soutěže; jednalo se především o úpravu, resp. zpřesnění

Druhé jednání exekutivy, s jehož průběhem dr. Ditterto-

kategorie Muzejní počin roku, aby se do ní nemohly hlásit

vá seznámila Senát AMG podrobněji, se odehrálo 9. srpna

muzea s výstavami, které již proběhly, a o posunutí termí-

2012. Proběhlo po setkání s náměstkyní ministryně kultury

nu ukončení soutěžního ročníku (k 31. prosinci příslušného

PhDr. Annou Matouškovou dne 31. července 2012. Exeku-

roku), aby měla porota dostatečný prostor pro plánování

tiva při té příležitosti shrnula základní informace o činnosti

cest za soutěžními projekty. Dr. Dittertová v této souvislosti

AMG za své funkční období a nastínila návrh jednotlivých

informovala, že úprava termínů obsažených v Soutěžním

linií programu na období 2013–2015, také ve vztahu ke

řádu není možná, neboť ty jsou zakotveny v Nařízení vlády

koncepci muzejnictví a státní kulturní politice. Byla také

č. 98/2006 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělovaných

projednána kandidátní listina do voleb na sněm. Ve věci

Ministerstvem kultury. Termín pro vyhlášení vítězů jede-

kandidatury na předsedkyni AMG byla oslovena PhDr. Zu-

náctého ročníku soutěže byl stanoven na 16. května 2013.

zana Strnadová, která kandidaturu odmítla z důvodu velké

Dalším bodem jednání exekutivy byl Festival muzejních

pracovní vytíženosti v souvislosti s novými expozicemi Mu-

nocí. Národní zahájení festivalu proběhlo 18. května v No-

zea hl. m. Prahy. Ze stávajících členů Exekutivy AMG budou

vém Jičíně. V rámci příprav devátého ročníku FMN 2013

znovu kandidovat: PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Jana Hutní-

proběhlo zasedání Jihočeské krajské sekce AMG a jednání

ková a Mgr. Irena Chovančíková. Kandidovat již nebudou:

s představiteli Jihočeského kraje a Muzea Jindřichohradec-

PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Helena Koenigsmarková, PhDr.

ka, neboť Národní zahájení by se mělo v příštím roce usku-

Zita Suchánková a PhDr. Pavel Douša, Ph.D. Dále jsou za čle-

tečnit 17. května 2013 v Jindřichově Hradci. Exekutiva se

ny Exekutivy AMG navrženi: PhDr. Michal Babík, PhDr. Alena
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Káňová a Mgr. Michal Kubín; jako kandidátka na předsedky-

připomínkovat, z důvodu stále nejasného vymezení pojmu

ni revizní komise pak PhDr. Zita Suchánková a jako členky

„pobočka muzea“. Na přelomu září a října by měl vyjít sumář

revizní komise PhDr. Eva Dittertová a Mgr. Hana Garncar-

statistik za rok 2011, který pro NIPOS zpracoval dr. Šebek.

zová.

Z něj lze předběžně vyvodit, že počet muzeí v České repub-

Exekutiva se také zabývala personální výměnou na sek-

lice se stabilizoval na cca 500 institucí, naopak poměrně vý-

retariátu AMG. Vzhledem k blížícímu se konci pracovní

razně poklesla návštěvnost. Podle dr. Šebka to nelze přičíst

smlouvy Mgr. Blanky Šimečkové byl vypsán konkurz na

pouze na vrub uzavření Hlavní budovy Národního muzea,

post technického redaktora Věstníku a tajemníka soutěže

ale zřejmě, jak ze statistických dat dále vyplývá, především

Gloria musaealis, na základě kterého byla dne 28. srpna

navýšení vstupného, ke kterému v řadě muzeí došlo. Vyka-

2012 přijata do pracovního poměru Mgr. Jana Jebavá. Na

zovaná celková plocha pro stálé expozice se zvětšila, plo-

konci září ukončila své působení na sekretariátu AMG Mi-

cha přístupná pro imobilní návštěvníky se zdvojnásobila.

chaela Buriánková, BBus (Hons), na jejíž místo dne 24. září

Poslední údaj však relativizoval ověřovací průzkum, který

nastoupila Bc. et BcA. Jana Slezáková.

podnikl dr. Šebek se studenty svého semináře na Univerzitě

V dalším bodu jednání senátu podala výkonná ředitelka

Pardubice. Finanční prostředky vynaložené na nákup sbír-

AMG souhrnnou informaci o přípravě X. Sněmu AMG. Do

kových předmětů se snížily až pod hranici 6letého minima

dne zasedání senátu bylo na sněm přihlášeno 124 účast-

z roku 2010, poklesly i prostředky vydané na konzervování

níků, resp. 90 řádných členů AMG. Představitelé krajských

a restaurování sbírek. Dr. Šebek dále informoval, že NIPOS

sekcí a komisí byli vyzváni k předkládání návrhů na kan-

přijal všechny připomínky AMG ke změně výkazu V-Kult

didáty do exekutivy, příp. návrhů na změny Stanov AMG

pro rok 2013. Projekt benchmarkingu muzeí bude nadále

a do návrhu plánu činnosti AMG pro další tříleté období,

celých 95 % údajů získávat již přímo z výkazů. Zřejmě z pod-

který byl členům senátu podrobně představen. Termín pro

nětu MK ČR se v nich objevila nová položka „tržby z prodeje

předkládání námětů a připomínek byl stanoven do 15. říj-

propagačních a upomínkových předmětů“, ke které pracov-

na 2012. Dlouhodobě neaktivní komise byly vyzvány, aby

ní skupina pro muzejní statistiku při AMG pro její nejasnost

zvážily, zda a jak chtějí v rámci AMG dále pokračovat ve

již vznesla připomínku. Dalším bodem byla zpráva o přijetí

své činnosti. Předsedové těchto komisí mají své stanovisko

Usnesení Vlády ČR k přípravě úsporných opatření v oblas-

předat sekretariátu AMG také do 15. října. Program sněmu

ti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě,

je zveřejněn na internetových stránkách AMG, kde budou

kterým přechází povinnost shromažďovat a zpracovávat

průběžně publikovány další materiály. Anna Komárková

statistické údaje v oblasti kultury z NIPOS na Český statistic-

ještě připomněla, že právo hlasovat na Sněmu AMG mají

ký úřad. NIPOS bude zpracovávat ještě výkaz V-Kult za rok

pouze statutární zástupci institucí, které jsou řádnými čle-

2012, od roku 2013 tento úkol převezmou pracovníci ČSÚ.

ny Asociace. Jiný delegát musí předložit písemné pověření

Další osud projektu Benchmarking je tedy otázkou, nicmé-

k zastupování instituce. Individuální a čestní členové mají

ně probíhají v tomto směru jednání.

hlas poradní. Na oficiální zahájení sněmu přislíbila účast ná-

Téma muzejní legislativy a novinky v této oblasti před-

městkyně ministryně kultury PhDr. Anna Matoušková, pri-

stavil PhDr. Luděk Beneš. Ve věci novely autorského zákona

mátor města Opavy prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.; sněmu

se pracovní skupina MK ČR pozitivně vyjádřila k zapracování

se zúčastní také zástupci OMG MK ČR a dalších spolupracu-

směrnice o osiřelých dílech; k dalšímu vývoji zatím nedošlo.

jících institucí. V prvním dnu jednání vyslechne Sněm AMG

Po podzimních volbách naváže AMG ve věci rozporu záko-

zprávu o činnosti za minulé tři roky, budou projednány ná-

na o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona

vrhy na změny Stanov AMG a představen tříletý plán další-

o účetnictví znovu spolupráci s AK ČR. Další novela, jejíž

ho směřování. V odpoledním bloku pak bude zhodnoceno

přípravu AMG připomínkuje, se týká archivnictví a spisové

desetileté trvání Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis

služby. Na semináři „Legislativa muzeí z pohledu zřizovate-

a předneseny příspěvky o muzejní statistice, zadávání zaká-

le“, který proběhl 19. června 2012 v Senátu Parlamentu ČR,

zek na konzervátorský-restaurátorský zásah a vztahu muzeí

přivítala JUDr. Jana Hájková z Archivní správy MV ČR mož-

a internetu. Druhý den proběhnou volby do Orgánů AMG.

nost spolupráce s AMG a vyzvala k nominování zástupců do

Na sněmu by mělo být rovněž diskutováno o návrhu nové

pracovní skupiny, která se bude zabývat přípravou novely

edice průkazek členů AMG a možnosti navýšení členských

a také metodických pokynů k zacházení s archiváliemi. Na-

příspěvků, ke kterému došlo naposledy v roce 2007.

bídla také možnost uspořádání semináře na téma archivní-

PhDr. František Šebek referoval o muzejní statistice. Úvo-

ho zákona a jeho dopadu v muzejní praxi.

dem informoval, že podrobný komentář k výkazu V-Kult vy-

Novela památkového zákona, resp. příprava věcného

jde až koncem roku 2012, protože je nutno jej ještě jednou

záměru zákona o památkovém fondu byla projednávána
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na červencovém setkání s dr. Matouškovou. AMG zastupuje

individuální člen AMG byl přijat Ing. Václav Prášek, Ph.D.

v pracovní skupině MK ČR PhDr. František Frýda; návrh no-

Byly odloženy přihlášky k individuálnímu členství Mgr. Mar-

vého zákona by měl být v paragrafovém znění hotov v listo-

tina Mezery, Bc. Lucie Radoňové, Mgr. Jaroslavy Mandíkové,

padu. K věcnému záměru nového památkového zákona již

Evy Müllerové, Mgr. Petra Doležala a Mgr. Anny Večeřové.

AMG vznesla své připomínky, zejména k centrálnímu regis-

Předsedkyně Knihovnické komise AMG PhDr. Štěpánka

tru záchranných výzkumů a ke kompetenci samosprávných

Běhalová, Ph.D., ještě informovala o 36. semináři muzej-

celků posoudit, zda je záchranný výzkum potřeba. Dr. Frýda

ních knihovníků, který se konal v Uherském hradišti ve

k tomu podotkl, že stále nebyly uspokojivě definovány zá-

dnech 4.–6. září 2012. Poté se rozvinula diskuze, na které

kladní pojmy, jako např. památka, a konstatoval celkovou

byla otevřena otázka pokračování aplikace DEMUS. Podle

tendenci přesouvat pravomoci v oblasti památkové péče

informací PhDr. Pavla Doušy, Ph.D. je DEMUS momentálně

do rukou orgánů samosprávy, s posílenou rolí památkové

převáděn tak, aby mohl fungovat na platformě Windows 7.

inspekce coby dozorčího a odvolacího orgánu. Jednání

Programování je plánováno CITeM v horizontu 2 let. Exeku-

dále pokračují; 14. září 2012 byl MK ČR představen nový

tiva AMG byla členy senátu vyzvána jednat s náměstkyní

návrh se zapracovanými připomínkami. Zmiňovaný spor-

ministryně kultury dr. Matouškovou o zveřejnění záměrů

ný bod se týká nálezových zpráv, které by shromažďoval

MK ČR k podpoře stávajícího systému DEMUS ve vazbě na

Archeologický ústav AV ČR, veškerá ostatní agenda by pak

CES a ve stejné záležitosti jednat s Asociací krajů ČR.

měla spolu s ohlašovací povinností přejít pod NPÚ, a snahy

Závěrem senát přijal usnesení a jednání bylo zakončeno

zřídit centrální registr údajů z výzkumů pod názvem Agen-

výzvou dr. Koenigsmarkové k účasti na sněmu a podávání

dový informační systém pro oblast archeologie.

kandidatur do výkonných orgánů AMG.

Dr. Beneš pokračoval informováním o postupu v přípravě novely prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb. Anna Ko-

Jana Jebavá, Anna Komárková

márková, BBus (Hons) doplnila, že návrh novely byl předán
všem Orgánům AMG k projednání s termínem pro zasílání
připomínek do 30. září 2012. Zároveň připomněla i možnost připomínkovat návrh věcného záměru nového památkového zákona, který je k nahlédnutí na stránkách MK ČR.
Zprávu o soutěži Gloria Musaealis 2012 podala Mgr.
Irena Chovančíková. Ke dni zasedání senátu se přihlásilo
8 projektů, 7 v kategorii Muzejní výstava a 1 v kategorii Muzejní publikace. Mgr. Chovančíková opět všechny vyzvala,
aby přihlášky projektů nenechávali až na první měsíce roku
2013; informovala o změně pravidel ve vymezení kategorie
Muzejní počin, který bude od dalšího ročníku nutno přihlásit rovněž 20 pracovních dnů před jeho skončením, pokud
je časově omezen. Na závěr sdělila, že z jednání s dr. Matouškovou vyplynuly společné cíle AMG a MK ČR vedoucí
ke zvýšení společné propagace a prestiže soutěže.
Výkonná ředitelka AMG poté upozornila, že do 14. září
měly být předloženy projekty komisí, které je nutno zahrnout do žádosti o grant na MK ČR; termín byl prodloužen
maximálně do 24. září 2012.
Předposledním bodem jednání byly přihlášky ke členství v AMG. Bylo odloženo projednání přihlášek Muzea
železné opony Valtice, Muzea historických toalet a nočníků, o. p. s., Opavské kulturní organizace, p. o., Muzea
fotografie a moderních médií, o. p. s., a Muzea Josefa Hyláka v Radnicích. Senát rozhodl o přijetí Fakulty chemické
technologie VŠCHT Praha a Muzea gastronomie Praha za
řádné členy AMG. Ke členství nebyla přijata Galerie Malostranská beseda a Keplerovo muzeum v Praze, s. r. o. Jako

6

Usnesení Senátu AMG dne 18. září 2012
Senát bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Exekutivy AMG v období od minulého
zasedání Senátu AMG;
2. Zprávu o přípravě X. Sněmu AMG;
3. Zprávu o stavu muzejní legislativy;
4. Informaci o vývoji muzejní statistiky;
5. Zprávu o XI. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis 2012;
6. Zprávu o přípravě plánu činnosti a rozpočtu na rok 2013.

Senát schvaluje:
1. Mandátovou komisi ve složení Michaela Buriánková, Štěpánka Běhalová, David Hroch;
2. Návrhovou komisi ve složení Dagmar Viletová, Miroslava
Šandová, Blanka Rašticová;
3. Přijetí Muzea gastronomie Praha a Fakulty chemické
technologie VŠCHT Praha za řádné členy AMG;
4. Nepřijetí Keplerova muzea Praha a Galerie Malostranská
Beseda za řádné členy AMG;
5. Přijetí Ing. Václava Práška, Ph.D., za individuálního člena
AMG.

Senát ukládá:
1. Předsedům komisí, kteří dosud nepodali své projekty na
rok 2013, aby tak učinili nejpozději do 24. září 2012;
2. Exekutivě a sekretariátu AMG organizačně a programově
zabezpečit řádné konání X. Sněmu AMG;
3. Exekutivě AMG jednat s náměstkyní ministryně kultury
PhDr. Annou Matouškovou o zveřejnění záměrů ministerstva kultury k podpoře stávajícího systému DEMUS
ve vazbě na CES a ve stejné záležitosti jednat s Asociací
krajů ČR.

Blanka Rašticová
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zprávy, aktuality, informace
Zapojení muzeí do výuky dějin

ve vzdělávacím projektu Národního muzea

Mezi výstupy projektu patří: interaktivní výukové materiály,
webové aplikace, muzejní sady, antologie zvuku 20. století
a lidového folkloru, vzdělávací modul na portálu eSbírky,

„Dotkni se 20. století!“ – tříletý vzdělávací projekt Národ-

vzdělávací a propagační materiály k muzejním expozicím,

ního muzea a dalších muzeí ČR si klade za cíl více zapojit

soubor metodik a metodické kurzy pro učitele dějepisu. Bě-

paměťové instituce do výuky dějin 20. století na základ-

hem řešení projektu se v partnerských muzeích uskuteční

ních a středních školách. Autoři projektu chtějí žáky oslovit

10 výukových seminářů pro učitele.

atraktivním způsobem, prostřednictvím expozic, výstav,

Národnímu muzeu se pro realizaci projektu podaři-

sbírkových předmětů – autentických dokladů minulosti

lo vytvořit unikátní síť partnerských institucí. Na projektu

a jejich příběhů. S využitím moderních technologií, digitali-

spolupracuje s Asociací muzeí a galerií ČR, Asociací učitelů

zovaného obsahu kulturních institucí, ale např. i replik sbír-

dějepisu, Univerzitou Karlovou v Praze a čtyřmi partner-

kových předmětů ve výuce dějepisu se tak dějiny 20. století

skými muzei – Moravským zemským muzeem, Hornickým

přiblíží studentům opravdu téměř na dosah.

muzeem Příbram, Masarykovým muzeem v Hodoníně
a Muzeem Českého lesa v Tachově. Do projektu je zapojeno 12 pilotních škol napříč Českou republikou. V průběhu
projektu dojde k propojení výstav, které se věnují dějinám
20. století, vznikne společná nabídka muzeí pro potřeby výuky a vytvoří se profesní síť muzeí věnovaným dějinám 20.
století. Pokud máte zájem, aby i vaše expozice vztahující se k období 20. století přispěla k obohacení výuky
na základních a středních školách, kontaktujte nás na
e-mailu: michaela_horakova@nm.cz. Metodické materiály
tak mohou být vypracovány i na základě vašich sbírkových
předmětů a témat prezentovaných ve vašich expozicích.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fon-

Expozice Národního muzea „Křižovatky české a československé státnosti” v Národním památníku na Vítkově

dem, prostřednictvím Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost, a státním rozpočtem ČR.

Národní muzeum spravuje více než 14 milionů sbírkových předmětů, z nichž téměř 300 tisíc dokumentuje vývoj

Pavel Douša, Ivana Havlíková

společnosti ve 20. století. Společně se sbírkovými fondy
spolupracujících muzeí jde o jedinečný soubor autentických dokladů historie a kultury 20. století. Projekt „Dotkni
se 20. století!“ se zaměřuje na využití jeho vzdělávacího potenciálu ve výuce.
Zastřešujícím cílem projektu je podpora a zatraktivnění
výuky moderních českých a československých dějin 20. století v mezinárodních souvislostech, prostřednictvím tvorby interaktivních a multimediálních výukových materiálů

Litomyšlské muzeum zahajuje
rekonstrukci

a tvorby metodik projektového vyučování. Projekt nabízí

Regionální muzeum v Litomyšli sídlí v barokní budově

pedagogům a jejich žákům ucelené výukové materiály,

bývalých piaristických škol, která vešla v širší známost ze-

které názorně zachycují klíčové okamžiky dějin 20. století.

jména díky Jiráskově Filosofské historii. Budova projde ná-

Tyto materiály jsou určeny žákům 2. stupně ZŠ a studen-

ročnou generální rekonstrukcí dle projektu architekta Jose-

tům středních škol. Na realizaci klíčových aktivit se budou

fa Pleskota. Muzeum se rozšíří o suterénní vstupní objekt

podílet sami pedagogové. Série žákům umožní získat ele-

s kapacitním foyer a sociálním zázemím; ve vlastní historic-

mentární vztah k minulosti a interpretovat různé pohledy

ké budově vzniknou nové výstavní a společenské prostory,

na události a historické jevy 20. století prostřednictvím

včetně kafetérie a dostatečného zázemí pro různé nevý-

konfrontace „velkých" a „malých" dějin a lidských příběhů.

stavní prezentační a vzdělávací aktivity. Většina depozitářů
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a odborných pracovišť se do rekonstruované budovy již

Cílem tohoto projektu je také nashromáždit příklady

nevrátí; přesune se do nedalekého zámeckého pivovaru,

řešení problémů, se kterými se nejen kulturní zařízení, ale

jehož část se od minulého roku přestavuje pro muzeum

i jednotlivci, kteří organizují různorodé kulturní akce a udá-

v rámci rozsáhlého projektu „Revitalizace zámeckého ná-

losti, potýkají. Součástí poradny je proto i oddíl často klade-

vrší“. Díky tomu se v historické budově muzea zdvojnásobí

ných otázek i s odpověďmi. Tyto vybrané otázky a odpovědi

prostory přístupné veřejnosti.

zveřejňujeme v anonymizovaném znění.

Muzeum je pro veřejnost uzavřeno od 1. července letoš-

Poradna nenahrazuje informace, které jsou běžně do-

ního roku. V letních měsících byl objekt kompletně vystě-

stupné na webových stránkách NIPOS (termíny přehlídek

hován do náhradních prostor. V sobotu 8. září 2012 proběh-

a festivalů, statistická data apod.) a které si mohou návštěv-

lo hojně navštívené „Rozloučení s muzeem“, při němž měli

níci sami dohledat. Rovněž neslouží ke zpracování rešerší,

návštěvníci unikátní možnost projít si celý objekt a sezná-

analýz apod.

mit se prostřednictvím textových a obrazových informací

Pokud tedy řešíte nějaký problém, který spadá do výše

s minulou a budoucí podobou a využitím jednotlivých

uvedených oblastí, neváhejte a vstupte do dveří naší porad-

prostor. V pondělí 10. září byla budova předána zhotovite-

ny, která má stále otevřeno. Pokud to bude v našich silách,

li rekonstrukce. Stavební práce budou trvat do konce roku

rádi vám poradíme. Navštivte nás na našem webu: http://

2013, své brány veřejnosti – s novou expozicí i řadou dalších

www.nipos-mk.cz.

programů – muzeum znovu otevře v jarních měsících roku

Jindřiška Gregoriniová

2014.
Investorem akce je Pardubický kraj, 85 % uznatelných
nákladů je hrazeno z Regionálního operačního programu.
Vítězem veřejné zakázky se stala firma ze Žďáru nad Sázavou s nabídkovou cenou 46,6 mil. Kč (odhadní cena před
vyhlášením zakázky byla 70,5 mil. Kč). Další informace naleznete na http://www.rml.cz.

Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje
Dne 15. září 2012 se v rámci slavnostního zahajovacího
ceremoniálu jubilejního XX. hrnčířského jarmarku v Kun-

René Klimeš

štátu uskutečnilo historicky první předání nového ocenění
lidových výrobců a řemeslníků „Mistr tradiční rukodělné
výroby Jihomoravského kraje“. Cenu si z rukou vedoucí
odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje
JUDr. Hany Holušové a předsedkyně Komise pro tradiční
lidovou kulturu Jihomoravského kraje PhDr. Hany Dvořákové převzali paní Růžena Kozumplíková z Blatnice pod
svatým Antonínkem (v oboru pletení z orobince) a bednář
Bohumil Šikula z Kyjova.
Toto ocenění bude Jihomoravský kraj udělovat každoročně na základě odborně zpracovaných nominací nejvýše třem lidovým tvůrcům, udržujícím ohrožené a zanikající

Vizualizace foyer v novém vstupním objektu muzea
Autor: AP Atelier Praha, Ing. arch. Josef Pleskot

výrobní technologie či řemesla. Nominace mohou podávat
vědecké a odborné instituce, občanská sdružení a jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby a orgány sa-

NIPOS nabízí poradnu on-line
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

mosprávy působící v daném oboru. Nejzazším termínem
pro podání nominace je 30. září kalendářního roku, který
předchází udělení ocenění.

(NIPOS) zahájilo v červenci tohoto roku provoz bezplatné

Garantem ceny je Regionální pracoviště pro lidovou kul-

internetové poradny. Tento portál se specializuje na pora-

turu Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvková organi-

denství v oblasti právní, v oblasti financování kultury z ve-

zace Jihomoravského kraje, na jehož oficiálních webových

řejných rozpočtů a poradenství k neprofesionálním umě-

stránkách jsou ke stažení Zásady pro udílení titulu „Mistr

leckým aktivitám.

tradiční rukodělné výroby JmK“ i příslušný nominační for-

Naše poradenské a informační služby mohou využít pra-

mulář.

covníci státní správy a samosprávy, neziskové organizace,
fyzické osoby působící v oblasti kultury, ale i studenti.
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S Českým rozhlasem poznáváme
slavné cestovatele minulosti

Propagovat a přiblížit veřejnosti tato namnoze neznámá či polozapomenutá jména bylo a je trvalým cílem pracovníků Náprstkova muzea. Proto jsme přivítali pochopení

Český rozhlas je dlouholetým a významným mediálním

Českého rozhlasu 2 pro tento náš záměr a připravili pro něj

partnerem Národního muzea. Přináší nejen krátké anota-

pravidelný cyklus zajímavostí a medailonků právě o osob-

ce a pozvánky na akce ve všech našich muzeích, připravuje

nostech české cestovatelské historie. V rámci pořadu „Šťast-

i rozsáhlejší, původní či tematické pořady. V rámci své neza-

nou cestu“ , který je vysílán každý pátek po 13té hodině,

stupitelné informační úlohy se věnuje i propagaci cestování

si Jan Rosák povídá přímo s kurátory Náprstkova muzea.

doma i ve světě. Současné cestovatele znají posluchači i ze

Jarní vykročení bylo věnováno Dr. Emilu Holubovi a jeho

stále populárnějších besed a projekcí v Nové budově Ná-

africkým cestám, další díly pak představily například bo-

rodního muzea.

tanika, lékaře, etnografa i kartografa Tadeáše Haenkeho,

V Praze, na Betlémském náměstí, stojí bývalý pivovar

odborníka na indiánské kultry jižní Ameriky Václava Šolce,

a vinopalna U Halánků, dnes Náprstkovo muzeum asij-

lékaře a cestovatele po Indonésii Františka Czurdu, učitele

ských, afrických a amerických kultur, kterému bude v příš-

Josefa Kořenského (který podnikl dvě cesty kolem světa),

tím roce již 140 let.

donátora egyptologických sbírek L. v. Holzmeistera, slav-

U Halánků jsou soustředěny etnografické kolekce, které

ného cestovatele Alberta Vojtěcha Friče nebo samotného

se často dostávaly do muzea prostřednictvím sběratelů či

Vojtu Náprstka. Na čas zimní a předvánoční jsme připravili

cestovatelů, kteří nacházeli v Náprstkově domě nejen po-

povídání, které jsme nazvali „Cestovatelské Vánoce“. Uslyší-

chopení, ale i hmotnou podporu pro své plány. Sám Vojta

te, jak prožívali a slavili či naopak neslavili Vánoce naši zná-

Náprstek stál u zrodu Klubu českých turistů. Halánkovský

mí cestovatelé – s domorodými obyvateli nebo o samotě,

dům býval nazývaný suchozemským přístavem cestova-

vzpomínajíce na své domovy? Povíme vám například, jaké

telů, konaly se zde přednášky po návratu z jejich putování

mají vánoční zvyky v Mexiku, a nezapomeneme ani na to,

a cestovatelé také pomáhali vytvářet sbírkový fond přive-

jaká byla adventní a vánoční atmosféra v onom suchozem-

zenými exotickými dary. Přednášeli zde Emil Holub, Otakar

ském přístavu zde u nás na Betlémském náměstí, v domě

Feistmantel, Pavel Durdík, Antonín Stecker, Enrique Stanko

U Halánků.

Vráz, Josef Wünsch, Josef Kořenský a celá řada dalších.

Eva Dittertová

Josef Kořenský na slonu v Indii. Foto ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.
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Socha pro Cejl

Umělec zvolil nesochařský materiál – použité pneumatiky,
které jsou pomalovány barvami vlajky – modrou, zelenou

Do prostoru brněnské čtvrti nazývané Cejl jsou vepsány

a červenou. Během uměleckého procesu tak došlo k potla-

dějiny Brna. Jedno z bývalých předměstí se vlivem indus-

čení původní formy předmětu, umělec mu však ponechal

trializace v 19. století pozvolna proměnilo ve čtvrť s vyso-

jeho funkci. Pneumatika symbolizující kolo je připravena

kou koncentrací převážně textilních továren. Po určitou

vjet do jakékoliv instituce a prosadit uznání národního

dobu byl Cejl označován také jako „rakouský Manchaster“.

symbolu. Recyklovaný materiál využila při práci na sochař-

V okolí továren vyrostly postupně nájemní domy pro čes-

ském sympoziu rovněž polská sochařka Malgorzata Mirga-

ky a německy mluvící dělníky. I když si Cejl svůj industriální

-Tas. Vrstvením použitého kartonu si vytvořila pláty o výšce

charakter uchoval i po skončení 2. světové války, došlo zde

patnácti centimetrů a z nich poté vyřezávala sochu. Výcho-

ke změnám, které jeho podobu i recepci ovlivňují dodnes.

zím bodem jejího konceptu byli obyvatelé Cejlu, konkrétně

Následkem poválečných událostí bylo z Cejlu odsunuto

romské děti. Socha s žebříkem v pozadí tematizuje místo

německy mluvící obyvatelstvo a do prázdných domů byli

romských dětí v českém školním systému a problematiku

umísťováni noví nájemníci, mezi nimiž tvořili početnou

segregovaných škol. Polohu tradičního romského sochař-

skupinu Romové, kteří přišli do Brna za vidinou lepších

ství zastupoval na sympoziu slovenský sochař a řezbář On-

pracovních podmínek. Vlivem politických změn došlo také

drej Gandžor. Socha nazvaná „První Rom, který se vydal do

k zestátnění místních továren. Další ránu zasadila Cejlu

Česka za prací“ reflektuje poválečný vývoj Cejlu nastíněný

privatizace státních podniků v 90. letech minulého století.

v úvodu článku. Figura muže, oděného do kabátu a klobou-

Většina z nich přestala vyrábět a jejich areál dnes okupuje

ku, symbolizuje celou jednu generaci slovenských dělníků,

více firem. Některé továrny získaly nového majitele a byly

kteří přišli do Čech za lepšími pracovními podmínkami.

zčásti či úplně modernizovány, ty zbylé zůstávají nevyužité
a chátrají.
Panorama dnešního Cejlu tak tvoří zvláštní směsice kontrastů. Právě ono romské a neromské, staré a nové nebo
opravené a neopravené dodává čtvrti výjimečný náboj, který je v současné době využíván k mnoha kulturním projektům. Jedním z nich bylo rovněž 3. Sochařské sympozium,
které proběhlo 10.–14. září v Muzeu romské kultury, které
na Cejlu sídlí. Sympozia, jehož podtitul zněl „Socha pro Cejl“
se zúčastnilo šest umělců z pěti zemí. Někteří z nich zvolili
„klasický“ sochařský přístup. Objevily se však také instalace
odkazující do oblasti tzv. angažovaného umění nebo netradiční materiálová pojetí.
Konceptuální přístup k zadanému tématu zvolila dvojice maďarských umělců András Kállai a André J. Raatzsch.
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Ondrej Gandžor při práci

Do společného díla nazvaného „Alternativní, subkulturní

Cejl je tvořen třemi paralelními ulicemi – Cejl, Bratislav-

podnikání“ zahrnuli jak interaktivní rovinu (umělci oslovo-

ská a Francouzská – a ačkoliv se v souvislosti s ním často

vali obyvatele Cejlu a žádali je o „přání“), tak vlastní rovinu

hovoří o městské části či čtvrti, postrádá jeden z charakte-

sochařskou odkazující k tradiční romské kultuře. Umělci se

ristických prvků urbánního celku, kterým je náměstí. Sochu

vrátili k výrobě tzv. válek, cihel z jílovité hlíny sušených na

pro neexistující náměstí na Cejlu zpracovala na sympoziu

slunci, jejichž výroba byla dříve součásti obživy romský ro-

sochařka Božena Přikrylová. Dílo „Kali Sára“ odkazuje k le-

din. Do těla válek vkomponovali „přání“ a poté je roznesli na

gendě o Černé Sáře, patronce Romů. Každý rok se 24. květ-

vybraná místa ve městě, v nichž dochází k setkávání romské

na ve francouzské vesnici Saintes-Maries-de-la-Mer v místě,

minority a neromských obyvatel Brna.

kde se řeka Rhôna vlévá do Středozemního moře, schází

Politizující postoj k romské problematice zvolil pro své

tisíce Romů z celé Evropy, aby se zúčastnily obřadu, jehož

dílo „Romská vlajka“ albánský umělec Sead Kazanxhiu. Po-

hrdinkou je Kali Sára (dosl. Černá Sára). Ústřední roli hraje

doba romské vlajky byla ustanovena prvním mezinárod-

při oslavách vzácná socha Kali Sári, která je postupně zaha-

ním sjezdem Mezinárodní romské unie v roce 1971. Od té

lována několika vrstvami bohatě zdobených šatů, do nichž

doby je obecně přijímána, ale ve výčtu vlajek států zastou-

ji oblékají přicházející poutníci. Socha pozbývá pod tíhou

pena není, i přesto, že jsou Romové uznáváni jako národ.

vrstev známek tělesnosti. Viditelná zůstává pouze její tvář.
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Při závěrečné ceremonii je svatá Sára nesena za doprovodu

se děti inspirovaly pro následnou vlastní tvorbu – malování

hudby a v přítomnosti romských strážců na bílých koních

terče na dřevěnou destičku. Druhá varianta tvořivé dílnič-

ke břehům Středozemního moře. Tam je ponořena do vody

ky nabízela možnost výroby jednoduché „terčové pistole“

a poté odnesena zpět do kostela. Božena Přikrylová ztvár-

z dřevěných polotovarů. Na závěr programu proběhla sou-

nila Kali Sáru jako sloup, který obaluje tělo, z něhož je vidi-

těž o krále střelců. Nejlepší střelci i malíři terčů získali kule,

telná pouze hlava a pár rukou. „Středobod měst tvoří velmi

které byly před jejich zraky odlity do kokil.

často sloup. Socha, která má pro město nějaký hlubší význam.

K programu byly připraveny pracovní listy, se kterými

Existují morové sloupy nebo sloup Nejsvětější trojice. Brněnský

děti průběžně pracovaly. Na webových stránkách muzea

Cejl nemá centrum, kde by se lidé mohli scházet. Moje socha

je možné zhlédnout film dokumentující průběh celé akce.

Kali Sári, zahalena do sloupoví, je sloupem pro neexistující

Repliky na výstavu byly zapůjčeny ze stálé expozice Muzea

centrum Cejlu.“

Benátky nad Jizerou – pobočky Muzea Mladoboleslavska.
Martina Zuzaňáková

V květnu 2012 jsme v rámci muzejního programu pro
školy nazvaného „Zdravověda nejen Tvého prapraděda“

Jak se baví i učí školáci
v Muzeu Mladoboleslavska

nahlédli do historie medicíny mladoboleslavského regionu.
Do sterilního prostředí výstavního sálu většina účastníků
nafasovala zdravotnický oděv, zbylé osoby fungovaly jako
figuranti při nejrůznějších dramatizacích (např. operace

V únoru a březnu 2012 absolvovalo celkem 394 dětí ze

ve vojenském lazaretu a rychlý transport). Děti se formou

základních škol z Mladé Boleslavi a okolí doprovodný pro-

hry seznámily se stručnou historií významných mladobole-

gram k dlouhodobé výstavě „Zbraně“ nazvaný „Tluče bube-

slavských zdravotnických organizací (Pírkovo sanatorium,

níček“. V úvodu proběhla komentovaná prohlídka výstavy,

Klaudiánova nemocnice, Psychiatrická léčebna Kosmo-

které se ujal kurátor sbírky zbraní Mgr. Pavel Sosnovec. Po-

nosy…). Následovala komentovaná prohlídka dobového

zornost byla soustředěna na palné i chladné zbraně rakous-

zdravotnického zařízení i nástrojů převážně z minulého

ko-uherského mocnářství. Nešlo jen o pasivní nahlížení do

století (zubařská ordinace, nemocniční pokoj atd.). Hlouběji

vitrín, žáci měli možnost vyzkoušet funkci perkusních, kře-

do historie jsme pronikli v souvislosti s obávanými moro-

sadlových i kolečkových zámků na autentických zbraních

vými epidemiemi, ale i díky unikátnímu exponátu z roku

– samozřejmě nenabitých. Dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi

1517 – výtisku prvního českého přírodovědného spisu jmé-

pistolí a puškou, mezi předovkou a zadovkou či co je to paž-

nem Herbář aneb zelinář (ve vlastní tiskárně v MB připravil

ba, hlaveň a nabiják. Vlastnoručně tasili šavle z muzejního

k expedici Mikuláš Klaudián). V závěru první části programu

depozitáře a ocenili možnost dotknout se exponátů starých

jsme se věnovali farmacii. Fotografie a lékárenské exponáty

stovky let.

vhodně ilustrovaly i drobné interakce (drcení léčiv na jemný

Další část programu probíhala v Muzeionu (v muzejní

prášek pomocí třenky a těrky, výroba pilulky pomocí jed-

herně), kde byla i běžným návštěvníkům k dispozici inter-

noduchého lisu zapůjčeného z Českého farmaceutického

aktivní výstava „Tluče bubeníček“. Na provazové časové ose

muzea na Kuksu).

děti naznačily čtyři „zastavení“ ilustrující určité mezníky ve

Druhá část programu proběhla opět v Muzeionu, tento-

vývoji zbraní i vojenské výstroje. Nejstarší autentický expo-

krát upraveném na „Apatyku u netopýra“. Pomocí dramati-

nát zde představoval cca 7000 let starý sekeromlat nalezený

zace jsme nahlédli pod pokličku léčitelské praxe řemeslníků

v okolí Řepova. Druhé zastavení – tentokrát ve středověku

v dobách, kdy zuby trhal kovář, vousy holil bradýř, pocením

– poskytlo možnost ukázky výstroje, která nejkompletněji

a mytím vyháněl nemoci lazebník, bradavice i jiné neduhy

chránila člověka před soudobými zbraněmi (zájemce byl

zaříkávala babka kořenářka, housera a oudy vymknuté řešil

oblečen do repliky brnění). Třetí zastávka (třicetiletá válka)

napravovač a léky, mastě, odvary a dryáky rozličné nabízel

účastníky posunula k palným zbraním, především prostřed-

ke koupi apatykář. Děti hádaly jednotlivé předváděné pro-

nictvím repliky doutnákové muškety a děla, ze kterého bylo

fese, několik odvážlivců asistovalo při zábavných etudách.

možné dokonce vystřelit (šlo o zvukový efekt…). Děti se

Na závěr dětem mastičkářka nabídla škapulíř – ne však

oblékaly do kyrysu a dobových kostýmů, na figurantech

na prodej. Drobný plátěný či kožený váček na magické před-

byla názorně předvedena výstroj i výzbroj mušketýrů či pi-

měty odhánějící nemoci a naopak přivolávající např. lásku,

kenýrů. Poslední zastávka školáky přenesla do novověku –

štěstí či klidný spánek si dle svých přání vyrobil každý sám.

doby, kdy střílení nevedlo jen k zabíjení, ale v podobě střel-

Účastníci programu se též spolupodíleli na sepsání „Knihy

by do terčů se stalo druhem sportu a zábavy. Na výstavě

lektvarů a recepisů na nemoci všeliké“, která byla součás-

střeleckých malovaných terčů z 19. století ze sbírek muzea

tí výstavy v Muzeionu. K programu byly vydány „Lékařské
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listy“ (pracovní listy umožňující plnění úkolů v expozici i ve

vstup (26 %) je společně s motivací setkání s přáteli (26 %),

městě, ale i doplňkovou práci ve škole). Na webových strán-

rodinou (22 %) a speciálními muzejními programy (22 %)

kách Muzea Mladoboleslavska je opět možné zhlédnout

jedním z hlavních důvodů účasti návštěvníků na muzejní

filmovou dokumentaci z průběhu programu.

noci. Zároveň tato akce v 91 % motivuje k další návštěvě
muzeí. Generální ředitel Národního muzea PhDr. Michal

Alice Karbanová

Lukeš, Ph.D., následně přítomné seznámil se systémem finacování PMN a vysvětlil, že v případě vybírání vstupného
hrozí ztráta dotací v mnohem větší hodnotě, než by přineslo případné vybírání vstupného. Dále uvedl, že pokud
by mezi pražskými muzejními institucemi převládl názor
vybírat vstupné, Národní muzeum musí jasně upozornit,
že nebude schopno zajistit financování PMN dle dosavadního systému, a tedy by ani nebylo schopno ujmout se role
hlavního organizátora, tak jako v předchozích letech. Pořádání placené PMN by se tedy musela ujmout jiná instituce.
Přítomnými zástupci členských institucí AMG v Praze bylo
odsouhlaseno pokračovat ve stávající podobě organizování a realizace Pražské muzejní noci i pro rok 2013, tzn. že
hlavními organizátory budou Národní muzeum a AMG.

Program pro školy „Zdravověda nejen Tvého prapraděda“

sekce, komise,
kolegia

Druhým bodem programu byla příprava na X. sněm
AMG. Termín pro podání návrhů na kandidáty je pro jednotlivé krajské sekce stanoven na 15. října 2012. Rozběhla se
diskuze o další podobě AMG. Dr. Lukeš vystoupil s názorem,
že současný stav Asociace není zcela uspokojivý. Aby skutečně vykonávala roli fungující profesní organizace, je třeba
se zamyslet nad jejím budoucím fungováním. Dle názoru
dr. Lukeše tedy nadcházející X. Sněm AMG nemůže být pou-

Zasedání Krajské sekce hlavního
města Prahy AMG

ze rutinní volbou funkcionářů, ale je třeba využít toto reprezentativní shromáždění k diskuzi nad budoucností AMG,
definování koncepčních tezí a programu a zamyslet se nad
tím, jak činnost AMG profesionalizovat, změnit funkci před-

Dne 29. srpna se v Národním muzeu sešla pražská kraj-

sedy z čestné na profesionální a získat pro tuto funkci osob-

ská sekce v počtu 13 řádných členů AMG (2 členové byli

nost, která se bude této činnosti věnovat na prvním místě

omluveni) a hosté: za Exekutivu AMG se zasedání zúčastnila

a jejíž prestiž napomůže dalšímu zvýšení prestiže našeho

předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová a výkonná ředitelka

oboru. Řada kolegů s tímto názorem vyslovila souhlas, včet-

Anna Komárková, BBus (Hons), za Národní muzeum Mgr.

ně současné předsedkyně AMG PhDr. Evy Dittertové i před-

Dagmar Fialová, Ing. Mgr. Ivana Havlíková a Ing. Rudolf Pohl.

sedkyně krajské sekce PhDr. Zuzany Strnadové. Problém je

Předsedkyně sekce PhDr. Zuzana Strnadová přivítala pří-

ovšem v realizaci tohoto záměru – je to otázka nejen úpravy

tomné hosty, zástupce Exekutivy AMG, Národního muzea

stanov, ale také financování a dalších okolností.

i představitele členských institucí AMG a zahájila projedná-

Po obsáhlé diskuzi členové sekce dospěli k závěru, že

vání prvního bodu programu, kterým byla Pražská muzejní

nová exekutiva by mohla být tou, která připraví novou

noc. Z důvodu termínu podání žádosti o dotaci na pražský

podobu vedení Asociace; zároveň by mohla být ustavena

magistrát do 5. září 2012 byla schůzka sekce uskutečněna

pracovní skupina, která by se budoucími změnami zabývala

dříve, než se původně předpokládalo.

a nové exekutivě s tímto nelehkým úkolem pomohla.

Nejprve předsedkyně sekce prezentovala celkové vý-

Na závěr zasedání byla zástupkyní Židovského muzea

sledky ankety, která proběhla během Pražské muzejní noci

v Praze PhDr. Danou Veselskou, Ph.D., tlumočena poptáv-

2012 celkem v 6 institucích (Národní galerie, Uměleckoprů-

ka po volných depozitárních prostorech, které ŽMP akutně

myslové muzeum, Židovské muzeum, Památník národního

potřebuje.

písemnictví, Muzeum kávy Alchymista a Muzeum hlavního
města Prahy). Výsledky potvrdily skutečnost, že bezplatný
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Setkání Královéhradecké krajské
sekce AMG

Z následné debaty jasně zaznělo, že Středočeská krajská sekce se hlásí ke stávající struktuře AMG. Téma digitalizace knihovního fondu zmínil dr. Kuchyňka, který dále

Dne 31. srpna 2012 se sešli členové sekce ve složení:

připomněl, že pro fondy Sládečkova vlastivědného muzea

PhDr. Michal Babík, PhDr. Olga Mertlíková, Mgr. Milan Hor-

v Kladně je na provedení digitalizace navržena soukromá

ký, Mgr. Irena Krejčí, Mgr. Alexandra Jiřičková, Mgr. Silvie

firma. Na závěr zasedání byly připomenuty důležité akce

Dušková, Naďa Machková Prajzová, Ph.D., a PhDr. Zita Su-

a data jejich konání.

chánková jako host za Exekutivu AMG.

David Hroch

Cílem jednání byla nominace zástupce krajské sekce do
voleb na sněmu v Opavě. Jako doporučené téma k jednání
na X. sněmu AMG bylo odsouhlaseno zřízení komise pro digitalizaci a komise pro malá muzea. S náměty na zlepšení
činnosti AMG poté vystoupil PhDr. Michal Babík.

Seminář muzejních knihovníků
v Uherském Hradišti

Členové sekce dále diskutovali o možnosti vydávat Věst-

V letošním roce uspořádala Komise knihovníků AMG již

ník AMG pouze v elektronické podobě, případně změnit

36. seminář pro své členy i pro další zájemce o tuto tema-

jeho zaměření z oborového na časopis určený široké ve-

tiku. Přijali jsme pozvání milého hostitele a pořadatele Slo-

řejnosti, a v podobném duchu proměnit i web AMG – tak,

váckého muzea v Uherském Hradišti. Hlavní organizátorka

aby se stal hlavní platformou pro všechny návštěvníky mu-

setkání, knihovnice Slováckého muzea Mgr. Iveta Mátlová,

zejních institucí. Stránky by měly více popularizovat práci

připravila dokonalé zázemí pro třídenní odborné jednání

muzeí a uvádět dobré příklady ze zahraničí. Problémy mu-

svých kolegyň a kolegů.

zejnictví je celkově třeba více medializovat a snažit se reha-

Významné hosty, mezi nimiž nechyběl i předseda

bilitovat podporu muzeí z prostředků soukromého sektoru.

Sdružení knihovníků a informačních pracovníků PhDr. Vít

Management muzeí by se mohl pravidelně setkávat a vy-

Richter, i všechny účastníky semináře přivítala zástupkyně

měňovat si vzájemně informace.

ředitele Slováckého muzea PhDr. Blanka Rašticová a před-

Kandidátem do Exekutivy AMG byl jednohlasně zvolen

sedkyně Komise knihovníků AMG PhDr. Štěpánka Běhalo-

PhDr. Michal Babík. V závěru setkání se rozproudila disku-

vá, Ph.D. Krátký uvítací projev, v němž zdůraznila aktuální

ze o udržitelnosti konceptu muzejních nocí, regionálních

aktivity komise a její pevné místo mezi ostatními odbor-

funkcích muzeí a příspěvcích kraje a města.

nými komisemi AMG, přednesla členka Exekutivy Asociace

Naďa Machková Prajzová
Zápis z jednání sekce naleznete v plném znění na:
http://www.cz-museums.cz pod záložkou Krajské sekce.

Jednání Středočeské krajské
sekce AMG

muzeí a galerií ČR Mgr. Irena Chovančíková. Účastníky pozdravila i vedoucí samostatného oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR Mgr. Blanka Skučková, která upozornila
především na spolupráci muzejních knihoven s oddělením
v oblasti programu „Veřejné informační služby knihoven“
a „Knihovna 21. století“.
Předsedkyně komise poté přednesla zprávu o činnosti
za uplynulý rok a personálních změnách ve výboru komi-

V úterý 11. září 2012 se uskutečnilo v muzeu v Roztokách

se, kterou valná hromada jednohlasně schválila. Následo-

u Prahy jednání Středočeské krajské sekce AMG. Jednání

valy krátké zprávy členů výboru o novinkách v muzejních

bylo přítomno 14 členů, 5 členů bylo omluveno. Úvodem

knihovnách v jednotlivých regionech.

přítomným účastníkům přiblížil PhDr. Luděk Beneš no-

Odborný program semináře byl rozdělen do několika

vinky z jednání Exekutivy AMG. Dalším bodem programu

tematických bloků. Úvodní úterní blok nesl název „Muzejní

byla kandidatura do exekutivy. Za kandidáty Středočeské

knihovny ve světě muzejnictví“ a patřil již tradičně obecným

krajské sekce byli navrženi a jednomyslně schváleni: Na

otázkám rozvoje knihoven. K naplňování Koncepce rozvoje

post předsedy AMG PhDr. Luděk Beneš, jako člen exekuti-

knihoven na léta 2011–2015 promluvili členové Ústřední

vy PhDr. Zdeněk Kuchyňka a na předsedkyni revizní komise

knihovnické rady PhDr. Vít Richter a Mgr. Martin Sekera,

PhDr. Zita Suchánková. Z pléna dále zazněla zpráva o ná-

PhD. Příspěvek o zapojení muzejních knihoven do katalo-

vrhu na změnu fungování AMG: předsednická funkce by

gu přednesla kolegyně Jana Militká. Následoval příspěvek

měla být placena a vykonávána na plný úvazek, mohla by

Mgr. Marie Balíkové z Národní knihovny v Praze o věcném

být zřízena tzv. kolegia muzeí, dělená dle velikosti muzea

zpracování dokumentů a Mgr. Hany Vyčítalové o „Národním

(zřizovatele) na státní, krajská a městská (obecní).

úložišti šedé literatury“ a možnostech jeho využití pro česká
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muzea a galerie. V závěru odpoledne přednesli členové vý-

širokou odbornou veřejnost. Setkání téměř stovky knihov-

boru příspěvky o zkušenostech s granty „Veřejné informač-

nic a knihovníků z muzejních knihoven umožnilo představit

ní služby knihoven“ a „Knihovna 21. století“. Ze závěrečného

konkrétní výsledky práce a zároveň inspirovat ostatní kole-

shrnutí letošních úspěšně přijatých žádostí o grant ze stra-

gy v jejich vlastním úsilí.

ny muzejních knihoven vyplývá, že se počet žádostí značně

Mezi základní úkoly Komise knihovníků AMG se tak

zvýšil, což svědčí o stoupající aktivitě muzejních knihoven

nadále řadí spolupráce s ostatními knihovnami, Svazem

i jejich snaze zapojit se do aktuálního knihovnického dění

knihovníků a informačních pracovníků, Sdružením kniho-

a účinně se na něm podílet.

ven ČR a dalšími kulturními institucemi, upevňování místa

Středeční blok byl nazván „Expozice a výstavy literár-

muzejních knihoven mezi ostatními knihovnami i uvnitř

ní a knižní kultury“. Svými přednáškami jej uvedli vedoucí

svých mateřských institucí a podpora vzdělávání muzejních

knihovny Památníku národního písemnictví Mgr. Alena Pe-

knihovníků. Jejich odborná erudice je prostředkem ke kva-

truželková a ředitel Knihovny Národního muzea Mgr. Mar-

litnímu fungování muzejních knihoven a přináší spokojené

tin Sekera, Ph.D., kteří hovořili obecně o umění a architek-

uživatele.

tuře knižních prezentací a o možnostech a perspektivách

Příspěvky přednesené na semináři a fotografie ze semi-

výstav a expozic knihy a s tím související problematikou sta-

náře budou zpřístupněny na webových stránkách Asociace

vu knihovědy. Novou expozici polygrafie v Národním tech-

muzeí a galerií ČR pod záložkou Knihovnická komise: http://

nickém muzeu představila její autorka Ing. Jana Vránková;

www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise.

PhDr. Štěpánka Běhalová prezentovala nově zpřístupně-

Velký dík patří již tradičně organizátorům setkání, spon-

nou expozici „Landfrasova tiskárna“ v Muzeu Jindřichohra-

zorům a všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě odborné

decka. Na tento blok navázala zajímavá panelová diskuse

části semináře.

vedená kolegyní Petruželkovou.
V odpoledním bloku, který nesl název „Vystavování

Štěpánka Běhalová

a ochrana sbírkových knižních fondů“, informovala posluchače Mgr. Hana Kraflová o zajímavých literárních výstavách v Moravském zemském muzeu. Mezi dalšími pří-
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Botanici v Podyjí

spěvky vynikal názorný příspěvek přední restaurátorky

Botanikové organizovaní v Asociaci muzeí a galerií ČR

knih Markéty Kropáčkové o přípravě knih na výstavu re-

a ve Zväzu múzeí na Slovensku tradičně pořádají společné

staurátorem a Ing. Petra Žáka z ČVUT o osvětlení ve výsta-

semináře, které se konají střídavě v České republice a na

vách. Závěr bloku oživil svým vystoupením zástupce firmy

Slovensku. Letošní seminář ve dnech 28. května až 1. června

AV Media příspěvkem o interaktivním muzeu v moderní

2012 byl pořádán Jihomoravským muzeem ve Znojmě ve

době. Poslední část programu tvořily příspěvky PhDr. Jany

spolupráci s AMG a s finanční podporou Ministerstva kul-

Michlové z Regionálního muzea v Teplicích o exponátu

tury ČR. Organizačně seminář zajistil zejména botanik zno-

měsíce, Mgr. Kláry Smolíkové z Husitského muzea v Táboře

jemského muzea Ing. Radomír Němec. Na vedení exkurzí

o studentech knihovnictví „ve spárech“ muzea a zajímavé

se kromě osoby organizátora podíleli také další regionální

zamyšlení PhDr. Vojena Drlíka z Muzea Brněnska nad tiště-

znalci z řad pracovníků místních výzkumných a vzděláva-

nou knihou jako sběratelským objektem. Helena Houfková

cích institucí, jmenovitě doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (Masa-

svým příspěvkem o rekonstrukci Muzea města Ústí nad La-

rykova univerzita v Brně) a Mgr. Zdeněk Musil (Správa CHKO

bem pozvala zároveň všechny účastníky právě do ústecké-

Moravský kras, dříve Správa NP Podyjí).

ho muzea na 37. seminář, který se uskuteční v příštím roce.

Necelou čtyřicítku účastníků z českých muzeí doplnila

V rámci odborných exkurzí byla zařazena zajímavá ve-

pětice kolegů ze Slovenska. Program semináře jako obvykle

černí prohlídka hradu Buchlov s jeho rozsáhlou knihovnou

spočíval v řadě terénních exkurzí a odborných přednášek.

a návštěva pobočky Slováckého muzea – Muzea lidových

Zahájení bylo plánováno na pondělí 28. května v Havra-

pálenic ve Vlčnově. Účastníci semináře měli možnost se při-

níkách. Úvodní terénní exkurzi bylo potřeba odložit až na

pojit i ke komentované prohlídce města Uherské Hradiště.

podvečerní čas, vzhledem k nepřízni počasí (po celý měsíc

Z jednotlivých příspěvků, které zazněly na semináři, bylo

trvajícím suchu se přihnala průtrž mračen, která zahnala

patrné, že se v průběhu minulého roku i muzejní knihov-

i otrlé terénní botaniky, nicméně způsobila, že ve zbytku

ny aktivně zapojily do naplňování nové Koncepce rozvoje

týdne se místní příroda opět zazelenala a nemuseli jsme

knihoven. Svou aktivní činností a využíváním nových tren-

obdivovat zdejší flóru ve stavu sušeném až spáleném).

dů v oblasti knihovnictví muzejní knihovnice a knihovníci

V přednáškové části semináře zazněla řada zajímavých

zlepšují služby pro své mateřské instituce – muzea i pro

příspěvků. Botanicky pozoruhodnými lokalitami regionu
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nás provedl organizátor semináře Ing. Radomír Němec. Své

jsme posléze došli do obce Čížov. Během exkurze se naskyt-

zdařilé fotografie mnoha rostlinných druhů nám představil

la příležitost pozorovat další zvláště chráněné druhy rostlin.

a náležitě okomentoval další znalec místní flóry Mgr. Zde-

V nivních loukách okolo Dyje poletovalo několik exeplářů

něk Musil. Je potřeba vyzdvihnout také přednášku Ing. Mar-

kriticky ohroženého druhu motýla jasoně dymnivkového,

tina Lepšího z Jihočeského muzea, který poodhalil taxono-

kterému u nás hrozí vyhubení a na jehož podporu správa

mickou problematiku rodu Sorbus (jeřáb) nejen v Podyjí.

NP v současnosti podniká řadu kroků a managementových

Vzhledem k promiskuitě jeřábu muku a dalším procesům,

opatření. Krátce poté jsme v křovinách podél cesty zastihli

které mezi jeřáby v současnosti probíhají, to bylo pro shro-

jeden exemplář užovky stromové. Mezi nejvzácnější pozo-

mážděné botaniky dokonalé „labůžo“.

rované druhy rostlin patří kriticky ohrožený volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium) z čeledi hvězdnicovitých.
Bohužel na něj bylo příliš brzo, takže rostliny ještě zdaleka
nekvetly. Dalším kriticky ohroženým druhem, který jsme
spatřili, byla kýchavice černá (Veratrum nigrum). Podyjí je
jedním ze třech území u nás, kde se tento druh vyskytuje.
Po návratu z exkurze proběhlo v úterý večer 29. května
2012 plenární zasedání Botanické komise AMG.
Středeční exkurze pod vedením Mgr. Zdeňka Musila
směřovala přímo z Havraníků přes Havranické vřesoviště
na Šobes a dále do obce Podmolí. Cestou přes vřesoviště
nás doprovázely některé zvláště chráněné druhy rostlin
a na jednom místě se vyskytoval smil písečný Helichrysum
arenarium. Ochutnávkový stánek Znovínu Znojmo na vinici

Lov beze zbraně na endemický hvozdík moravský

Šobes jsme nalezli zavřený, ale náladu nám vzápětí spravil další exemplář užovky stromové a zatím nekvetoucí trs

Hlavní náplní semináře byly terénní exkurze, které byly

omanu německého Inula germanica, který má v celém Po-

po floristické stránce díky místu konání nebývale bohaté.

dyjí právě jen tuto jednu lokalitu. O něco výše na šobeské

Vysokou botanickou hodnotu území potvrdil první z autorů

šíji jsme přímo u cesty spatřili kriticky ohroženou bažanku

této zprávy již v samotném Znojmě, když cestou z nádraží

vejčitou (Mercurialis ovata).

ověřil v dláždění Velké Mikulášské ulice výskyt Chenopodi-

Poslední celodenní exkurze byla věnována oblasti mimo

um vulvaria, což je dnes již vzácný ruderální druh vázaný na

národní park západně od Vranova nad Dyjí. Autobus nás

eutrofizovaná nároží hospod ve starých sídelních celcích.

zavezl na několik zajímavých, vzájemně izolovaných loka-

Cestou na terénní stanici pak potěšila drobná tráva tužanka

lit. Nejprve jsme navštívili rezervaci Růžový vrch nad Vra-

tvrdá Sclerochloa dura (podobně jako v předchozím případě

novskou přehradou s výskytem endemického hvozdíku

jde o silně ohrožený druh české flóry dle červeného sezna-

moravského (Dianthus moravicus). Další zastávka proběhla

mu), která nás pak ovšem provázela i během dalších exkur-

na zřícenině hradu Cornštejn, kde nejhezčí objev předsta-

zí. Následující den jsme ve Znojmě v trávníku u výpadovky

vovala Hackelia deflexa typická právě pro hradní zříceniny.

na Vídeň (naproti hotelu Dukla) mohli přímo z jedoucího

Ze zajímavých rostlin jsme dále zaznamenali Euphorbia

autobusu obdivovat značné porosty dalšího silně ohrože-

epithymoides. Zastávka na Uherčické louce nám měla před-

ného druhu hadího mordu šedého (Scorzonera cana).

stavit na místní poměry zachovalý luční biotop s výskytem

V rámci pondělní podvečerní exkurze jsme zavítali na

Iris sibirica a Trollius altissimus. Většina účastníků se nicméně

Havranické vřesoviště v bezprostřední blízkosti obce, v níž

shodla, že louka je celkem degradovaná a má-li jít o jednu

jsme byli ubytováni. Zde jsme, dá se říct za pět minut dva-

z nejhezčích luk, je na tom Znojemsko v tomto ohledu cel-

náct, zastihli několik posledních dokvítajících porostů kri-

kem špatně. Poslední navštívenou lokalitou byla rezervace

ticky ohrožené kručinky křídlaté (Genista sagittalis).

Bílý kříž s učebnicovou ukázkou pěchavového boru.

První celodenní exkurze vedla do centrální a botanicky

Na pátek byl v plánu individuální program, který účast-

pravděpodobně nejcennější části národního parku Podyjí.

níci využili například k návštěvě dalších rezervací v okolí

Jejího vedení se ujal doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. Z obce Lu-

Havraníků (Skalky, Pustý kopec u Konic aj.) nebo k návštěvě

kov jsme zamířili k západu, navštívili výslunnou stráň zva-

přírodovědné expozice Jihomoravského muzea ve Znojmě.

nou „Sloní hřbet“, překonali Klaperův potok a po tzv. Kozí
stezce se dostali k řece Dyji. Přes Hardeggskou vyhlídku

Lukáš Krinke a Jiří Brabec
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z konferencí, seminářů
Stopy německojazyčného
obyvatelstva v českých muzeích
Pod tímto názvem, doplněným ještě podtitulem „Česko-

svém příspěvku soustředil na bavorské muzejní instituce
zabývající se historií textilního modrotisku a připomněl
řadu českých stop v tomto oboru i současnou spolupráci
s českými partnery.

-německá témata v současné muzejní práci“, proběhlo ve

Rozsáhlé působení Muzea města Ústí nad Labem na poli

dnech 20. až 22. září 2012 v Ústí nad Labem již 21. setkání

studia a prezentace vývoje německé menšiny na českém

českých, saských, bavorských a hornorakouských muzej-

území i vztahu obou národů představili odborní pracovníci

ních pracovníků. Téma setkání nebylo zvoleno náhodně;

muzea Václav Houfek, jenž se zaměřil na umělecké sbírky

při plánování akce před několika lety se předpokládalo, že

muzea, a Martin Krsek, který se věnoval projektu cílené-

k jejímu datu již bude zpřístupněna rozsáhlá stálá expozi-

mu na česko-německé industriální dědictví a jeho využití

ce k dějinám německojazyčného obyvatelstva v českých

jak v muzejní praxi, tak i při propagaci města. V druhém

zemích, připravovaná především obecně prospěšnou spo-

dnu jednání je ještě doplnil Tomáš Okurka, který se vrátil

lečností Collegium Bohemicum a Muzeem města Ústí nad

k úspěšnému projektu „Zapomenutí hrdinové“, cílenému na

Labem. Nestalo se tak z mnoha důvodů, na úrovni ani úspě-

málo známé skutečnosti týkající se účastníků protinacistic-

chu celé akce však tento fakt nezanechal žádné stopy.

kého odboje na území Sudet.

Jako vždy v minulosti se i tentokrát setkání neslo ve

René Misterek z Městského muzea v Pirně představil

dvou rovinách – odborné a společenské. Odbornou strán-

sbírky a výstavní i jiné akce zabývající se českou nekatolic-

ku představovala dvoudenní konference na téma uvedené

kou emigrací v tomto saském městě v průběhu 17. století.

v titulku tohoto článku za účasti téměř stovky muzejníků ze

Jana Nová z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ho-

všech čtyř zemí. Jak už se stalo při těchto setkáních tradicí,

vořila o již realizovaném projektu „Otcové města“, v němž

obstaraly zahájení konference pozdravné projevy zástupců

byly formou výstav i jiných aktivit, ale také prostřednic-

organizátorů, města Ústí nad Labem a německého i rakous-

tvím výpravné publikace představeny významné německy

kého velvyslanectví. Následovala vystoupení představitelů

hovořící osobnosti, které ovlivnily život i podobu města

čtyř zúčastněných muzejních organizací, v nichž nastínili

v minulých desetiletích. Stefanie Menkeová prezentovala

v obecném pohledu i na konkrétních příkladech stav a způ-

novou expozici „Uprchlíci a vyhnanci v Hofu“ vybudovanou

sob zpracování problematiky, jíž se konference zabývala,

ve zdejším Muzeu bavorského Vogtlandu. Fritz Fellner ze

v oblastech své působnosti.

Zámeckého muzea ve Freistadtu shrnul společné aktivity

Poměrně široké téma poskytlo všem referentům i disku-

muzejníků z oblasti Mühlviertel v Horním Rakousku a z Ji-

tujícím možnost pojednat danou tématiku z různých úhlů

hočeského kraje, realizované v posledním období. Simona

pohledu a rozličným způsobem. Není úkolem tohoto člán-

Schellenbergerová ve svém příspěvku představila, jak a čím

ku podrobně pojednat, popř. zhodnotit veškeré příspěvky,

jsou české země zastoupeny na saských zámcích a hradech.

které na konferenci zazněly. Všechny budou uveřejněny

Markéta Kouřilová pak připomněla minulou i současnou

v chystaném sborníku a čtenáři si pak budou moci vytvořit

činnost Slezského zemského muzea v Opavě jako instituce

vlastní úsudek. Uvádím na tomto místě pouze jejich struč-

působící na rozhraní tří zemí.

nou charakteristiku.
Archeolog Stefan Wolters představil historii i současný
stav mediálně poměrně známého projektu historického
parku Bärnau – Tachov, zaměřeného na zobrazení vesnických obydlí a života v raném středověku v oblasti Českého
a Bavorského lesa. Jana Hubková z Muzea města Ústí nad
Labem se zabývala úzce specializovaným tématem letákové produkce raného novověku a zastoupením českého
i německého prvku v této oblasti. Heidrun Eichlerová z Muzea hudebních nástrojů v Markneukirchen přiblížila novou
expozici prezentující tradici výroby hudebních nástrojů na
české i saské straně Krušných hor a další aktivity, které na
tomto poli zdejší muzeum vyvíjí. Alfred Atteneder se ve
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Tři referáty byly zaměřeny na představení rozsáhlých

zvoleno vhodné téma semináře i přitažlivé místo jeho ko-

dvou- i vícestranných výstavních projektů. Elisabeth Grube-

nání. Nezbývá, než se těšit na příští setkání, které proběhne

rová z Vídeňské univerzity široce pojednala připravovanou

v září 2013 v saském městě Zwickau a jehož hlavní součástí

přeshraniční výstavu, jež proběhne v roce 2013 na čtyřech

bude konference na téma „Muzea a současná média“.

místech Horního Rakouska a jižních Čech. Michael Henker
ze Zemského úřadu pro nestátní muzea v Bavorsku hovořil

Luděk Beneš

o budoucím Sudetoněmeckém muzeu, jež by během několika příštích let mělo vzniknout v Mnichově. Nejvíce prostoru dostalo k prezentaci svého záměru logicky sdružení
Collegium Bohemicum. Jeho ředitelka Blanka Mouralová
vylíčila ve svém vystoupení historii projektu expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích

Muzeum a galerie severního
Plzeňska v Mariánské Týnici
šedesátileté

a přiblížila i jeho současný stav. Jan Šícha její slova doplnil

Šedesát let od založení muzea se v Mariánské Týnici

představením současné výstavy některých předmětů, jež

rozhodli oslavit odborným seminářem věnovaným proble-

budou posléze v této expozici uplatněny. Účastníci konfe-

matice regionální historie a muzejnictví, který byl zároveň

rence pak měli možnost zhlédnout jak uvedenou výstavu,

slavnostním setkáním muzejníků, historiků, kronikářů a pří-

tak zejména architektonické návrhy části expozičních míst-

znivců regionální historie s vernisáží výstavy o historii této

ností a projevit své názory k jejich podobě.

muzejní instituce. Vše se odehrálo ve středu 5. září 2012.
Toto regionální muzeum je od roku svého vzniku umístěné v areálu bývalého cisterciáckého poutního místa,
40 km severně od Plzně. Kostel Zvěstování Panny Marie,
jednopatrová budova proboštství i ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho
v 18. století. Historie úpadku a „zmrtvýchvstání“ této jedinečné stavby jsou poměrně známé a podobají se novodobému zázraku. Po zrušení kláštera v roce 1785 stavba chátrala, takže v roce 1920 došlo ke zřícení kopule kostela. Již
brzy poté se objevují snahy o obnovu stavby, avšak až v 90.
letech 20. století, pod vedením tehdejší i současné ředitelky
Ireny Bukačové, byla zahájena jeho celková rekonstrukce,
dokončená v roce 2008. Celý areál je chráněn jako kulturní

Ředitelka Collegia Bohemica Mgr. Blanka Mouralová představuje novou expozici kolegyním ze Saska. Foto: Vladimír Cettl

památka České republiky. Již toto úctyhodné dílo by na jedno regionální muzeum bylo počinem dosti velikým. Vedle

Skvěle byly připraveny i další akce v rámci programu se-

záchrany a rekonstrukce stavby však muzeum v Mariánské

tkání. Ještě před zahájením konference proběhly exkurze

Týnici vykonávalo a vykonává velmi dobře funkci regionál-

po dvou trasách: ta první vedla do muzea v přírodě v Zubr-

ního muzea pro severní Plzeňsko.

nicích a poté do starobylého hornického muzea v Krupce,
zatímco druhá nasměrovala účastníky do Litoměřic, kde si
prohlédli stálou expozici i výstavu secesního umění v tamní Severočeské galerii, a poté do Terezína s návštěvou Malé
pevnosti. První den jednání byl zakončen prohlídkou pamětihodností hostitelského města. Kulinářským i společenským zážitkem pak byly společné večeře v Pivovarské rychtě, resp. v restauraci na hradě Střekově.
Collegiu Bohemicu i Muzeu města Ústí nad Labem patří
za bezchybný průběh setkání velký a srdečný dík spojený
s přáním mnoha úspěchů v jejich další činnosti. Po určitých
rozpacích, které provázely setkání v několika minulých letech, to letošní ústecké potvrdilo, že o akce tohoto typu je
neustále zájem ve všech zúčastněných zemích, pokud je

Pohled z východu na chrám Zvěstování Panny Marie a muzeum
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Dokladem toho byl i výše zmíněný seminář. Přednáše-

záměru klatovských muzejníků bylo vyhlášení 3. výzvy

jící se ve svých příspěvcích dotkli obecných témat, často

„Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad“,

v konkrétních souvislostech kraje či užšího regionu. Hovo-

který podpořil revitalizaci památek a využití kulturního dě-

řilo se např. o vztahu zřizovatele k muzeím jako zřizovaným

dictví pro rozvoj cestovního ruchu. Zpracovaná projektová

organizacím (Alena Svobodová – odbor kultury Plzeňského

žádost včetně požadovaných příloh byla předána Územní-

kraje). Nebo o muzeu jako zdroji regionální identity (Irena

mu odboru implementace programu v Plzni dne 28. čer-

Bukačová). Dále také o práci týnického muzea s kronikáři,

vence 2008. V září obdrželo Vlastivědné muzeum Dr. Hos-

o historii i současnosti muzejních institucí v okrese. Některé

taše v Klatovech oznámení o přijetí navrženého projektu

byly v letech minulých včleněny do muzea v Týnici, někte-

a v lednu 2009 se doladila smlouva o realizaci a podpoře

rým nejmladším naopak odborná spolupráce pracovníků

našeho záměru.

týnického muzea pomohla při jejich vzniku.

Obytná roubená chalupa Těšetiny č. p. 12 byla na mís-

Na závěr semináře zazněly i zajímavé příběhy sbírko-

tě rozebrána v srpnu 2009 a ještě před koncem roku byly

vých předmětů, jež jsou ve správě muzea v Mariánské Tý-

v chanovickém skanzenu realizovány základy s kamenným

nici. V programu slavnostního dne pak následovala verni-

soklem pod vlastní objekt. Znovupostavení chalupy se zdr-

sáž výstavy věnované šedesátileté historii muzejní práce

želo o dva roky, z důvodu častého vlhkého počasí a kvůli

v Mariánské Týnici. Návštěvníci tak mohli mimo jiné srovnat

potřebě z velké části vyměnit fyzicky dožilou dřevní hmotu.

historické snímky někdejších muzejních expozic s tou sou-

Od května roku 2012 je však objekt součástí návštěvnické

časnou, která byla podpořena z dotačního titulu ROP Jiho-

trasy v Expozici lidové architektury v Chanovicích.

západ a dokončena v letošním roce. O její kvalitě vypovídá
i ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria Musaealis. Šedesát let v životě muzea je v kontextu českého muzejnictví
pěkný střední věk. Ve středním věku již člověk občas lehce
bilancuje. Lehce se bilancovalo i v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici a byla to bilance radostná.
Gratulujeme!
Jana Hutníková

příběh muzejního
předmětu

Rozebrání chalupy v Těšetinech v srpnu 2009

Roubená chalupa z Těšetin
Záchranu roubené chalupy Těšetiny č. p. 12 přenesením
do chanovického skanzenu řešilo klatovské muzeum již od
roku 2000. Původní majitel měl zájem na sejmutí památkové ochrany a demolici této nemovité kulturní památky,
ke které navíc docházelo samovolným způsobem. Další
vlastník pozemku a objektu však pomohl alespoň s administrativním vyřešením souhlasu Ministerstva kultury České
republiky s přemístěním a znovupostavením chalupy na
ploše skanzenu.

Instalace chalupy v Chanovicích v květnu 2012
Návštěvnici měli poprvé možnost seznámit se s interiérem objektu v sobotu 7. července 2012 při příležitosti

Již v roce 2001 se podařilo roubený objekt zaměřit a po-

jubilejního 10. ročníku Dne řemesel – řemeslné přehlídky

drobně zdokumentovat jak kresebně, tak fotograficky. Roku

Plzeňského kraje. Chalupa bude expozičně dovybavena pro

2004 bylo vyřízeno stavební povolení pro nové provedení

návštěvnickou sezónu 2013.

stavby v Chanovicích a o čtyři roky později i pro vlastní
demolici chalupy v Těšetinech. Velkou šancí pro realizaci
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Luboš Smolík

Kalendárium kulturních událostí
Benátky nad Jizerou

Moravské zemské muzeum

Muzeum Benátky nad Jizerou
Starobylá krása
Výstava vánoční

2. 8. – 31. 10. 2012
27. 11. – 21. 12. 2012

Benešov

Muzeum Podblanicka
Stříbrné šperky V. Maška

Muzeum umění a designu Benešov
Václav Starek: Vzpomínka na přírodu.
Memoriam Naturae

4. 10. – 5. 11. 2012

Beroun

Muzeum Českého krasu, p. o.
Drahé kameny České republiky
Hodiny ze Schwarzwaldu
Geopark Barrandien
Dalibor Lukáš: Menší hra

4. 10. – 17. 11. 2012

3. 10. – 18. 11. 2012
10. 10. 2012 – březen 2013
12. 9. – 28. 10. 2012

Blovice

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Staré časy malých dětí
do 31. 12. 2012
Mlýny v povodí řeky Úslavy
2.1 . – 31. 12. 2012
Vlkov – Babiny, eneolitické výšinné sídliště
2. 2. –31. 12. 2012
Skleněná krása
9. 6. 2012 – 6. 1. 2013
Obrazy
5. 9. 2012 – 6. 1. 2013
10 let muzea na zámku Hradiště
4. 10. 2012 – 6. 1. 2013
Veselí kostlivci
1. 12. 2012 – únor 2013

Brandýs nad Labem

Oblastní muzeum Praha-východ
Arnoldinovský dům
Léčivé rostliny

Moravská galerie

Jurkovičova vila
Jan Kotěra – Ohlasy lidového umění
13. 4. – 30. 11. 2012
Místodržitelský palác
Květa Pacovská: AD INFINITUM /
/ Bienále grafického designu
23. 6. – 28. 10. 2012
Dar (Husák trávu nekouřil) /
/ Bienále grafického designu
23. 6. – 28. 10. 2012
Pražákův palác
Pár věcí, co vím o Provo /
/ Bienále grafického designu
23. 6. – 28. 10. 2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
25. mezinárodní bienále
grafického designu Brno 2012
22. 6. – 28.10. 2012
Khhhhhhh – Slavs and Tatars /
/ Laureátka Bienále 2008 Kasia Korczak
21. 6. – 28. 10. 2012
Mexická keramika ve sbírce
Moravské galerie
6. 9. 2012 – 20. 1. 2013
Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního
umění v letech1880–1930			
30. 11. 2012 – 24. 3. 2013
Práce z Kalifornie /
/ Bienále grafického designu
23. 6.  2012 – 28. 10. 2012

Muzeum města Brna, p. o.

Gejša a samuraj
Ano v bílém
Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky.
Gobelínová replika Věry Mičkové

7. 6. 2012 – 28. 10. 2012
19. 9. 2012 – 31.12. 2012

Muzeum romské kultury, s. p. o.
Romové ve fotografii
Jozefa Kolarčíka-Fintického

Technické muzeum v Brně
Tajemství depozitářů aneb
Co jste možná ještě neviděli
Motocykly Václava Svobody III.

do 30. 12. 2012
do 31. 12. 2012

Brtnice

Rodný dům Josefa Hoffmanna

Stanislav Kolíbal: Plocha – linie – prostor
20. 9. – 18. 11. 2012

Brno

Biskupský dvůr
Milovníci knížek
24. 10. 2012 – 30. 3. 2014
Dietrichsteinský palác
Kamenná duha
15. 2. 2012 – 2014
Dějiny peněz v zábavném komiksu
31. 5. – 21. 10. 2012
Palác šlechtičen – Etnografický ústav
Herr Gott! Zapomenutí sousedé.
Obraz zbožnosti německé minority
26. 9. 2012– 31. 12. 2013
Liběna Rochová: Memory.
Reflexe tradic v oděvních objektech 17. 10. 2012 – 13. 1. 2013
20 let s Dětským muzeem. Kaleidoskop
interaktivních výstav pro děti i dospělé
19. 10. – 31. 12. 2012
Pouští, stepí, pralesem
31. 10. 2012 – 10. 10. 2013
Památník Leoše Janáčka – Oddělení dějin hudby
Rudolf Fila: Pocta F. X. Messerschmidtovi 22. 9. –. 10. 11. 2012
Druhotvary
17. 11. 2012 – 30. 1. 2013
Pavilon Anthropos
Umění australských domorodců.
Za posledními lidmi doby kamenné
8. 12. 2011 – 2013

19. 9. – 4. 11. 2012
21. 9. 2012 – 20.1. 2013
   

4. 6. – 28. 10. 2012

Bruntál

Muzeum v Bruntále, p. o.

Bohuslav Reynek: Grafika
Nejkrásnější vánoční ozdoba 2012
Kamzík horský
Síla medu

Břeclav

Městské muzeum a galerie

Keramický svět Ivana Hodonského
Jak se rodí Večerníčky

Bučovice

Muzeum Bučovice
Stavebnice Merkur
Modely a hračky

Čáslav

listopad 2012
prosinec 2012
9. 10. – 4. 11. 2012
7. 12. 2012 – 13. 1. 2013
27. 10. – 25. 11. 2012
5. 12. 2012 – leden 2013
8. 9. – 25. 11. 2012
6. 12. 2012 – 13. 1. 2013

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Výstava ke 150. výročí založení Sokola
Tradiční výstava fotoklubu Čáslav

Muzeum zemědělské techniky
Industria Wichterlensis (1878–2008)

Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích
Podzim v obrazech Daniela Krejbicha
Fotografie Vladimíra Bruntona

Česká Lípa

22. 10. – 18. 11. 2012
22. 10. – 2. 11. 2012
17.8. – 31. 10. 2012
7. 10. – 28. 10. 2012
4. 11. – 25. 11. 2012

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

I. Rozsypal: Obrazy, kresby, velké formáty 13. 9. – 18. 11. 2012
M. Novák: Krajina, lidé, portréty, život
13. 9. – 18. 11. 2012
Církve na Českolipsku ve 20. století
29. 11. – 31. 12. 2012
Středověké umění na Českolipsku
4. 4. – 28. 12. 2012
T. Koucký
24. 11. – 31. 12. 2012
Svědectví. 70 let staré fotografie
neznámého německého vojína
27. 9. – 18. 11. 2012

I

Kalendárium kulturních událostí
České Budějovice

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Jihočeská vědecká knihovna
Po stopách jihočeského trampingu

5. 10. – 30.11. 2012

Wortnerův dům AJG

Výstava českých a polských plakátů ve spolupráci
s obchodem Terryho ponožky
30. 11. 2012 – 3. 2. 2013

Český Krumlov

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Český Krumlov. Od městské památkové rezervace
k památce UNESCO
2. 5. – 31. 12. 2012

Český Těšín

Muzeum Těšínska, p. o.

Klub Muzea Těšínska
Výstava fotografií Stanislava Čajky

3. 9. – 30. 10. 2012

Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice
Vladimír Tůma: Obrazy, pastely
Třpytivá krása – vánoční výstava

Děčín

Z umělecko-průmyslových sbírek OMD
Mistři české malby
Děčínsko v proměnách doby
ve fotografiích 19.–21. století

Dobrá Voda u Hartmanic

Zuzana Kadlecová: Židovská mystika		

Hlučín

Muzeum Hlučínska, p. o.

Panovníci českých zemí
Ludmila Hořká: „Doma“ na Hlučínsku
Vánoční výstava

Hodonín

Galerie výtvarného umění

Fotokošt
Sdružení výtv. umělců moravských
Komiks

13. 7. – 20. 11. 2012
18. 9. 2012 – 1. 1. 2013
2. 12. 2012 – 6. 1. 2013
15. 9. – 28. 10. 2012
29. 11. 2012 – 20. 1. 2013
29. 11. 2012 – 20. 1. 2013

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

15. 9. – 31. 10. 2012

Muzeum Horní Bříza

Horní Bříza

.

2. 12. – 30. 12. 2012

Hořice

Městské muzeum Hořice
Příběh hořických trubiček

Památník Karla Hynka Máchy
Pohledy od Máchova jezera

2. 8. – 31. 10. 2012

Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Hejblata hudební a věci kolem uší
a ten zbytek
Merkur – legendární stavebnice

16. 10. – 25. 11. 2012
8. 12. 2012 – 3. 2. 2013

Frenštát pod Radhoštěm

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Pět let od rekonstrukce muzea
Sbírkové předměty z Texasu

13. 6. – 4. 11. 2012
15. 9. – 4. 11. 2012

Fulnek

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
2. 11. 2012 – 27. 1. 2013

Památník Životické tragédie
Duch a pěst, práci čest!

Výstavní síň Musaion
Kámen kolem nás

Havlíčkův Brod

3. 8. 2012 – 15. 7. 2013
13. 6. – 28. 10. 2012

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

Josef Toufar – kněz a mučedník z Čihoště
28. 9. – 2. 12. 2012
Letci a letectví na Havlíčkobrodsku
28. 9. – 2. 12. 2012
Patchwork
6. 12. 2012 – 13. 1. 2013

Hlinsko v Čechách

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Jaroslav Matouš: Sklo, obrazy
Tatínkovy hračky

23. 9. – 4. 11. 2012
2. 12. 2012 – 6. 1. 2013

Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Radek Pavlík a Jana Malá: Hodnoty času

II

1. 4. – 31. 10. 2012
2. 4. – 31. 10. 2012
15. 8. – 31. 10. 2012

15. 3. – 6.11. 2012
29. 3. – 29. 10. 2012

2. 8. – 31. 10. 2012

Doksy

Havířov

Stopy lišek
Sláva měšťanským střelcům
Přemysl Vranovský: Omnium Animalium

Vánoční výstava

Muzeum Dr. Šimona Adlera

Mehofferův palác ve Fulneku.
Příběh neobyčejného domu

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Jindřich Štreit / Fotokošt
15. 9. – 21. 10. 2012
Čarovné barvy země
26. 10. – 25. 11. 2012
Jan Adam I. z Lichtenštejna
7. 12. 2012 – 28. 2. 2013
Výstavní sál Evropa
Fotokošt
16. 9. – 21. 10. 2012
Opevnění z let 1935–38 na jižní Moravě 9.11. 2012 – 3. 2. 2013
Krása paličkované krajky
3.12. 2012 – 10. 2. 2013

22. 10. – 25. 11. 2012
3.12. 2012 – 31. 1. 2013

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.

Hluboká nad Vltavou

3. 10. – 23. 11. 2012

18. 5. – 31. 10. 2012

Hrabyně

Památník II. světové války

Jedna oprátka za druhou.
František Skokan
Ženy a válka
Válka očima válečných zpravodajů
Heliodor Píka – vojenský atašé v Rumunsku
Koncentrační tábor Mittelbau-Dora
Šlechta ve službách Masarykovy republiky

Hradec Králové

6. 4. – 30. 11. 2012
6. 4. – 30. 11. 2012
2. 8. – 30. 11. 2012
3. 8. – 30. 11. 2012
6. 9. – 30. 11. 2012
4. 10. – 30. 11. 2012

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Pravěk je kůůl!
Život v jezerech a močálech
mladších prvohor

Hranice

18. 5. 2012 – 21. 4. 2013
8. 6. 2012 – 6. 1. 2013

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Synagoga
Ivan Titor: Malba

7. 9. – 4. 11. 2012

Hustopeče

Městské muzeum a galerie

Dagmar Dost-Norden: Obrazy
Výtvarná skupina Alfons
Výstava členů Fotoklubu Hustopeče

Cheb

29. 9. – 21. 10. 2012
29. 10. – 18. 11. 2012
26. 11. – 30. 12. 2012

Galerie výtvarného umění v Chebu
Bojmír Hutta (1920–1987)
Jiří David: Pro a proti
Alžběta Skálová: Pampe a Šinka

21.7. – 30. 12. 2012
11. 10. – 30. 12. 2012
28. 6. – 30. 12. 2012

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje

Loutky z depozitáře chebského muzea
19. 9. – 5. 11. 2012
Lidové umění západních Čech
17. 11. 2012 – 6. 1. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Chomutov

Jílové u Prahy

Dům J. Popela
Copak je to za šarži? Hodnostní označení a doplňky
v čs. armádě od r. 1918 po současnost
27. 9. – 8. 12. 2012
Kostel sv. Kateřiny
Christian Lehmann
6. 9. – 31. 10. 2012
Radnice
Černý fotky
7. 9. – 4. 11. 2012

Prázdniny pod stanem
Jan Kozák: Živelné pohromy
Stáří sobě. Výstava ve spolupráci
s Domovem Laguna Psáry
Holzgerlingen – partnerské město
Igráčci
Keramický svět Jana Kutálka
Vánoce v muzeu
Leopold Čihák

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.

Chrudim

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Pavel Kalfus a Alois Tománek:
Společně, každý svou cestou

Regionální muzeum v Chrudimi
Jan Odvárka: Obrazy
Merkur pro chytré hlavičky

Jablonec nad Nisou

2. 10. 2012 – 10. 1. 2014

8. 9. – 11. 11. 2012
24.11. 2012 – 17.2. 2013

Městská galerie MY
Architektura

15. 9. – 26. 10. 2012

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Ingrid – víc než jen značka
12. 5. – 28. 10. 2012
Vánoce na klopě
17. 11. 2012 – 11.1. 2013
Galerie Belveder
Otcové města Jablonce IX. / Ve škole i po škole. Učitelé
a jejich práce školní i mimoškolní
19. 10. 2012 – 4. 1. 2013

Jablunkov

Muzeum v Jablunkově

Jablunkovský průsmyk.
Brána do Slezska
Za sbírek muzea v Jablunkově

Jesenice

19. 10. 2012 – 28. 2. 2013
21. 10. 2012 – 28. 2. 2013

Vlastivědné muzeum Jesenice

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Jindřichův Hradec

16. 9. – 4. 11. 2012
16. 9. – 18. 11. 2012
od 20. 10. 2012
25. 11. 2012 – 29. 1. 2013
1. 12. 2012 – 20. 1. 2013
9. 12. 2012 – 24. 2. 2013

Muzeum Jindřichohradecka

Jezuitský seminář
Marie Martínková
2. 4. 2012 – 6. 1. 2013
Hanuš Schwaiger z muzejních sbírek
4. 10. – 4. 11. 2012
Řemeslo krajky
8. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Minoritský klášter
Zemědělství na Jindřichohradecku
19. 4. – 30. 12. 2012
Krojačky malé i velké. Krojované panenky
a lidové kroje
3. 5. – 30. 12. 2012
Pomáháme si
27. 9. – 21. 10. 2012

Kačina u Kutné Hory

Muzeum českého venkova

Babiččiny kočárky
Historie a současnost krajinářských úprav
na Novodvorsku a Žehušicku
Od nektaru k medu.
Včela a její význam v přírodě

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum

Ach, ta láska II. Hledání světla

Jiří Měchura: Toulky, Jesenicko – fotografie 27. 9. – 28. 10. 2012

Karlovice ve Slezsku

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Vánoce v kosárně

Jičín

1. 7. – 28. 10. 2012
9. 9. – 11. 11. 2012

Muzeum Kosárna

1. 4. – 31. 10. 2012
1. 4. – 31. 10. 2012
2. 4. – 31. 10. 2012
4. 8. – 30. 11. 2012
prosinec 2012

Divadelní spolek „J. K. Tyl“ v Jičíně
22. 9. – 28. 10. 2012
150 let TJ Sokol Jičín
6. 10. – 4. 11. 2012
Stanislav Kraus – hrdina 2. světové války
2. 11. – 2. 12. 2012
Enter – historie počítačů
16. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Modrotisk – keramika
24. 11. 2012 – 6. 1. 2013

Karlovy Vary

Michal Šarše: Balance – Bilance
Pavel Šlegl: Těžké obrazy, lehčí kresby
100 let budovy karlovarské galerie

13. 9. – 28. 10. 2012
13. 9. – 28. 10. 2012
19. 9. – 31. 12. 2012

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Umění lovu. Od obživy ke kratochvíli

10. 10. – 21. 12. 2012

Jihlava

Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou
27. 5. – 31. 12. 2012
Šoa. Jihlava 1939–1945
14. 9. – 18. 11. 2012
Zmizelí sousedé.
Pocta dětským obětem holocaustu
14. 9. – 18. 11. 2012
120 let Muzea Vysočiny Jihlava
4. 10. – 18. 11. 2012
Kavárna Muzeum
Muzeum Vysočiny Vás zve aneb Pozvánky a plakáty
z historie i současnosti muzea
19. 9. – 11. 11. 2012

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Emanuel Ranný

Jilemnice

Krkonošské muzeum Jilemnice

13. 9. – 19. 10. 2012

Poklady z depozitářů
6. 10. – 18.11. 2012
Oldřich Kulhánek: Známková
a grafická tvorba
13. 10. – 11. 11. 2012
Václav Horáček: Výběr z malířské tvorby 27. 10. – 18. 11. 2012
Dům č. p. 1
Vánoční výstava
1. 12. 2012 – 31. 1. 2013

Galerie umění Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary

Karviná – Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná
Střípky z dějin Karviné
Střepiny ve stromech
Čas radosti a veselosti.
Betlémy z Kysúc

Kladno

2. 1. – 31. 12. 2012
28. 9. – 18. 11. 2012
30. 11. 2012 – 31. 1. 2013

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Radek Pokorný: Organik
Otisky osudů

Klatovy

14. 9. – 25. 11. 2012
21. 9. – 25. 11. 2012

Galerie Klatovy / Klenová

Galerie U Bílého jednorožce
Originální perspektivy
Petra Brázdilová, Šárka Zadáková:
Kůže na skále
Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Lukáš Rais: Svěží a hebké

8. 10. – 2. 12. 2012
10. 12. 2012 – 27. 1. 2013
4. 8. – 31. 10. 2012

III

Kalendárium kulturních událostí
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Gaudeamus igitur. Výstava k 200. výročí
založení klatovského gymnázia
4. 9. – 31. 12. 2012
Tapisérie studentů UHK podruhé
27. 9. – 9. 11. 2012
Expres(e)
27. 9. – 9. 11. 2012
Jak jsi krásné neviňátko
22. 11. 2012 – 4. 1. 2013

Klenová

Galerie Klatovy / Klenová

20. letní keramická plastika
Výstava z Dřevosochařského
sympozia Klenová
František Janula: Hledač v čase
Sýpka
Michal Matzenauer a Martin Frind:
Obrazy a kresby

24. 6. – 31. 10. 2012
3. 9. – 31. 10. 2012
3. 9. – 31. 10. 2012

Vlastivědné muzeum Kyjov
Tajemství Langobardů

20. 11. 2012 – 31. 1. 2013

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun

Karel Balcar: Obrazy
21. 10. – 18. 11. 2012
Veronika Balcarová: Dětské ilustrace, loutky,
betlémy, vánoční stromky a vazby
2. 12. 2012 – leden 2013

Lány

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
300 let Lánské obory

15. 10. 2012 – 17. 2. 2013

Lety

Kulturní památka Lety
Zapomenuté Javoříčko

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně

5. 8. – 31. 10. 2012

Kopřivnice

Lašské muzeum

Jaroslav Koléšek: Objekty

do 25. 11 2012
od 7. 9. 2012
6. 9. – 25. 11. 2012

Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství

Jarmila Veselá: Obrazy a grafika
Renata Stehlinová: Patchwork

prosinec 2012
listopad 2012

Kralupy nad Vltavou

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Krajky a nejen krajky
Skleněné Vánoce

24. 10. – 25. 11. 2012
5. 12. 2012 – 13. 1. 2013

Krnov

MIKS – Městské muzeum Krnov
Prodejní výstava adventních věnců
a vánočních dekorací
Flemmichova vila
Malířství 19. století
Martina Rožanská, Marian Molenda
Salón neprofesionálních umělců

29. 11. – 5. 12. 2012
28. 4. – 31. 12. 2012
13. 10. – 11. 11. 2012
17. 11. – 9. 12. 2012

Kunín

Ležáky – Miřetice u Hlinska

Zámek Kunín

4. 9. – 31. 10. 2012

Národní kulturní památka – Pietní území Ležáky
Dobré slovo je jako chleba

Život na stromě, ve stromě a pod stromem
Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Cesta napříč časem a krajinou

2. 9. – 31. 10. 2012

Liberec

Oblastní galerie v Liberci

Květa Pacovská: Časoprostor
Libor Beránek: Melancholie
Alžběta Skálová: Ilustrace pro děti

13. 9. – 25. 11. 2012
13. 9. – 25. 11. 2012
6. 12. 2012 – 3. 2. 2013

Pavel Werner: Sklo a kresby
Lebky, skryté umění přírody
Dva názvy = jedna krajina
Nám, nám narodil se!

14. 9. – 31. 10. 2012
28. 9. – 2. 12. 2012
1. 10. – 7. 11. 2012
8. 11. 2012 – 6. 1. 2013

Severočeské muzeum v Liberci

Lidice

Lidická galerie

Jiří Trnka
listopad 2012 – leden 2013
Výstava oceněných dětských prací z celého světa
na téma divadlo – loutka – pohádka
31. 5. – 21. 10. 2012
Lidice 2012
31. 5. – 31. 10. 2012
Povstalecké pancéřové vlaky
2. 9. – 31. 12. 2012
Výstava "… a jméno obce bylo vymazáno." 2. 10. – 31.12. 2012

Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích
Přírodovědná tajemství
muzejního depozitáře
Vánoční výstava

25. 9. – 18. 11. 2012
30. 11. 2012 – leden 2013

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Mehofferův paláv ve Fulneku.
Příběh neobyčejného domu
Znamenitá paní hraběnka
Mozart ve Vídni

Jiří Bradáček: Sochy
26. 7. – 28. 10. 2012
22. 9. – 28. 10. 2012
23. 9. – 28. 10. 2012

Kunovice

Letecké muzeum Kunovice
Barevný svět letadel

5. 4. – 31. 10. 2012

Kutná Hora

České muzeum stříbra – Hrádek

Litomyšl

Melodická Litomyšl. Hudební náměty
na obrázcích Quidona Šimka

Litovel

Muzeum Litovel

Stavebnice Lego – hračka nebo hobby?
Betlémy mnoha tváří

Lomnice nad Popelkou

Ondřej Batoušek: Transformers

Příběhy domů a vil

21. 10. 2012 – 31. 3. 2013

6. 9. – 4. 11. 2012

Rodný byt Bedřicha Smetany

Vladislav Jagellonský a Kutná Hora
20. 5. – 30. 11. 2012
Sestry Voršilky
21. 7. – 30. 11. 2012
Co nového v muzeu?
29. 10. – 30. 11. 2012
Kamenný dům
Z dějin školství kutnohorského
2. 4. – 30. 11. 2012
Tylův dům
Historické hudební nástroje
5. 9. – 31. 10. 2012
Výstava k 150. výročí Sokola v Kutné Hoře 7. 11. – 17. 11. 2012

Galerie Středočeského kraje GASK

IV

Kyjov

Městské muzeum a galerie
Výstava obrazů Jiřího Anderle
Betlémy – 11. ročník

Loštice

Památník Adolfa Kašpara
Krása loštických pohárů

Luhačovice

Muzeum Luhačovického Zálesí

2. 4. – 28. 10. 2012
11. 7. – 28. 10. 2012
9. 11. – 31. 12. 2012
22. 10. – 25. 11. 2012
2. 12. 2012 – 6. 1. 2013
2. 1. – 31. 12. 2012
29. 3. – 28. 10. 2012

Kalendárium kulturních událostí
Lysá nad Labem

Muzeum Bedřicha Hrozného

Obojživelníci – krásní ve vodě i na souši

6. 6. – 31. 10. 2012

Malenovice

Hrad Malenovice
Tisíc tváří Íránu

Mariánská Týnice – Kralovice

14. 7. – 31. 10. 2012

Muzeum a galerie severního Plzeňska
České nebe. Svaté obrázky
a grafika 18.–19. století
Textilní inspirace

13. 9. – 2. 11. 2012
8. 11. – 31.12. 2012

Mělník

Regionální muzeum Mělník
Někomu život, někomu smrt
Rok na vsi

29. 9. – 28. 10. 2012
5. 10. – 4. 11. 2012

Mikulov na Moravě

2. 4. – 31. 10. 2012
2. 4. – 31. 10. 2012
2. 4. – 31. 10. 2012
7. 9. – 31. 10. 2012

Mladá Boleslav

Muzeum Mladoboleslavska

Plnou parou vpřed
26. 9. – 18. 11. 2012
Tak trochu jiné Vánoce
28. 11. 2012 – leden 2013
Z rodinného alba
Václava Františka Rudolfa
28. 11. 2012 – leden 2013
Boleslavská nádraží a železnice v obrazech 19. 9. – 25. 11. 2012
Městský palác Templ
Stanislav Pokorný
5. 10. – 4. 11. 2012
M. Cvrkal
9. 11. – 2. 12. 2012
Vladimír Gažovič
7. 12. 2012 – 6. 1. 2013
Sbor českých bratří
Salon výtvarníků Mladoboleslavska
12. 10. – 11. 11. 2012

Most

Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.
Jiří Kačer: Sedimenty – paměti kamene

Náchod

21. 9. – 25. 11. 2012

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Jiří Šindler: Kaligrafie
Arnold Bartůněk: Sochy a kresby
Petr Stibral: Bystakvace Náchod
Náchodský výtvarný podzim.
29. přehlídka umění regionu

15. 8. – 11. 11. 2012
15. 9. – 11. 11. 2012
18. 10. – 11. 11. 2012

24. 11. 2012 – 6. 1. 2013

Nasavrky

BOII, o. s. – Keltský archeopark
Po stopách Keltů

Nejdek

2. 1. – 31. 12. 2012

Národopisné muzeum v Nejdku
Židé v boji a odboji
Vánoční výstava

Netolice

20. 9. – 25. 11. 2012
6. 12. – 30. 12. 2012

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Kdo si hraje, nezlobí

Nové Město na Moravě

2. 5. – 31. 10. 2012

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Ľuboslav Palo: Barevný vodopád
Ondřej Svoboda: Kovaná plastika

Nové Město nad Metují

7. 9. – 28. 10. 2012
9. 11. 2012 – 3. 3. 2013
16. 11. 2012 – 24. 2. 2013

Městské muzeum Nové Město nad Metují
Vánoce v muzeu
Galerie Zázvorka
Farský: Linky času. Plastika – grafika
Dana Holá-Charvátová:
Grafika, textilní design
Graduál český 1604–1605

2. 12. 2012 – 1. 2. 2013
7. 9. – 28. 10. 2012
1. 11. – 31. 12. 2012
14. 9. –24. 11. 2012

Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí

Co oko nevidí
aneb Mikroskop v dějinách bádání
Textil – panenky

7. 9. – 4. 11. 2012
9. 11. – 9. 12. 2012

Nový Bor

Regionální muzeum v Mikulově
Dějiny význačné kolegiátní kapituly
a kostela sv. Václava v Mikulově
Archiv zázraků
Piaristické školy v Mikulově
a jejich vědecké přístroje
Design, sklo a prostor

Antonín Kanta: Fotografie
Jan Kovářík: Uzavřená forma
Kašpárci z celého světa (spojte se)

listopad – prosinec 2012
listopad – prosinec 2012

Sklářské muzeum Nový Bor
Řemeslo a umění ve skle
IGS 2012

16. 6. – 31. 10. 2012
7. 10. – 31. 12. 2012

Nový Jičín

Muzeum Novojičínska, p. o.
Nový Jičín před 100 lety
Vladimír Klein: Sklo / Glass
Vladimír Birgus: Fotografie

29. 8. – 11. 11. 2012
7. 9. – 18. 11. 2012
8. 9. 2012 – 6. 1. 2013

Nymburk

Vlastivědné muzeum Nymburk

Minulost pod silnicí. Nymburský obchvat
ve světle archeologie
26. 10. 2012 – 31. 3. 2013

Opava

Slezské zemské muzeum
Město – zámek – krajina

Ostrava

20. 9. 2012 – 3. 3. 2013

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Umělecké poklady
ze sbírek České národní banky
Stanislav Kolíbal: Objekty
František Bílek – poutník v bezčasí
Ztište svoji duši. Grafická zátiší
napříč staletími

Orlová-Lutyně

25. 9. – 25. 11. 2012
27. 9. – 25. 11. 2012
4. 10. – 2. 12. 2012
6. 12. 2012 – 13. 1. 201

Muzeum Těšínska – výstavní síň v DDM
Klub přátel Staré Orlové se představuje

7. 9. – 31. 12. 2012

Ostroh

Hrad Ostroh (Seeberg)
Jiří Vlach: Výběr z tvorby

12. 8. – 12. 11. 2012

Pardubice

Východočeské muzeum v Pardubicích
Pernštejnské mincovnictví
Modelářství je vášeň
My a neživá příroda
Pardubice v době pánů z Pernštejna
Vzpomínky na Velkou pardubickou

Pelhřimov

7. 12. 2011 – 31. 3. 2013
26. 5. – 4. 11. 2012
26. 5. – 4. 11. 2012
15. 6. – 28. 10. 2012
28. 9. – 28. 10. 2012

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
150 výročí pěveckého sboru Záboj

Petřvald u Karviné

2. 8. – 31. 10. 2012

Technické muzeum

Další prosím! Z historie léčitelství
a lékařství

19. 9. 2012 – 31. 1. 2013

V

Kalendárium kulturních událostí
Písek

Muzeum Policie ČR

Prácheňské muzeum v Písku

Jan Sekal
Dalibor Říhánek
Lenka Kubartová, Naďa Kubartová,
Vladimír Nosek: Tváře / Faces
Jan Šibík: Ďábel v nás
Eva Prokopcová: Obrazy

listopad 2012
prosinec 2012
3. 10. – 28. 10. 2012
5. 10. – 31. 10. 2012
6. 10. – 28. 10. 2012

Plzeň

Muzeum loutek Plzeň

Diorama – Svatba u Broučků
od Jiřího Trnky
Kinetický dvorek 2012

9. 6. 2012 – 31. 3. 2013
1. 8. 2012 – 27. 7. 2013

Západočeská galerie

Josef Hodek a Josef Váchal.
Žák a jeho mistr

5. 9. – 2. 12. 2012

Západočeské muzeum v Plzni

Z Nového světa do celého světa.
300 let harrachovského skla
28. 9. – 2. 12. 2012
VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2012 3. 10. – 18.11. 2012

Polička

Městské muzeum a galerie Polička
Bible očima světa – svět očima Bible
V mezičase. Diplomanti FaVU VUT v Brně

Praha

15. 9. – 11. 11. 2012
22. 9. – 11. 11. 2012

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu
Jan Švankmajer: Možnosti dialogu.
Mezi filmem a volnou tvorbou
26. 10. 2012 – 3. 2. 2013
Městská knihovna
Městem posedlí. Mezinárodní výstava
graffiti a street artu
4. 10. 2012 – 6. 1. 2013
Staroměstská radnice
Milan Salák: 360°
20. 9. – 2. 12. 2012
Trojský zámek
Vincenc Vingler (1911–1981)
5. 4. – 4. 11. 2012
Emil Filla (1882–1953) ze sbírek GHMP
5. 4. – 4. 11. 2012

Chvalský zámek

do 6.1. 2013
1. 10. – 31. 10. 2012
7. 10. 2012 – 13. 1. 2013

Stanislav Libenský Award 2012
a Cherchez la femme

21. 9. – 30. 11. 2012

Franta

13. 10. – 9. 12. 2012

Správa Pražského hradu – Klášter sv. Jiří

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Staletí pod vodou. Juditin a Karlův most
18. 7. – 4. 11. 2012
Ukřižování – metody restaurování
28. 8. – 28. 10. 2012
Vinohrady a Žižkov. Nová města
za východní pražskou branou
11. 10. 2012 – 5. 5. 2013
Klára Šípková: Prostory šperku
30. 10. 2012 – 27. 1. 2013
Současná dětská ilustrace
29. 11. 2012 – 24. 2. 2013
Zámecký areál Ctěnice
Večerníček „Chaloupka na vršku” a jiné pohádky
z ateliéru Šárky Váchové
26. 8. 2012 – 3. 2. 2013
Světové dědictví v hlubinách země
a zpřístupněné jeskyně České republiky
1. 9. – 4. 11. 2012
Stanislav Holý: Krajina her
23. 9. 2012 – 27. 1. 2013

VI

8. 9. – 21. 12. 2012
1. 11. 2012 – 28. 2. 2013
10. 11. – 21. 12. 2012

Národní galerie

Schwarzenberský palác
Václav Hollar: Čtyři roční období
28. 8. – 13. 11. 2012
Veletržní palác
Alfons Mucha: Slovanská epopej
do 31. 12. 2012
Dar dyslexie
5. 9. – 11. 11. 2012
Dominik Lang: Šetření příčiny
7. 9. – 4. 11. 2012
Amalia Giacomini: Zdánlivá neviditelnost
9. 9. – 28. 10. 2012
Theodor Pištěk: Ecce Homo
26. 9. 2012 – 6. 1. 2013
Thomas Ott
2. 11. – 2. 12. 2012
Cena Miese van Der Rohe
6. 11. – 2. 12. 2012
Univerzita Předlice
15. 11. 2012 – 30. 1. 2013

Národní muzeum

České muzeum hudby
Kouzelné hrací strojky / Monarchie
29. 6. 2012 – 28. 1. 2013
100 let pěveckého sdružení
pražských učitelek
12. 9. – 5. 11. 2012
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
„Indián” – Dvořákův americký
sekretář J. J. Kovařík
28. 1. 2012 – 27. 1. 2013
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Kterýpak Čech by hudbu neměl rád?
13. 4. 2011 – 14. 1. 2013
Historické muzeum – Lapidárium Národního muzea
Výstava Europa Jagellonica
a česká plastika z let 1450–1530
26. 5. – 4. 11. 2012
Náprstkovo muzeum
Po stopách Karla Maye
26. 10. 2012 – březen 2013
Národní památník na Vítkově
Sportsmeni v zemích českých / Monarchie
od 7. 9. 2012
Národopisné muzeum – Musaion
Krmě – jídlo – žrádlo / Monarchie
od 6. 10. 2012

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Poklady čtyř staletí.
Ke 120. výročí založení muzea

Nádraží na zámku.
Zapomenuté objevy a vynálezy
Odkaz s lidskou tváří
Statečná Faruza

Muzeum hlavního města Prahy

Pocta japonskému meči
Králové Šumavy I.
Maroko – Brána Západu

Národní technické muzeum

19. 10. 2012 – 10.6. 2013

Nová stálá expozice: Technika v domácnosti od 5. 10. 2012
Mendel 190
20. 7. – 28. 10. 2012
Jak Fingerhut k Náprstkovi přišel aneb
150 let Českého průmyslového muzea 5. 10. 2012 – 31. 8. 2013

Národní zemědělské muzeum Praha

Co pamatuje strom a lidé zapomněli? 30. 4. 2011 – 31. 10. 2013
Od nektaru k medu.
Včela a její význam v přírodě
2. 4. – 31. 10. 2012
Chlévská lyrika
23. 5. 2012 – 30. 12. 2013
Od věku sloužím člověku
od 18. 9. 2012
Agricultura in notitia. Století zemědělského
výzkumu a knihovny
20. 9. – 31. 12. 2012
Poslové dobrých zpráv
27. 9. 2012 – 28. 4. 2013

Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Anatomie knihovny.
Knihovna Karáskovy galerie 1925–1951

7. 6. – 31. 10. 2012

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Vše nejlepší! České sklářské umění
Bravos – současný španělský design

22. 6. 2012 – 31. 3. 2013
2. 10. – 25. 11. 2012

Kalendárium kulturních událostí
Židovské muzeum v Praze

Vytěsněná elita
od 3. 10. 2012
Genocida Romů v době druhé světové války
od 29. 10. 2012
500 let hebrejského knihtisku
od 7.12. 2012
Galerie Roberta Guttmana
Židovská magie v obrazech Marka Podwala 28. 6. – 11.11. 2012

Prachatice

Muzeum české loutky a cirkusu
Loutkářská šatna
Anny Suchardové-Brichové

28. 6. – 21. 10. 2012

5+1 – Kde končí barva, začíná světlo
Opomíjený symbol Vánoc

6. 9. – 28. 10. 2012
9. 11. – 30. 12. 2012

Prachatické muzeum

Prostějov

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.

Armádní sportovní oddíl parašutismu
Dukla Prostějov 1962–2012
13. 9. – 25. 11. 2012
Mistři plakátu. Plakáty období Belle Epoque
ze sbírek ZČU v Plzni
14. 9. – 18. 11. 2012
Prostějovské parky
21. 9. – 25. 11. 2012
Jakub Schikaneder: Mistr pocitů
23. 11. 2012 – 3. 2. 2013
Pevnostní stavitelství
30. 11. 2012 – 20. 1. 2013
Špalíček
Marta Zatloukalová: Příběhy malé i větší
7. 9. – 28. 10. 2012
Jára Cimrman
2. 11. 2012 – 13. 1. 2013

Prostřední Lhota u Nového Knína

Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota
Železářské zboží

6. 6. – 31. 10. 2012

Protivín

Památník města Protivína
Martina Balzarová: Krása
pod mořskou hladinou

25. 7. – 31. 10. 2012

Předklášteří

Podhorácké muzeum

Ghana – Sonda do života africké země

6. 6. – 21. 10. 2012

Přerov

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Pavla Kačírková
František Toth
Do betléma spěchejme!
80 let MOS
Ornitologická stanice
Netopýr

Přerov nad Labem

20. 10. 2012 – 6. 1. 2013
3. 11. 2012 – 1. 3. 2013
1. 12. 2012 – 6. 1. 2013
6. 12. 2012 – 1. 2. 2013
4. 4. – 30. 10. 2012

Polabské národopisné muzeum
Lidové zvyky a obyčeje
ve středních Čechách
Z vlastivědné čítanky Přerova a okolí
Lidové Vánoce v Polabí

Přeštice

18. 3. – 30. 10. 2012
12. 5. – 30. 10. 2012
25. 11. – 30. 12. 2012

Dům historie Přešticka

Nejen pamětníci z kamene v tužce a pastelu 3. 10. – 25.11. 2012
S trochou nostalgie
aneb Jak vařily naše babičky
3. 10. – 25.11. 2012
Krajina a architektura minulých století
v kresbách Hany Matějovské
28. 11. 2012 – 6. 1. 2013

Příbor

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Kůra, lýko, choroše, tráva,
kořeny, pařezy 	

10. 10. 2012– 21. 2. 2013

Předměty z příborských měšťanských
domácností ze 2. poloviny 19. století

15. 9. – 25. 11. 2012

Příbram

Hornické muzeum Příbram

Doba ledová (a co z ní vzešlo…)
1. 6. – 21. 10. 2012
Březové Hory – důl Vojtěch
Kluci, pojďte si hrát!
2. 5. – 31. 10. 2012
20 tisíc generací
16. 6. – 31. 10. 2012
Březové hory – Ševčický důl
Železné rudy ordovických ložisek Barrandienu
a doprovodné minerály
10. 7. – 30.12. 2012

Zámeček – Ernestinum
Příbramské betlémy		

Rajhrad

8. 12. 2012 – 6. 1. 2013

Památník písemnictví na Moravě

Brněnské salonní časopisy. Osobnost Bohuslava Kiliana
a prvorepublikové časopisy Salon a Měsíc 11. 10. – 13.12. 2012

Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník

My tři králové jdeme k vám		
47. členská výstava fotoklubu
Amfora Rakovník
Rakovnické archeologické obrázky

od 7. 12. 2012
17. 10. – 11. 11. 2012
11. 10. – 18. 11. 2012

Rokycany

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Giovanni Gabrieli a benátská hudba
v Rokycanech
6. bienále grafiky Rokycany
Stavebnice Merkur
v historii a současnosti

Roudnice nad Labem

7. 9. – 28. 10. 2012
14. 9. – 28. 10. 2012
9. 11. 2012 – 6. 1. 2013

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Ivan Kafka: Míra nesnesitelnosti
28. 9. – 11. 11. 2012
Jan Padyšák: Šum
30. 11. – 9. 12. 2012
Tři z Trafačky (Cimala, Kaláb, Nepraš) 30. 11. 2012 – 27. 1. 2013

Roztoky u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Dětský svět a móda 20. století
Josef Ryzec: Lodě, dřeváci, ptáci
a jiné příběhy

21. 9. 2012 – 6. 1. 2013

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum

Nová stálá expozice: Muzeum hasičstva
David Hynčík
Obrazy Lubomíra Peška

Rožnov pod Radhoštěm

6. 10. – 28. 10. 2012
od 30. 6. 2012
listopad 2012
6. 10. – 31. 10. 2012

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm, národní kulturní památka
Miloš Šimurda: Obrazy a artefakty

Rumburk

3. 8. – 2. 11. 2012

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. – pobočka Rumburk
Rumburská zastavení

Rychnov nad Kněžnou

9. 6. – 28. 10. 2012

Muzeum a galerie Orlických hor
Koloniál pana Bajzy.
Historie obchodu a obchodování
Orlická galerie
Tomasz Gmerek: Znamení víry
na tváři Kladska
Orlický salon '12. Sběratelé

28. 9. – 2. 12. 2012
14. 9. – 28. 10. 2012
14. 9. – 28. 10. 2012

VII

Kalendárium kulturních událostí
Říčany

Muzeum Říčany
Nebe plné draků
Příběh Vánoc

Sedlčany

Terezín
21. 9. – 18. 11. 2012
29. 11. 2012 – 15. 1. 2013

Městské muzeum Sedlčany

Malé výročí velké události
14. 9. – 21. 10. 2012
Jitka Geomberová a Pavlína Kožmínová:
Barevné propojení
26. 10. – 25. 11. 2012
Dušan Dvořák a Šárka Kváčová:
Obrázky a šperky
28. 11. 2012 – 4. 1. 2013

Sokolov

Muzeum Sokolov, p. o.

100 let archeologie v Karlovarském kraji
Arabela

1. 9. – 11. 11. 2012
2. 9. – 28. 10. 2012

Staré Město

Památník Velké Moravy

Vampyrismus
Sedmipočetníci. Po stopách učedníků
sv. Cyrila a Metoděje
Stupavská falza
Národní parky Chile
Biomimetika

Strakonice

Muzeum středního Pootaví

Studenti a absolventi pražské AVU
Krása vánočních ozdob
Zámecká galerie
Michal Jánský: Grafika

1. 3. – 4. 11. 2012
1. 3. – 31. 12. 2012
2. 4. – 31. 10. 2012
20. 7. – 31. 12. 2012

Jana Filová: Švédsko
Poklady z depozitáře II.

Sušice

15. 8. – 28. 10. 2012
25. 11. – 26.12. 2012
1. 9. – 28. 10. 2012
27. 8. – 23. 11. 2012
1. 12. – 28. 12. 2012

Muzeum Šumavy v Sušici
Gabreta Sancta

4. 6. – 30. 10. 2012

Svitavy

Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Natvrdlí

Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích
Komiks jako Brno!

Šumperk

21. 9. – 18.1 1. 2012

26. 9. 2012 – 13. 1. 2013

Vlastivědné muzeum

Tetřev hlušec ptákem roku 2012
Josef Macek a Rosťa Knápek:
Malování v čase a barevné fantazie

Tábor

7. 9. – 4. 11. 2012
20. 9. – 21. 10. 2012

Husitské muzeum v Táboře

Galerie města Trutnova

Jiří Kornatovský: Meditace kresbou
Irena Hirai a Lada
Krupková-Křesadlová: Rezonance

Třinec

7. 12. 2012 – leden 2013
8. 6. – 30. 10. 2012

Turnov

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Ludmila Matoušová:
Malba, plastika, koláže
Z babiččiny zahrádky
do dědova sklípku

Týn nad Bečvou

14. 9. – 25. 11. 2012
12. 10. 2012 – 27. 1. 2013

Hrad Helfštýn

Uherské Hradiště

Od jara do zimy.
Slavnosti a rituály východní Moravy
6. 9. – 4. 11. 2012
Pohádka ve škole. Zachráněné vzpomínky 22. 11. – 30. 12. 2012
Galerie Slováckého muzea
Přírůstky ze sbírky
18. 10. 2012 – 6. 1. 2013
Archeoskanzen Modrá
Za skvosty pravěku a Velké Moravy.
100 let archeologie na Modré 1911–2011
do 31. 12. 2012

Uherský Brod

Muzeum Jana Amose Komenského

Ivan Theimer na Moravě
15. 9. 2012 – 13. 1. 2013
Nevítaní hosté. Potkan, mandelinka bramborová,
bolševník velkolepý…
27. 9. 2012 – 24. 2. 2013

Úpice

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové

Krajka a vitráže
17. 10. – 16. 11. 2012
Sladký život s čokoládou o Vánocích 27. 11. 2012 – 13. 1. 2013

Úsov

Lovecko-lesnické muzeum

Svět hmyzu
Z depozitáře Lovecko-lesnického muzea
v Úsově
Lubomír Bartoš: Obrazy

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.

Valtice

9. 9. – 21. 10. 2012
26. 10. – 18. 11. 2012
2. 11. – 2. 12. 2012

23. 4. – 28. 10. 2012

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Ústí nad Labem

Keltové. Fakta, která vydala voda
Pavel Karták: Kruh se uzavírá
Fakulta umění a designu UJEP.
Ateliér Design keramiky

26. 10. – 24. 11. 2012

Muzeum Třineckých železáren, a. s., a města Třince

Nové sdružení ve Staré radnici
8. 9. – 27. 10. 2012
„Paže tuž, vlasti služ!" Sokolové v Táboře
od počátku po dnešek
21. 9. 2012 – 28. 2. 2013

Teplice

VIII

Trutnov

30 let Hefaistonu

Strážnice

Městské muzeum

Plakáty Památníku Terezín
k 65. výročí jeho vzniku
4. 9. 2012 – 20. 1. 2013
Malá pevnost
Jiřina Adamcová: Kesby, grafiky, malby
6. 4. – 31. 10. 2012
Terezínská liga.
Fotbal v terezínském ghettu
30. 5. – 30. 10. 2012
Plakáty 1947–2012
5. 9. 2012 – 20. 1. 2013

Česká filmová pohádka
18. 3. – 31. 12. 2012

Stěbořice

Arboretum Nový Dvůr

Památník Terezín, národní kulturní památka

Muzeum města Ústí nad Labem
Dialog s časem
Ústí ve službách vědy

do 31. 10. 2012
do 31. 10. 2012
21. 9. – 31. 10. 2012
do 30. 10. 2012
9. 8. – 15. 11. 2012

Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

Život v tropech II.
2. 4. – 31. 10. 2012
Krajina s maskou
14. 04. – 31. 10. 2012
Výstava ke 100. výročí založení Mendelea
13. 9. – 2. 11. 2012

Kalendárium kulturních událostí
Veselý Kopec

Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec

Vánoce na Veselém Kopci
Statek – Mokrá Lhota
V pondělí je polívčička…

1. 12. – 9. 12. 2012
7. 4. – 31. 10. 2012

Vimperk

Muzeum při Správě národního parku a chráněné
krajinné oblasti Šumava
700 let vimperské větve Zlaté stezky
Vimperk – proměny města
zachycené na fotografiích
Výstava skla

2. 5. – 31. 10. 2012
2. 5. – 31. 10. 2012
2. 8. – 31. 10. 2012

Vinařice u Kladna

Hornický skanzen Mayrau

Jiří Svoboda a Jan Haldovský: Karbonský svět
v obrazech a skalinách
14. 10. 2012 – 24. 2. 2013

Vlašim

Muzeum Podblanicka

Podblanický patchwork aneb Velká krása
z malých kousků látek
5. 10. – 28. 10. 2012
Jan Dvořák: Obrazy
2. 11. – 18. 11. 2012
Vánoce u sousedů
23. 11. – 30. 12. 2012

Vodňany

Městské muzeum a galerie Vodňany
Karel Burda: Fotografie, asambláže,
obrazy, keramika
20 let Nadace JUDr. Zdeňka Nováka
a Marie Novákové
Klub vodňanských výtvarníků
Vánoce jinak
Junák ve Vodňanech

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami

Kresby z vězení
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
NATO
Nekonečné plátno

Volyně

10. 9. – 21. 10. 2012
29. 10. – 25. 11. 2012
3. 12. – 30. 12. 2012
prosinec 2012
17. 9. – 24. 11. 2012
31. 3. – 28. 10. 2012
31. 3. – 28. 10. 2012
31. 3. – 28. 10. 2012
31. 3. – 28. 10. 2012

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Tvrz
Historické kachle

Vrchlabí

2. 6. 2012 – 30. 3. 2013

Správa KRNAP, Krkonošské muzeum

Augustiniánský klášter
Krkonoše objektivem Karla Hníka
19. 9. – 2. 12. 2012
Paní, nesu Vám psaní!
10. 10. – 25. 11. 2012
W. Langhammer – vrchlabský mědirytec 5.12. 2012 – 31. 3. 2013

Vsetín

Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Autíčka z krabiček
Proměny města Vsetína

Vysoké nad Jizerou

4. 5. – 2. 12. 2012
27. 5. – 11. 11. 2012

Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
František Laurin, třetí kronikář Helkovic

Vysoký Chlumec

19. 2. – 28. 10. 2012

Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických
staveb středního Povltaví
Vltava, Sedlčansko a Sedlecko
v díle českých krajinářů
Střední Povltaví v díle Karla Rampla

Vyškov

Muzeum Vyškovska, p. o.

Pravdivost – Soucit – Snášenlivost
23. 10. – 8. 11. 2012
Cestou dlouhou
k vánoční hvězdě putujeme
28. 11. – 6. 1. 2013
Zahrady a sady v mikroregionu
Drahanská vrchovina
10. 9. – 28. 11. 2012
Svatopluk Souček – malíř, kreslíř, muzejník 6. 6. – 31. 10. 2012
Příběh kaple sv. Anny ve Vyškově
9. 10. – 18. 11. 2012

Zábřeh

Vlastivědné muzeum
Moje město Zábřeh

7. 9. – 3. 11. 2012

Zbiroh

Městské muzeum ve Zbiroze
Putování za předky

14. 9. – 31. 10. 2012

Zlín

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Václav Bartoš: Etnografická kresba
Bydlení v baťovském Zlíně
Jak to bylo, pohádko?
aneb Zlínské divadlo dětem

do 11. 11. 2012
2. 1. – 31. 12. 2012

18. 5. – 11. 11. 2012

Znojmo

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Indiáni z velkých plání aneb Hrdinové Karla Maye
ve světle skutečnosti
27. 9. – 23. 11. 2012
Dům umění
Hroznová koza a my
5. 10. – 10.11. 2012
FRAME 011. Výstava z mezinárodní
fotografické soutěže
12. 10. – 27. 10. 2012
Karel Pokorný: Osobně
2. 11. – 1. 12. 2012
Martin Syka: Keňa
9. 11. – 24. 11. 2012
Vánoční výstava prací
Patchworkového klubu Znojmo
30. 11. – 21. 12. 2012

Žacléř

Městské muzeum Žacléř

Jacek Knap: Kresba, grafika, ilustrace
Antonín Vobořil a Jana Macharovská:
Obrázky z nálad

10. 11. – 9. 12. 2012

Vánočky pro kočky

3. 12. – 16. 12. 2012

8. 9. – 2. 11. 2012

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Žatec

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Ilustrátor Cyril Bouda
Zdraví, sílu najdeš v sýru
Uganda
Křížova vila
Květiny a to ostatní
Narodil se v Betlémě

Žďár nad Sázavou

22. 6. – 27. 10. 2012
14. 9. – 16. 11. 2012
9. 11. 2012 – 26. 1. 2013

5. 10. 212 – 23. 11. 2012
30. 11. 2012 – 13. 1. 2013

Muzeum knihy

Staré pověsti české

Žumberk

18. 5. – 31. 10. 2012

Tvrz Žumberk

Ryby a lidé. Rožmberkové a rybníkářství
v jižních Čechách a ve Waldviertelu

1. 4. – 31. 10. 2012

2. 5. – 28. 10. 2012
2. 5. – 28. 10. 2012

IX
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téma: Přeshraniční spolupráce
K zahraničním vztahům
Diecézního muzea v Brně

kostelní interiéry a neslevuje přitom nic ze svého uměleckého přesvědčení, byly v době totality mimořádným povzbuzením pro naše vlastní snahy.

Křesťanství a křesťanská kultura patřily vždy k nejdůleži-

Pod názvem „Dialog“ se v roce 1996 dostalo do Brna

tějším a nejtrvalejším spojnicím evropských národů. Je zce-

14 křesťanských umělců z Bavorska, kteří patřili do okru-

la přirozené, že Diecézní muzeum v Brně, vzniklé jako první

hu Diecézního muzea v Regensburgu. Kolekce, sestavená

instituce svého druhu u nás po pádu totalitního režimu, se

Dr. Hermannem Reidelem, zahrnovala celé spektrum sou-

obrátilo ke svým partnerům v sousedních, zejména němec-

časné tvorby umělců od figurálních sochařských prací až

ky mluvících zemích s nabídkou a prosbou o spolupráci.

po abstraktní expresionismus a výtvarné objekty. Kontakty

Západoevropská diecézní muzea a pokladnice sakrálního

s Diecézním muzeem v Řezně se postupně prohlubovaly

umění (Schatzkammer) imponovaly svou tradicí, kvalitou

a přinášejí svoje výsledky dodnes.

svých uměleckých sbírek i rozsahem činnosti. Inspirující pro

Dvoustrannou česko-rakouskou výstavu „Pozvání“ jsme

nás byly zejména myšlenky výstavní a interpretační kon-

připravili v roce 1997 ve spolupráci s Arcidiecézním muze-

frontace historického a současného umění. Právě takové

em ve Vídni. Sešly se na ní dvě desítky českých a rakouských

zaměření, přistupující k současné tvorbě jako k plnohod-

výtvarníků z okruhu obou muzeí. Společná výstava proká-

notnému „partnerovi“ historických artefaktů, bylo těžištěm

zala dobrou kvalitativní úroveň daného výběru českého

několika výstav, uspořádaných v Brně ve spolupráci se za-

duchovně orientovaného umění a jeho schopnost účast-

hraničními kolegy. Diecézní muzeum působilo tehdy v are-

nit se dialogu v evropském měřítku. Mimořádnou událostí

álu starobrněnského augustiniánského kláštera, proslulého

bylo získání putovní výstavy „Kultura opatství Sankt Gallen“

jménem asi nejslavnějšího českého opata a zakladatele

v roce 1998. Diecézní muzeum Brno se stalo místem jedné

genetiky – Johana Gregora Mendela. Atmosféra mimořád-

z více než šedesáti instalací této výstavy po celém světě,

ného místa a především vstřícnost zahraničních institucí

včetně Islandu, Jižní Ameriky a Tichomoří.

umožnily několik výstavních počinů, které dosud neměly
v Brně ani jinde v České republice obdobu.
Patřila k nim například výstava „Prostor a stavba / Raum
und Bau“ z roku 1994, pořádaná ve spolupráci s Akademií
výtvarných umění ve Vídni, která ukázala vývoj kostelů od
nejstarších dob a kladla důraz na změny, které nastaly po
II. vatikánském koncilu v 60. a 70. letech 20. století. Bezesporu velkým překvapením pro brněnské publikum byla
výstava „Stavba mostu / Brückenschlag“, rovněž z roku
1994, kterou jsme získali ze Švýcarska. Sochařské objekty známých autorů, expresivní malby jednoho ze švýcarských opatů, monumentální (šestimetrová) malba Stvoření
Franze Buchera a další, na české poměry velmi netradičně

Expozice Diecézního muzea v kryptě katedrály na Petrově

ztvárněné křesťanské biblické náměty byly dosud zřejmě

Po téměř desetiletém přerušení činnosti muzea, které

nejodvážnější prezentací křesťanského umění v českém

dostalo výpověď z areálu kláštera, rozhodl brněnský biskup

prostředí.

o zřízení Diecézního muzea jako součásti brněnského bis-

Premiérou v České republice byla také výstava „Friedrich

kupství. Spolupráci se zahraničními partnery uskutečňuje

Press – Znamení / Zeichen“ v roce 1995. Friedrich Press pro-

muzeum nejen vzájemnými návštěvami a dohodou o pro-

slul nejen jako vyhraněná umělecká individualita, ale také

pagaci výstav, ale zejména při realizaci konkrétních výstav-

jako člověk nezlomného charakteru. Po celý svůj život se

ních projektů. Dočasné výstavy jsou pořádány v kryptě ka-

věnoval pouze biblickým tématům, byl autorem několika

tedrály na Petrově. Asi nejpopulárnější akcí zde byla výstava

desítek realizací v katolických i protestantských kostelech,

přesné fotokopie proslaveného Kristova pohřebního rubá-

a to vše v drsném ideologickém režimu „Východního“ Ně-

še z roku 2011, s názvem „Turínské plátno – Podoby Kristo-

mecka od 50. do 80. let 20. století. Občas přes železnou

vy tváře“, doprovázená originálními historickými exponáty

oponu pronikající informace o umělci, který tvoří celé nové

z českého prostředí. Také v případě této výstavy jsme získali
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vzácné zahraniční spolupracovníky a konzultanty ve spe-

Adler, Max Brod, Pavel Eisner, Otokar Fischer, Jan Grmela,

ciální problematice nejstarších nebo tzv. „pravých“ obrazů

Jarmila Haasová-Nečasová, Milena Jesenská a Otto Pick.

Kristovy tváře – veraikonů a mandylionů.
Spolupráce brněnského Diecézního muzea s partnery
z Německa a dalších zemí se ukázala jako mnohostranně
přínosná. Mohu konstatovat, že ačkoliv vlastní možnosti
muzea byly několikrát necitlivě zasaženy ryze pragmatickými faktory, podařilo se uskutečnit řadu zajímavých a pro
naše prostředí přínosných akcí. Je ovšem předpokladem
pro budoucnost, aby zřizovatelé církevních kulturních
institucí dokázali plně docenit význam, jaký kultura, v našem případě kultura duchovní a křesťanská, má pro věřící
samotné – ale zdaleka nejen pro ně. Zkušeností z činnosti
Diecézního muzea v Brně je mimo jiné i potvrzení, že umění

Pohled do výstavy „Praha-Prag (1900–1945)“.
PNP, sál Boženy Němcové.

je schopno oslovovat i tam, kde promluva z kazatelny není

Součástí výstavy je i symbolická kavárna, evokace pro-

pro mnohé tím nejvhodnějším prostředkem komunikace.

storu setkávání intelektuálů ve 30. letech minulého století,

V současné době vášnivých diskusí o roli, postavení a finan-

která je určena jako místo k odpočinku a rozjímání. Návštěv-

cování církví v české společnosti by kultura mohla sehrát

níci zde naleznou kavárenský stolek, židle, na věšácích jsou

roli mostu, který nerozděluje, ale spojuje. Proto je ovšem

zavěšeny autentické noviny – jak české, tak německé. Zá-

potřebné vytvořit předpolí na obou stranách – každý most

koutí přímo vybízí k usednutí a listování faksimilemi dobo-

potřebuje mít svoje základy na obou březích. Spolupráce se

vých novin a časopisů. Atmosféru první poloviny 20. století

zahraničními kolegy je jedním z opěrných bodů a povzbu-

doplňují nahrávky starých melodií v českém a německém

zením, které potřebujeme jak ke kultivaci a rozšíření zku-

jazyce. Návštěvníci se mohou zaposlouchat i do autentic-

šeností, tak k získání potřebné sebedůvěry v naše vlastní

kých nahrávek, na nichž např. Max Brod vzpomíná na Fran-

schopnosti a síly.

ze Kafku a Leoše Janáčka, Jarmilu Haasovou-Nečasovou
Karel Rechlík

nebo Egona Erwina Kische.
Výstava svou pouť započala v květnu v Berlíně na Hum-

Výstava Praha – Prag (1900–1945)

boldtově univerzitě, dále putovala do Prahy (11. července
– 16. září 2012). Její další cesta směřuje v říjnu do Drážďan,

Památník národního písemnictví dlouhodobě spolu-

poté do Ústí nad Labem a Mnichova. Uvažuje se také o vzni-

pracuje s muzei a dalšími subjekty v Rakousku, Německu

ku frankofonní verze, která by mohla být představena ná-

a Polsku. Jedním ze společných projektů je putovní výstava

vštěvníkům v Lyonu.

„Praha – Prag“, která byla realizována Spolkem Adalberta
Stiftera z Mnichova a Památníkem národního písemnictví
ve spolupráci s literárními historiky z České republiky, Rakouska a Německa. Je zaměřena na osobnosti, které v první
polovině 20. století působily jako prostředníci mezi českou
a německou literaturou.

Kateřina Verčimáková

Vše je o lidech

Splupráce Moravského zemského muzea
na trase Brno – Vídeň a Brno – Mnichov

Praha v té době byla městem literatury dvou jazyků,

Jedním z pozitiv posledních desetiletí je skutečnost, že

reprezentovaná českými, německými a židovskými autory

úvahy – a to nejen o stavu našeho oboru – můžeme opět

v kontextu rychle se proměňující politické situace v Evro-

vést v kontextu s děním v sousedních zemích, bez bariér,

pě. Ve 30. letech dvacátého století se stala významným in-

kterými státní a ideologické systémy na dlouho dobu vy-

telektuálním a uměleckým centrem a Československo po-

mezily evropský prostor. Bezprostředně po pádu železné

sledním ostrovem demokracie mezi sousedními státy, které

opony v roce 1989 vyšly od vedoucích osobností etnologie

podléhaly jeden po druhém fašistickému režimu.

na rakouské a české resp. moravské straně hranice signály

Výstava je věnována osobnostem, které měly zvláštní

k navázání přetrhaných vazeb, k navázání na tradice spo-

cit pro specifika obou jazyků, kultur a mentalit. Podrobně

jené s počátky oboru v obou zemích. Nepřekvapí proto, že

se zaměřuje na spisovatele, kteří se zabývali jak českou, tak

ihned jakmile to bylo možné, jsme podnikli výměnné cesty

německou literaturou a podíleli se na vzájemném sezna-

spojené s poznáváním sbírek a sousedů – kolegů samot-

mování dvou kultur. Objevují se zde jména jako je Friedrich

ných. Na začátku dalšího tisíciletí jsme se tedy obloukem
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vrátili k situaci, která zde panovala koncem 19. století, kdy

„Herr Gott. Zapomenutí sousedé – Poutní upomínky ně-

mezi členy nově vzniklého Rakouského národopisného

mecké minority“.

spolku figurovala jména moravských vlastivědných pra-

K dalším moravsko-německým projektům dala pod-

covníků, a kdy k základům sbírky Františkova muzea v Brně

nět tehdejší ředitelka Západočeského muzea v Chebu Eva

logicky patřily i doklady života německy mluvící menšiny.

Dittertová, která oslovila bavorské kolegy, což mělo za ná-

Tento stav nejlépe ilustrují klíčové předměty centrálních

sledek i aktivní účast českých a posléze i moravských muzej-

muzejních sbírek v obou zemích. Pod inventárním číslem

níků na konferencích pořádaných Bavorskou centrálou pro

1. tak byla ve vídeňském Rakouském národopisném muzeu

nestátní muzea. Více než dobré kolegiální vztahy vyústily

(ÖMV) zapsána dámská kožená kabelka pocházející z Jih-

v případě Brna mimo jiné do zapůjčení souboru afrického

lavy. Špičkovým předmětem brněnské sbírky je pak slavný

filmového plakátu ze sbírky Wolfganga Stäblera kurátora

„císařský“ pluh, s nímž během inspekční cesty po Moravě

bavorské centrály. Výstavou „Ďábel, smrt a Schwarzeneger“

oral císař Josef II.

se pak Etnografický ústav zapojil do programu Mezinárod-

Nutno však podotknout, že na vybudování komunikační

ního bienále grafiky Brno 2010, přičemž koncept se dočkal

sítě mezi muzejními i akademickými pracovišti Rakouska

reprízy v roce 2011 v Pinakotek der Moderne v Mnichově.

a Moravy se podílely především osobnosti. Ve Vídni to byl

Etnologické instituci se tak podařil nepříliš obvyklý vstup

ředitel ÖMV Klaus Beitl, na Moravě vedoucí Katedry etnolo-

na půdu historie umění.

gie FF MU Richard Jeřábek. Díky přátelskému prostředí, kte-

Uvedené příklady snad nejlépe ilustrují staré české poře-

ré dokázali vytvořit, mohla navázat odborné kontakty i nová

kadlo: „Když se ruka k ruce vine…“, tj. že dobré vztahy plodí

generace národopisců. V rámci spolupráce následoval kla-

dobré věci.

sický repertoár výměnných výstav, jehož vyvrcholením byla

Hana Dvořáková

účast na projektu „15+10“, kdy v roce 2004 vídeňské ÖMV
přizvalo 10 nově přistupujících států do EU k prezentaci ve
Vídni a Etnografický ústav zde zastupoval Českou republiku. V loňském roce jsme pak instalovali autorskou výstavu
„Sousedé na talíři“ zaměřenou na představení kulinárního

Přeshraniční impuls v kultuře
nese název Porta culturae

fenoménu moravské a dolnorakouské kuchyně mající uká-

Od roku 2011 probíhá v Jihočeském kraji, Jihomorav-

zat jak odlišnosti, tak i shody v oblasti kultury jídla. Díky ní

ském kraji, v Kraji Vysočina a v Dolním Rakousku nový tří-

jsme aktivně vstoupili do příprav na Dolnorakouskou zem-

letý projekt s názvem „Porta culturae“, jehož hlavním cílem

skou výstavu 2013, přičemž na rakouský projekt se podařilo

je prostřednictvím pilotních akcí zahájit či rozšířit kulturní

napojit i další muzea – zařízení Technického muzea v Brně,

spolupráci těchto čtyř regionů. Ve spolupráci s dolnora-

mlýn ve Slupi a Regionální muzeum v Mikulově.

kouskou organizací Kulturvernetzung probíhá řada zají-

Rčení „Vše je v lidech“ platí i v případě dalších zahranič-

mavých kulturních akcí jak pro širokou veřejnost, tak i pro

ních aktivit. Pakliže spojení Brna a Vídně odpovídá duchu

odborníky. „Porta culturae“ představuje v Čechách a na

c. k. monarchie a bylo historicky „nadřeknuto“, pak další kro-

Moravě kulturní projekty našich dolnorakouských sousedů

ky západním směrem se odvinuly od osobnosti kurátorky

a recipročně prezentuje české kulturní projekty v Dolním

Etnografického ústavu Miroslavy Ludvíkové. Ta se v 80. le-

Rakousku.

tech 20. století pokusila zkompletovat ikonografické doklady lidového oděvu na kvaších, přičemž jádro sbírky bylo
v Brně, menší část pak ve vlastnictví Sudetoneměckého institutu a Spolku A. Stiftera v Mnichově. Díky své houževnatosti dokázala celý konvolut grafiky vystopovat a již v roce
1992 spojit v publikačním a následně i výstavním projektu
s premiérou nejprve v Mnichově a následně v Brně.
V letošním roce pak pokračujeme v dané cestě, když
jsme v červenci v Mnichově představili kolekci fotografií
z 30. let 20. století zachycujících život německého jazykového ostrůvku na Vyškovsku. Již na vernisáži jsme se dočkali
zpětné vazby, neboť návštěvníci na snímcích identifikovali zobrazené lokality i jednotlivce. Recipročně jsme pak na
podzim tohoto roku představili v Paláci šlechtičen projekt
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Projekt, který potrvá až do roku 2013, je spolufinancován jednotlivými kraji a podpořen z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, v rámci Přeshraniční spolupráce Česká

Přeshraniční projekty
Krkonošského muzea ve Vrchlabí

republika – Rakousko (OP Evropská územní spolupráce

Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí využívá

Rakousko-Česká republika 2007–2013). Jedním z cílů je vy-

od roku 2007 možností Operačního programu přeshraniční

budování české veřejné databáze kulturních subjektů, pro-

spolupráce Česká republika – Polská republika. Partnerskou

vázané s podobnou databázi v Dolním Rakousku. Databáze

organizací je mu nejčastěji Muzeum Ceramiki w Bolesła-

zahrne jednotlivce i organizace zabývající se výtvarným

wcu, dále Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze a Karko-

uměním, divadlem, uměleckými řemesly, architekturou,

noska Agencja Rozwoju Regionalnego.

pořadatele kulturních akcí, festivalů atd. a bude spolu s dal-

Ve spolupráci s Muzeem Ceramiki realizovalo Krkonoš-

šími akcemi prezentována na webových stránkách projektu

ské muzeum v letech 2009–2010 rozsáhlý projekt „Via fab-

http://www.portaculturae.eu.

rilis – Cesta řemeslných tradic“, jehož hlavním cílem bylo

V projektu je zahrnuta také tříletá podpora muzejních

přispět k záchraně kulturního dědictví v oblasti tradiční ru-

a galerijních nocí. V rámci doprovodných programů v růz-

kodělné výroby. Za tímto účelem byla odborně popsána si-

ných formách se zde prezentuje dolnorakouská kultura

tuace v regionu Krkonoš a Dolního Slezska a z vytipovaných

nebo probíhají vzájemná setkání českých a rakouských pra-

muzeí a tradičních výroben byla vytvořena „Cesta řemesl-

covníků muzeí a galerií, kde jde v neposlední řadě o sezná-

ných tradic“ vedoucí z Vrchlabí přes Jilemnici, Harrachov,

mení s metodikou českých a rakouských muzeí a navázání

Szklarskou Porębu a Lwówek Śląski do Bolesławce. Zájemci

kontaktů. Z těchto iniciačních setkání se nadále rozvíjejí

o rukodělnou výrobu ji mohou absolvovat vybaveni popu-

kooperace na institucionální úrovni, např. zápůjčky výstav

lárně-naučnými publikacemi: průvodcem, mapou a cestov-

nebo realizace návazných přeshraničních projektů.

ním deníčkem.

Přenos rakouského know-how je dobře patrný u akce

Klíčová muzea ve Vrchlabí a Bolesławci v rámci projektu

„Dny otevřených ateliérů“, která se v sousedním Rakousku

zrekonstruovala své budovy a vytvořila nové expozice. Kr-

realizuje již 10 let. V loňském roce se jí jen v Dolním Rakous-

konošské muzeum, vedle rekonstrukce stávajících prostor

ku zúčastnilo přes tisíc uměleckých tvůrců, které dohroma-

ve třech historických domech na náměstí Míru, vystavělo

dy navštívilo téměř 67 000 návštěvníků. V Jihočeském kraji

v jejich sousedství repliku poloroubeného domu s hrázdě-

se „Dny otevřených ateliérů“ konají již popáté, na Vysočině

ným štítem, který byl zdemolován v 50. letech 20. století.

a v Jihomoravském kraji podruhé, a zájem výtvarníků i ve-

Situovalo sem expozice tradiční textilní a truhlářské výroby,

řejnosti stále stoupá. Organizovány jsou také zájezdy pro

instalované formou otevřeného depozitáře. V sousedních

umělce, kteří se tak mohou seznámit s prací kolegů v ostat-

rekonstruovaných prostorách vznikly expozice věnované

ních krajích. Cyklus hudebních koncertů s názvem „Jazzo-

lidovému řemeslu a umění. V průběhu projektu proběhlo

vý most“ je pak ve znamení společných koncertů českých

několik úspěšných výměnných výstav a doprovodných akcí

a rakouských jazzových skupin a putuje hlavně po menších

(v Bolesławci byly např. představeny krkonošské betlémy

městech.

a grafické listy, ve Vrchlabí boleslavecká kamenina). Ved-

Mezinárodní literární festival, česko-rakouská malířská

le splněných cílů lze přínos projektu spatřovat ve výměně

sympozia, výstavy českých a rakouských betlémů, společ-

zkušeností s polskými kolegy a vytvoření vzájemného přá-

né výstavní projekty v muzeích a galeriích, sklářská sym-

telství, o čemž svědčí ocenění udělené Euroregionem Nisa

pozia, edukační projekty, odborné historické, etnografické,

za spolupráci.

betlémářské a památkářské konference, ediční počiny ve

Dokladem je i právě probíhající nový společný projekt

formě katalogů, populárně-naučných publikací či dvojja-

„Zahrady živé kultury – ochrana kulturního dědictví pol-

zyčných sborníků – to vše nabízí „Porta culturae“. Kromě

sko-českého pohraničí“ zaměřený na prezentaci, oživování

jiných akcí Vás můžeme pozvat na „Dny otevřených ate-

a nové rozvíjení tradičních svátků vázaných na zemědělský

liérů“ v Dolním Rakousku 13.–14. října 2012, mezinárodní

či církevní rok a srovnání způsobu jejich oslav v Čechách

konferenci o památkové ochraně vinohradnických objektů

a Polsku. Vybrané svátky (Masopust, Velikonoce, Svato-

a krajiny ve Znojmě 21.–22. listopadu 2012 a na mezinárod-

jánská noc, dožínky, Vánoce) jsou prezentovány ponejvíce

ní konferenci „Češi a Němci na Vysočině“ v Havlíčkově Brodě

v zahradách muzeí za účasti amatérských umělců a ře-

24.–26. dubna 2013.

meslníků z partnerské země. K tomu využívá Krkonošské

Více informací získáte v regionálních kancelářích nebo
na webu http://www.portaculturae.eu.

muzeum zázemí pořízeného v rámci projektu – mobilního
podia s ozvučením, promítací techniky, přenosných stánků

Jiří Jedlička

a dalšího mobiliáře. Osvědčená spolupráce Krkonošského
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muzea a Muzea Ceramiki v těchto dnech vrcholí přípravami
projektu „Via fabrilis II“.
Dalším významným partnerem je Muzeum Karkonoskie

Češi a Němci ve 20. století
ve stínu dvou totalit

w Jeleniej Górze, se kterým Krkonošské muzeum spolupra-

Odvážná a zajímavá výstava, která se věnuje vývoji čes-

cuje v různých rovinách již od počátku 90. let 20. století.

ko-německých vztahů ve 20. století, je pořádána jako akce,

Pojítkem obou muzeí je srovnatelná historie, územní pů-

sloužící k vzájemnému poznání sousedních zemí v centru

sobnost, oborové zastoupení i charakter sbírkového fondu.

Bohemia-Bavaria v příhraničním městečku Schönsee. Do

V letech 2011–2012 muzea realizovala projekt „Krkonoše ve

výstavní síně ve starém pivovaru, adaptovaném pro kultur-

sbírkách – vzájemné poznávání fondů krkonošských mu-

ní účely, míří každoročně z muzeí Plzeňského kraje několik

zeí“. Vedle uskutečněných stáží pracovníků obou institucí

výstav, které se setkávají s velkým zájmem. Na projektu, je-

byly výstupem projektu výstava a publikace krkonošských

hož nositelem je Muzeum a galerie severního Plzeňska, se

grafik Ericha Fuchse, jehož dílo je zastoupeno ve sbírkách

podílejí kulturní instituce Plzeňského kraje (Západočeské

obou muzeí, a webový rozcestník na stránkách muzejní

muzeum v Plzni, Muzeum Českého lesa v Tachově, regio-

knihovny, odkazující na polské knihovny vlastnící tzv. cor-

nální muzea v Domažlicích, Klatovech, Sušici a Kašperských

contica, tedy materiály s krkonošskou tematikou.

Horách a Studijní a vědecká knihovna v Plzni). Výstava na-

Zvláštní postavení mezi uskutečněnými projekty zau-

vazuje na cyklus „Vergessenes Erbe“ tedy Zapomenuté dě-

jímá „Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor“ z let

dictví, mapující česko-německé vztahy v oblasti literatury,

2009–2010. Cílem projektu bylo přispět k udržitelnému

vědy a výtvarného umění. Třetí, letošní část „Vergessenes

rozvoji Krkonoš a Jizerských hor prostřednictvím histo-

Erbe“ je věnována historickému rámci osudů Čechů a Něm-

rického kontextu architektury tak, aby nedocházelo k de-

ců ve 20. století, kteří prožili dvě analogické totality. Proto

vastaci hodnotného krajinného rázu příhraničního území

se jmenuje „Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalit“

nevhodnou novou výstavbou. Partnerem Krkonošského

a tento záběr je do jisté míry zvolen pro vyvážené pochope-

muzea, resp. Správy Krkonošského národního parku, byla

ní složitých vzájemných osudů. Koncepce výstavy sleduje

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Jeleniej

historické etapy vzájemných vztahů během 20. století. Au-

Górze. V rámci projektu vznikla putovní výstava a inspirační

toři výstavy se v této citlivé a složité tematice řídí přístupem

příručka pro stavebníky a projektanty seznamující s cha-

francouzského historika Marca Blocha:

rakteristickými znaky místní stavební tradice, která byla

„Maják veškerého našeho zkoumání je nakonec jediné slo-

představena na odborné konferenci, spojené s exkurzí na

vo: pochopení. Pochopení určitě nemusí znamenat omluvu

lokality s dobrými a naopak odstrašujícími příklady tradič-

a už vůbec ne ospravedlnění činů minulosti. S minulostí se těž-

ní a pseudotradiční architektury v Krkonoších a Jizerských

ko můžeme vyrovnat, rozhodně ji nelze měnit a v pravém slo-

horách.

va smyslu ji nelze ani odčinit. Musíme si s ní ale, neboť zůstává
Olga Hájková

součástí přítomnosti, tak či onak dokázat poradit.“
Ze svých dějin si vybíráme to, co nás staví do lepšího
světla a věci, za které se stydíme, zapomínáme, a nechceme ani, aby na ně vzpomínali druzí. Dnešní a předválečné
obrazy minulosti českých zemí jsou v podání české, německé a sudetoněmecké historie často velmi odlišné. Proto je
cílem výstavy, zahrnující jedno problematické a v paměti
lidí stále živé století, přinést pestrý obraz, složený z mozaiky často protikladných pohledů. Výstava začíná nostalgickou vzpomínkou na život za rakousko-uherské monarchie,
přerušený katastrofou první světové války, která vedla
k rozpadu starého světa monarchií a ke vzniku nových
nezkušených států, k nimž patřila i mladá Československá
republika – národnostně nehomogenní stát se silným podílem menšin, kterým nové státní uspořádání nesplnilo
vlastní nacionální ambice, jež vedly mimo jiné i ke krátkodobému vzniku útvaru Deutschböhmen, vyjadřujícímu
odlišné perspektivy německy mluvícího obyvatelstva čes-

Pohled do ševcovské dílny
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dobovými texty a sbírkovými předměty etapy vývoje první

těšit na koncerty, autorská čtení, pravidelné komentované

a druhé republiky, tíživou dobu protektorátu Čechy a Mora-

prohlídky a výstavu velkoformátových historických fotogra-

va a druhé světové války. Krutá doba nejsložitějšího soužití

fií zámku a výtvarných prací dětí na téma „život na zámku“.

Čechů a Němců také zahrnuje problematiku vlivu totalitního režimu na každodenní život obyvatel, věnuje se židovské otázce a perzekuci a připomíná i citlivé momenty, jako
byly rekvizice zvonů či bourání českých pomníků.
Konec druhé světové války a dobu po roce 1945 charakterizoval proces vývoje československého území od
etnického „dualismu“ k národnímu státu, který vyvrcholil
odsunem Němců. Po něm následoval složitý vývoj opuštěného pohraničí a obraz života stále nepatrnější německé menšiny, která sdílela spolu s ostatním obyvatelstvem
život v jiném, avšak velmi podobném totalitním režimu,
který charakterizoval společenský vývoj v socialistickém
Československu. Poslední část výstavy je věnována období
po roce 1989. Jím se otevírá cesta ke společnému česko-německému životu ve střední Evropě. Patří k němu mimo
jiné objevování zanikající krajiny Sudet, společné opravy
kostelů, řada publikací obnažujících skryté příběhy českoněmeckého setkávání.
Výstavu, jež bude v Schönsee zahájena 30. října 2012,

Pohled na zámek Janovice v Rýmařově

doprovází dvojjazyčná, převážně obrazová publikace, ne-

Slavnostní zahájení zámecké sezóny na janovickém zám-

boť projekt je zamýšlen jako putovní. Je proto realizován ve

ku se uskutečnilo v pátek 29. června za účasti významných

25 rámech s doprovodem figurín, určených k prezentaci do-

osobností a zástupců polského partnera projektu. Slavnost

bových uniforem a militárních předmětů. Ve vitrínách jsou

si nenechala ujít ani hraběnka Marie Podstatzka-Lichten-

využity sbírky muzeí dokumentující každodenní, dobově

stein, vnučka hraběte Františka Arnošta Harracha, která zde

podmíněný život na území západních Čech.

na zámku strávila část svého dětství. Hraběnka, stejně jako
její bratr – potomek posledních majitelů zámku Harrachů,

Irena Bukačová, Pavel Suk

hrabě Johann Podstatzky-Lichtenstein, který se v janovickém zámku narodil – s námi od prvopočátku na projektu

Projekt „Vivat Historia“ vzkřísil
janovický zámek

spolupracovali. Hosty slavnostního zahájení čekal koncert
barokní hudby, křest souboru historických pohlednic a vernisáž výstavy fotografií a dětských výtvarných prací.
Největší letošní akcí na zámku byl víkendový historický

Podnětem ke vzniku projektu bylo rozhodnutí Města Rý-

festival plný dobové hudby, tanců, divadla, scénického šer-

mařov převzít janovický zámek do zápůjčky od Ministerstva

mu, výjevů ze života a soubojů. K vidění byla ohňová show,

vnitra. Zámek je již několik let v majetkovém soudním spo-

prezentace palných zbraní, děti i dospělí si mohli zasoutěžit

ru a zřejmě ještě dlouho bude, město proto rozhodlo o jeho

v historických disciplínách, tradiční řemesla předvedli zdat-

dočasném převzetí do „nájmu“. Vzhledem k nevyřešeným

ní řemeslníci a jarmarečníci nabídli své vlastnoručně vyro-

majetkovým záležitostem nelze v zámku provádět žádné

bené zboží. V říjnu letošní zámeckou sezónu ukončíme kon-

investice, pouze drobné opravy a řešit havarijní stavy.

certem vážné hudby a výstava fotografií i výtvarné práce se

Zámek je, kromě obřadní síně města, dlouhou dobu bez

přesunou do polského města Ozimek, které se jako partner

jakéhokoli využití, zcela prázdný, vnitřní mobiliář se neza-

projektu aktivně podílí na jeho realizaci. Do aktivit projektu

choval a kromě několika málo prohlídek nikdy nebyl pravi-

se výtvarně zapojily děti ze škol na Rýmařovsku i v Ozimku

delně zpřístupněn veřejnosti. Rozhodli jsme se proto pro-

a sociálně terapeutické dílny Buřinka při Diakonie ČCE Rý-

story zámku smysluplně využít, což se podařilo právě díky

mařov, jejíž klienti vytvořili nejen výtvarná dílka, ale i výrob-

úspěšnému projektu „Vivat Historia“. Cílem je zpřístupnit ja-

ky z keramiky a dobové měšce. Nacvičili i historický tanec,

novický zámek veřejnosti a využít jeho prostory pro kultur-

který předvedli na festivalu, a v rámci jarmarku demonstro-

ní akce v sezóně 2012. Návštěvníci se tak po celé léto mohli

vali svůj um v pletení košíků a na tkalcovském stavu.
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Doufáme, že „Vivat Historia“ ocení především místní,

s činností bezpečnostních složek a sborů, s vybranými mo-

nicméně přínos projektu spočívá i ve zatraktivnění oblasti

menty jejich práce, a především pak orientace v problema-

pro návštěvníky regionu a přispívá k zachování kulturního

tice sociálně negativních jevů a vyhodnocování rizikových

bohatství a historických tradic.

situací prostřednictvím komentované prohlídky výstavy

Projekt je spolufinancován Operačním programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko prostřednic-

a interaktivního programu. Rolí průvodců programem se
zhostili členové realizačního týmu.

tvím fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a městem
Rýmařov. Projekt iniciuje a realizuje Městské muzeum Rýmařov. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 26 129 €,
výše grantu je pak 22 209,82 €.
Lenka Baborovská

Výzva k zasílání příspěvků na téma přeshraniční spolupráce měla širokou odezvu a sešlo se více textů, než
bylo možno v aktuálním čísle otisknout.
Redakční rada proto rozhodla o ustanovení nové
rubriky „Přeshraniční spolupráce“, ve které budou
postupně publikovány zbylé i nově došlé články.
Posílejte tedy dále Vaše zkušenosti s přeshraniční-

Nejprve se žáci seznámili s pojmy policie, jejími složkami

mi výstavami a projekty, o kterých si myslíte, že by mohly

a úlohou v naší společnosti. Následovalo setkání v herním

Vaše kolegy zaujmout, inspirovat či poučit. Doporučený

koutě, kde děti přiřazovaly správná čísla k tísňovým linkám

rozsah článku je 1–2 normostrany, uvítáme k němu také

pomoci, procvičily si základy dopravní výchovy a chování

několik ilustračních fotografií.

svých vrstevníků v nebezpečných situacích vyhodnocovaly v magnetické hře. Poté se vydaly na „procházku“ do mi-

recenze
Z historie bezpečnostních sborů

nulosti, k počátkům zrodu bezpečnostních složek v našem
státě. Zavítaly na prvorepublikovou policejní stanici, kde se
mj. dozvěděly informace o jejím chodu, prohlédly si vybavení, části výstroje a výzbroje. Obdivovaly uniformy, stejnokrojové součástky a zbraně od těch prvorepublikových přes

Výstavu výrazně podpořily projekty pro školy

protektorátní až ke kolekci poválečné. Dále zde žáci našli

Může být muzeum prostředím, které přirozeně podpo-

cený postavám významných příslušníků mělnické policie

ruje výchovu nejmladší generace v duchu (ne)specifické

a četnictva s bohatou regionální fotogalerií. Prezentovány

primární prevence nežádoucího chování? V Regionálním

byly objektivní dokumenty a fakta, podložené množstvím

muzeu Mělník jsme se o tom přesvědčili prostřednictvím

zajímavých exponátů, k nimž patřilo například původní vy-

série takřka čtyř desítek projektů pro školy k výstavě „Z his-

bavení kriminalistů. I doba nedávno minulá, léta osmdesátá

torie bezpečnostních sborů aneb V muzeu je… policie!“,

a devadesátá, byla zastoupena sérií uniforem, zbraní, výba-

které probíhaly v období duben–květen 2012. Akce vznikla

vy či rozličnými medailemi a řády.

kout věnovaný úloze finanční stráže a také prostor zasvě-

ve spolupráci realizačního týmu z Regionálního muzea Měl-

Velmi atraktivní byla pro děti možnost stát se na chví-

ník, Města Mělníka – Odboru prevence kriminality, Preven-

li malým kriminalistou a pátrat po motivech a stopách na

tivně informační skupiny Policie České republiky a Městské

improvizovaném místě činu. Děti vyhodnocovaly důkazy,

policie Mělník.

sestavovaly časovou osu, poznávaly rozdíly mezi stopami

Sama výstava byla zajímavým nahlédnutím do činnosti
četnictva, policie a finanční stráže na území naší republiky
v období od roku 1918 do současnosti. Část výstavy se specializovala přímo na území mělnického regionu.

trasologickými, biologickými, pachovými, mechanoskopickými či daktyloskopickými.
Přirozenou součástí výstavy se staly interaktivní zóny
korespondující s tématem výstavy, jako zkouška prostoro-

Nosný prvek výstavy představoval interaktivní program

vé orientace na procvičení psychických dispozic k řízení,

pro mateřské, základní a střední školy s názvem „V muzeu

zhotovení otisků prstů, policejní domino, interaktivní kout

je… Policie!“. Cílem programu se stalo seznámení žáků

pro nejmenší návštěvníky s hrami a hračkami s preventivní
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tematikou a ještě mnoho dalších kontaktních prvků. Děti si

drama bratří Mrštíků Maryša, většina povídek a také Aloiso-

také zasoutěžily (šifrovaly, cvičily postřeh a paměť). Pro vy-

vo životní dílo – románová kronika Rok na vsi. Na rozdíl od

losované výherce byla připravena odměna.

svého mladšího bratra čerpal Alois inspiraci k tvorbě z dů-

Dernisáž výstavy byla spojena s „Interaktivním dnem

věrné znalosti venkovského života a zájmu o osudy míst-

s policií“, kdy výše zmíněný program doplnily ukázky výcvi-

ních obyvatel. Vilém doplnil Rok na vsi lyrickými pasážemi,

ku služebního psa, prezentace aktuální policejní dálniční

které byly charakteristické pro jeho vlastní dílo, ovlivněné

a dopravní techniky, stánek s možností prohlédnout si části

francouzským impresionismem. Do Divák se k Aloisovi při-

výstroje a výzbroje používané při práci strážníků či infor-

stěhoval záhy, v dubnu roku 1889. Zpočátku pomýšlel na

mační stánek BESIPu. Pro děti byla připravena pohádková

učitelství, avšak Alois ho od jeho záměru zrazoval. Po krát-

představení. Také nechyběla beseda s plk. JUDr. Michalem

kodobém pracovním poměru v pražské úrazové pojišťovně

Dlouhým „O četnících a Četnických humoreskách“.

se i Vilém natrvalo usadil v jihomoravské vesnici. Ovlivněn

Příprava a realizace programů s preventivním záměrem

krásou divácké přírody pracoval na Pohádce máje, pokra-

prostřednictvím co nejefektivnějších strategií může i v mi-

čoval v překladech ruských děl. V roce 1893 založili bratři

moškolním prostředí, jako jsou muzea, podpořit růst zdravé

místní knihovnu, které darovali svých osmdesát knih. Alois

osobnosti a tvorbu pozitivního klimatu. Projekty v mělnic-

ji spravoval, Vilém zde půjčoval knihy vždy v neděli dopole-

kém muzeu tak poskytly dětem nejen orientaci v proble-

dne. Avšak ani v malé vísce na Moravě se Vilém nepřestával

matice minulosti a současnosti bezpečnostních složek, ale

zajímat o osudy hlavního města Prahy. Svou lásku k němu

přispěly k zájmu mladé generace o oblast prevence a bez-

vypsal v románu Santa Lucia; v díle Bestia triumphans se

pečí. Preventivní i muzejní práce tak odhalila nové obzory.

jednohlasně postavil za zachování starobylého rázu Prahy
a proti bourání pražských historických staveb. Pro inspiraci

Jitka Králová

Alois a Vilém Mrštíkové
Drama jihomoravské vesnice

ke svému nedokončenému městskému románu Zumři do
Prahy pravidelně zajížděl.
Výstava připomněla životní osudy obou bratrů, které
byly stejně jako jejich literární tvorba po celý život propojeny a jen těžko lze mluvit o jednom z nich, aniž by nebyl zmí-

V loňském roce uplynulo 150 let od narození Aloise Mrš-

něn druhý. Proto bylo zvoleno chronologické uspořádání

tíka, letos v březnu jsme si připomněli 100 let od tragické

výstavy rozdělené symbolicky do čtyř ročních období, které

smrti jeho mladšího bratra Viléma. Výstavu věnovanou ži-

paralelně sledovalo život a dílo Aloise a Viléma Mrštíkových.

votním a uměleckým osudům obou spisovatelů, které jsou

Jejich úzký vztah dokládá např. rozsáhlá korespondence,

úzce spjaty s jihomoravskou vesnicí, při této příležitosti při-

z níž výstava přinesla ukázky, i rukopisy jejich literárních děl

pravil Památník písemnictví na Moravě ve spolupráci s Pa-

– z jedné strany popsané Aloisovou rukou, z druhé Vilémo-

mátníkem národního písemnictví.

vou. Bohatý fotografický materiál dokumentující soukromý

Návštěvníci mohli nahlédnout do zákulisí vzniku jak

život bratrů i dramatická zpracování jejich děl, předměty

jejich nejznámějšího společného díla, Maryši, tak i dalších

osobního charakteru i korespondence s významnými osob-

literárních textů – Roku na vsi, Pohádky máje, studentského

nostmi literárního života přelomu 19. a 20. století ilustrova-

románu Santa Lucia ad. Autorské rukopisy spolu s dalšími

ly atmosféru, v níž vznikala dnes již klasická díla české lite-

exponáty vyprávěly dramatický příběh dvou literátů úzce

ratury. Z osobních předmětů byly k vidění např. Vilémova

spjatých s moravským venkovem, především s vesnicí Di-

dýmka, kresba „Šitbořický větřák“, dřevěné hračky, model

váky. Právě zde se v roce 1889 stal správcem jednotřídní

sochy Helenky, Aloisovy zápisníky, včelařské potřeby ad.

školy Alois Mrštík, nejstarší ze čtyř bratrů. Jeho příchodem
se v dějinách jihomoravské obce poblíž Hustopečí začala
psát nová kapitola, v níž se Diváky staly místem setkávání
českých a moravských umělců. Hosty zde bývali např. Joža
Uprka, Josef Merhaut, Petr Bezruč, Gabriela Preissová, Dušan Jurkovič, Karel Elgart Sokol, Zdena Braunerová.
V Divákách pracoval Alois Mrštík téměř třicet let jako učitel a současně vedl školní kroniku, působil jako varhaník při
bohoslužbách, věnoval se osvětě, založil spolek divadelních
ochotníků. Na literární tvorbu mu pak zbývalo mnohem
méně času, než by si byl přál. Přesto zde vzniklo nejslavnější

Pohled do expozice
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Samostatnou výstavkou, která hlavní výstavu doplňova-

o tuto tematiku jak u členů historické obce, tak u adeptů

la, byla část věnovaná Pohádce máje na fotografiích z jed-

historického bádání. Jsou vítány přednášky na následující

notlivých dramatických a filmových zpracování, v dobo-

témata:

vých dokumentech i v korespondenci samotného autora.

1. Muzeum, historie a veřejnost (realizované a připravo-

Příběh umístěný do Ostrovačic byl inspirován také přírodou

vané výstavní a výukové projekty, stálé expozice, sbír-

diváckou, kde byl psán. Lyrické vyprávění o lásce Helenky

kové fondy, spolupráce s dalšími muzejními a ostatními

a Ríši se stalo téměř kultovní záležitostí. Literární kritici ne-

institucemi v České republice a dalších zemích, průmys-

milosrdně odsuzovali upravené knižní vydání z roku 1897,

lové památky a jejich přínos pro výuku dějepisu).

oproti původní časopisecké verzi z let 1891–92. Navzdory

2. Průmysl, technika a jejich historie (dějiny firem a pod-

nim si román získal velikou oblibu u čtenářů. V říjnu 1924

niků, výroba nástrojů, přístrojové techniky a zařízení,

vzniklo v Německých Knínicích u Ostrovačic Komité pro po-

technologie výroby, významné a zapomenuté projekty).

vznesení Mrštíkovy Pohádky máje, které si vzalo za cíl šířit

3. Historie exaktních věd

znalost díla, seznamovat veřejnost s jejím dějištěm a uctít

Všechny tematické okruhy jsou časově vymezeny obdo-

památku bratří Mrštíků. Středem zájmu byly také slečny

bím od konce 18. století do roku 1918, geograficky územím

a dámy, předobrazy románové Helenky. Právě krajina ko-

Moravy a Slezska, nikoli však striktně. Podrobné instrukce

lem Ostrovačic, Podkomorské lesy s myslivnou a Helenči-

pro přednášející a přihlášky ke stažení naleznete na http://

nou studánkou byly cílem květnového výletu Klubu přátel

www.technicalmuseum.cz/seminare.

Památníku písemnictví na Moravě.
Pro zájemce o dané téma byly připraveny také komento-

Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 17. října 2012,
účastníci bez příspěvku se mohou hlásit do 23. října 2012.

vané prohlídky a přednášky jarního a podzimního cyklu na
– ze zaslaných materiálů

téma „Moravský realismus“, které jsou věnovány povídkám
bratří Mrštíků, literárním kořenům Viléma Mrštíka a žánru
městského a venkovského románu v jejich tvorbě.
Romana Macháčková, Andrea Procházková

pozvánky
na konference
K historii průmyslu, exaktních
věd a techniky na Moravě
a ve Slezsku I.
Od konce 18. století do roku 1918
30.–31. října 2012

Technické muzeum v Brně pořádá ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky dvoudenní

Ochrana mečů ve sbírkách
20. listopadu 2012
Pracovní skupina Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů při AMG, Muzeum Policie ČR a Česko-japonská společnost pořádají v Muzeu policie ČR, Ke Karlovu č. p. 1, Praha 2,
odborný seminář o ochraně mečů ve sbírkách. Příspěvky se
dotýkají témat z těchto okruhů:
1. Principy a metody průzkumu, preventivní konzervace
a ochrany kovových předmětů, zejména mečů, ze všech
historických období.
2. Specifika ochrany, konzervace a restaurování japonských mečů; způsoby jejich prezentace ve sbírkách a na
výstavách.
3. Nové technologie a nové metody průzkumu, dokumentace, konzervace a ochrany kovových předmětů.
4. Prevence kriminality páchané na sbírkových předmětech – zásady a způsoby ochrany. Možnosti komunikace
s Policií ČR a její kriminálně preventivní aktivity.
5. Prezentace příkladů z praxe (kasuistiky, restaurátorské

odborný seminář, který se uskuteční v přednáškovém sále

zprávy, výzkumné studie atd.).

Technického muzea, Purkyňova 105, Brno – Královo pole.

Zájemci se mohou nejpozději do 5. listopadu 2012 při-

Cílem semináře je přiblížit a objasnit kořeny zásadních

hlásit na e-mailové adrese: nihonto@volny.cz. Podrobnosti

změn ve struktuře moravské a slezské ekonomiky a exakt-

naleznete na webu AMG http://www.cz-museums.cz pod

ních věd od konce 18. století do roku 1918; nastínit kon-

záložkou Komise, ke stažení v pdf.

cepty vývoje v jednotlivých výrobních strukturách a regionech s jejich odlišnostmi; konečně iniciovat odborný zájem
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pozvánky na výstavy
Indiáni z velkých plání
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
27. září – 23. listopadu 2012

kteří nějakým způsobem (tábořením, programy, publikační
činností aj.) aktivně reprezentují historii indiánského národa. Přelomovým rokem byl v Československu rok 1980,
kdy v Praze oficiálně vzniká sdružení „Bílý Wampum“, je to
první stupínek k transformaci do dnešní celorepublikové

Indiánského válečníka si od dětství spojujeme s nespou-

organizace „Indianccoral“. Jednotlivci a skupinky kmenů se

tanou svobodou, divokou přírodou, koňmi a především

setkávají v ústraní, na tábořeních „staré doby“, pořádají pro-

s romány Karla Maye. Většina z nás však již ani v nejmenším

gramy pro veřejnost, workshopy, ale také celoevropské ha-

netuší, jací severoameričtí indiáni ve skutečnosti byli v do-

lové pow wow. Jedná se o velkolepou taneční soutěž podle

bách před příchodem i po příchodu evropských kolonistů,

vzoru současných pow wow v USA, Kanadě, ale i v Německu

tím méně o tom, jak žijí dnes jejich potomci. Severní Ameri-

a Polsku. Luxusní výrobky českých euroindiánů se objevu-

ka svou geografickou rozmanitostí i klimatickými podmín-

jí v muzeích indiánských kultur za hranicemi. V roce 2009

kami připravila svým původním obyvatelům život v jeho

bylo české sdružení za svou práci odměněno domorodými

nejrůznorodějších podobách. Mezi těmito kulturními ob-

Američany upomínkovou plaketou a zároveň vyhodnoce-

lastmi nalezneme rovněž prérie, rozlehlé planiny oplývající

no jako nejlepší evropské sdružení. Celou výstavu doplňuje

v minulosti nespočetnými stády bizonů, které indiánský lo-

osobní majetek a výrobky skutečných Indiánů zapůjčených

vec odpradávna vyhledával jako jeden ze základních druhů

z Náprstkova muzea v Praze.

své obživy. A právě životu indiánů Velkých planin je věnová-

Kromě zmiňovaných exponátů rozzářilo venkovní pro-

na výstava, kterou pro své návštěvníky připravilo na podzim

story znojemského muzea indiánské týpí v životní velikosti

tohoto roku Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

s vybavením interiéru. Pro děti i jejich rodiče odborní pra-

Velké pláně, v Kanadě označované také jako prérie, leží

covníci Jihomoravského muzea navíc přichystali přednáš-

mezi Skalnatými horami a řekou Mississippi a tvoří je sou-

ky, na nichž se účastníci dozvědí mnohem více ze života

stava plošin pokrytých převážně prérijní vegetací a step-

a historie indiánů Velkých plání i jejich sousedů. Mimo to

ními travinami. Indiánské skupiny začaly Velké pláně po-

připravili rovněž doprovodný program pro děti, s využitím

stupně osidlovat již před několika tisíci lety. Zdejší indiány

interaktivní dílny, kde si malí indiáni budou moci vyrobit

obvykle členíme do dvou základních skupin. K té první patří

bubínky, lapače snů, vymalovat vlastní týpí nebo se nau-

kočovné kmeny, které sice z převážné části závisely na lovu

čí sami vykřesat oheň. Nezbývá tedy již nic jiného, než do

bizonů, přesto se však původně, alespoň okrajově, zabývaly

Znojma srdečně pozvat všechny, kteří zatouží prožít roman-

zemědělstvím. Život těchto indiánů změnil až příchod koní,

tickou atmosféru „indiánského podzimu“, jenž se tohoto

kteří se do oblasti Velkých planin dostali teprve s prvními

roku rozhostí ve výstavních sálech Jihomoravského muzea.

evropskými kolonisty a objeviteli někdy v 16. století. Kůň
se pak v 18. století stal impulsem vedoucím místní kmeny

Jiří Mačuda, Alena Nejedlá

ke vzniku jedinečné kultury kočovníků závislých na těchto
rychlonohých zvířatech, s jejichž pomocí se lov bizonů stal
mnohem snazší. Přestože si nový způsob života mnohé skupiny osvojily až v 19. století, stal se brzy archetypem a předobrazem životního údělu veškerých amerických domorodců v literatuře i umění.
O způsobu života, válkách a dějinách národů z prérií vypráví výstava „Indiáni z velkých plání aneb Hrdinové Karla
Maye ve světle skutečnosti“, kterou mohou návštěvníci
zhlédnout v prostorách bývalého znojemského minoritského kláštera. Kromě textového a obrazového materiálu
však v Jihomoravském muzeu zájemci naleznou především
jedinečné repliky oděvů, oděvních součástek a předmětů
denní potřeby, které dnes používají tzv. „euroindiáni“. Tento
termín označuje hobbisty a milovníky indiánských kultur,

Letní tábor v Novohradských horách
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personálie
Noví ředitelé muzeí odpovídají
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Mgr. Filip Lýsek

Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce mile či nepříjemně překvapilo?
Lhal bych, kdybych tvrdil, že během prvních dnů a měsíců bylo o překvapení nouze. Do muzea jsem nastupoval
v době, kdy bylo nutné bezodkladně řešit přípravu rozpočtu a završit administrativně náročné vyúčtování druhé
etapy rekonstrukce hlavní budovy muzea, financované ze
strukturálních fondů EU. Na druhou stranu mohu s úlevou
říci, že jsem po nástupu do funkce nezažil žádné fatální rozčarování, které by situaci komplikovalo. Jediným překvapením, o kterém budu shovívavě tvrdit, že má spíše mimopracovní charakter, je to, že od nástupu do muzea – zatím na
neurčito – odkládám aktivity, které jsem doposud spojoval
s volným časem. Je-li to ve prospěch či neprospěch věci,
ponechám bez hodnocení.
Co považujete za nejzajímavější předmět ve Vašem
muzeu?
Vědom si významu cenných sbírkových souborů, jež
tvoří pevný základ fondu muzea, rád bych vyzdvihl výstavně zcela unikátní exponát keramického modelu Českého
Krumlova, který je k vidění ve stálé expozici muzea. Ačkoli
se z návštěvnického hlediska – model byl v expozicích muzea instalován poprvé na sklonku 80. let – jedná již o svého
druhu výstavní notorikum, lze se s ohledem na obdiv, který

Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do

dnes – ve věku multimédií – vzbuzuje, důvodně domnívat,

současné funkce?

že historické, dokumentární a umělecké poselství tohoto

S jistou nadsázkou mohu říci, že na počátku bylo dět-

neobyčejného díla lidských rukou ani v budoucnu neztra-

ské okouzlení z vůbec první návštěvy Národního muzea

tí svého adresáta a jeho význam naopak poroste. Letos,

v Praze a zkušenosti, které jsem ještě jako školák získával

kdy si Český Krumlov připomíná 20 let od zápisu na listinu

v zájmových kroužcích při Jihočeském muzeu v Českých

UNESCO, nabízí model města navíc vhodný klíč nejen k his-

Budějovicích. Zájem o humanitní studia mne po absolvo-

torickému ohlédnutí, ale zejména k pochopení jedinečné

vání reálného gymnázia a vyšší školy regionálních a terito-

historické a urbanisticko-architektonické hodnoty, kterou

riálních studií přivedl ke studiu filozofie a andragogiky na

se až do dnešních dní, nepochybně i zásluhou památkové

Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Aktivní

ochrany, podařilo v Českém Krumlově zachovat.

profesní život, mohu-li to tak nazvat, jsem zahájil ještě před
univerzitními studii, a to v Alšově jihočeské galerii v Hlubo-

Čeho si přejete svým působením ve vedení muzea

ké nad Vltavou v rámci náhradní vojenské služby. Souhra

dosáhnout?

preferencí a, jak tomu bývá, i životních okolností mne nako-

V říjnu to bude rok od chvíle, kdy mi historik Mgr. Ivan

nec přivedly na odbor kultury a památkové péče Krajského

Slavík, dočasně pověřený řízením muzea, symbolicky pře-

úřadu Jihočeského kraje. Z původně půlroční absolventské

dal klíč od pracovny ředitele. S klidným svědomím mohu

praxe se stal sedmiletý pracovní poměr v provozní, kontrol-

říci, že jsem muzeum převzal ve stavu, který svědčí o velmi

ní, ekonomické a koncepční činnosti kulturních organizací,

dobré odborné úrovni a kvalitě předchozího vedení. Budu

muzeí a galerií, doplněný činností v projektových a realizač-

velice rád, pokud se mi tuto kvalitu podaří invenčně roz-

ních týmech EU projektů, Ministerstva kultury ČR či v ná-

šířit i do oblastí, které se prioritně nenacházejí ve spektru

kupní komisi Muzea Jindřichohradecka. Odtud již vedly mé

muzejních činností, jako jsou práce s návštěvníkem, fundri-

kroky do Regionálního muzea v Českém Krumlově.

sing, dobrovolnictví ad. Muzeum letos vzalo pod svá křídla
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první stážistku a kooperující badatele z univerzit v Brně,

ekonom. Těsně před revolucí jsem přešla do samosprávy;

Olomouci a Českých Budějovicích. Na sklonku jara podpo-

nejdříve jsem vedla odbor školství a kultury a od roku 2002

řilo vlastním výstavním a edukačním programem již probí-

odbor kultury a cestovního ruchu. Součástí odboru bylo

hající vzdělávací projekt „UNES-CO víš a znáš“, připravený

i oddělení památkové péče a z tohoto důvodu jsem si v roce

městem Český Krumlov pro žáky základních a středních

2004 doplnila vzdělání a složila zkoušku zvláštní odborné

škol. Z hlediska střednědobých záměrů si rozvoj muzea

způsobilosti při památkové péči a správě sbírek muzejní

nepochybně vyžádá zvýšený důraz na prezentaci a aktivní

povahy.

komunikaci s veřejností, kterou jsme letos podpořili zvýšenými výdaji na propagaci v cestovním ruchu a masivní

Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce mile či nepří-

neplacenou(!) inzercí v periodikách. Potřeba informovat

jemně překvapilo?

a sdílet informace vedla ke změně a sjednocení webmai-

Pohlazením po duši určitě byly a jsou akce, které se po-

lových služeb muzea na nově registrované doméně http://

řádají ve mlýně v Hoslovicích. Je to malý zázrak, že v dnešní

www.muzeumck.cz, vytvoření paralelního účtu na sociální

uspěchané době se lidé dokážou zastavit, potkat se a mít

síti Facebook a k přípravě pilotní verze nových webových

z toho obyčejného setkání upřímnou radost. Jsou to řeme-

stránek muzea, jejichž spuštění plánuje muzeum do konce

slníci, soukromí zemědělci, krajánci, pracovníci muzea…,

roku 2012. Budoucnost vidím rovněž v užším sepětí muzej-

prostě všichni, bez kterých by nikdy nebyl mlýn mlýnem.

ní badatelské činnosti s edukací, podpoře spolkové muzej-

Nepříjemné věci k životu patří také. Ty beru jako výzvu.

ní činnosti zaměřené prioritně na děti a mládež a obecně

Výzvu něco dokázat, změnit, posunout věci dopředu. Jsem

v animaci návštěvníka. Není žádným tajemstvím, že ještě

ráda, že jsem našla u spolupracovníků pochopení a věci se

v letošním roce chystáme otevření terénní stanice experi-

daly do pohybu tím správným směrem. A za to jim děkuji.

mentální archeologie, zaměřené právě na žáky základních
a středních škol.

Co považujete za nejzajímavější předmět ve Vašem
muzeu?

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Ing. Ludmila Koštová

Za unikáty lze jistě považovat zlomek skleněné nádoby,
tzv. aryballu z 6.–5. století př. n. l., a železný meč s pochvou
zdobený stylizovaným párem draků z 3.–2. století př. n. l.,
který je jedním ze tří podobných nálezů u nás. Dalším zajímavým předmětem je Madona z Droužetic – jedná se
o dřevořezbu stojící Madony s nahým Ježíškem z období
1410–1420. K dalším zajímavostem patří i vystavená hlaveň
lodního děla z 16. století, která sloužila svému účelu na galéře johanitského řádu se sídlem na ostrově Rhodos. Naší
velkou chloubou je unikátní areál středověkého vodního
mlýna na horní vodu v Hoslovicích, který je národní kulturní památkou.
Čeho si přejete svým působením ve vedení muzea
dosáhnout?
Společně s kolegy pracujeme na tom, aby si muzeum
do budoucna zvolilo zcela jasnou koncepci svého dalšího
směřování v oblasti sbírkotvorné činnosti, veřejných služeb, marketingu a celkového rozvoje. Myslím, že pouze tato
cesta je cestou k úspěchu. Jasně říct kde jsme, co chceme
a jak to můžeme dokázat. Budu ráda, pokud se Muzeum
středního Pootaví dostane více do povědomí široké veřejnosti jako moderní a vstřícná kulturní instituce. Jak expo-

Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do

zice na Strakonickém hradě, tak vodní mlýn v Hoslovicích

současné funkce?

stojí za návštěvu opakovaně. Jsme připraveni návštěvníky

Po dokončení VŠE jsem pracovala 11 let na Generálním

vždy překvapit něčím novým, protože jenom tak můžeme

ředitelství Pletařského průmyslu jako vedoucí odborný

naplňovat náš marketingový slogan „Navštiv a doporuč …“.
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publikace
Britské galerie a muzea

Čtyři nové metodiky NPÚ

Zasvěcený průvodce výstavními prostorami
Spojeného království

Ve znamení zpřístupněných památkových
objektů a památek UNESCO

Patříte k lidem, kteří rádi navštěvují

Národní památkový ústav, odbor-

Velkou Británii? K lidem, kteří mají

ná a výzkumná organizace státní

slabost pro její tradice a kulturu?

památkové péče s celostátní pů-

Pak si rozhodně nenechte ujít kni-

sobností, vydává v zájmu zvyšování

hu z produkce vydavatelství Radio-

odbornosti a dosažení jednotných

servis Britské galerie a muzea, kterou

standardů kvality, jakož i předvída-

napsal Jaroslav Beránek. Autor dlou-

telnosti svých vyjádření, celostátně

hodobě mapuje britský výtvarný

doporučené

odborné

metodiky.

život a na vlnách Českého rozhlasu 3 – Vltava seznamuje

V roce 2011 byly Národním památ-

posluchače s aktuálním děním na britské výtvarné scéně.

kovým ústavem, v edici Odborné

Publikace vychází z úspěšného rozhlasového cyklu vysíla-

a metodické publikace, vydány čtyři

ného v rámci Britského roku.

metodiky, z nichž tři se týkají pro-

Před očima čtenáře defiluje na šedesát nejvýznam-

blematiky zpřístupněných památ-

nějších výtvarných a muzejních sbírek. Představeni jsou

kových objektů a jedna problemati-

nejproslulejší, nejznámější, nejzajímavější, ale i nejkontro-

ky památek UNESCO.

verznější výtvarníci. Jaroslav Beránek v útlé knížce, která

První publikace Metodika tvorby

se v případě potřeby vejde i do kapsy, podává věrný obraz

interiérových instalací a reinstalací

současné – ale i minulé – výtvarné Británie. Jména jako

podává doporučený návod, jak po-

William Hogarth, William Turner, Barbara Hepworthová,

stupovat při tvorbě památkových

Henry Moore, Damien Hirst či Marc Quinn se stanou vašimi

interiérových instalací v objektech

důvěrnými známými.

určených ke zpřístupnění pro ve-

Kulturní instituce, sbírky státní i soukromé, umístěné ve

řejnost. První dva příspěvky hlavní

starobylých palácích či nejmodernějších architektonických

metodické části práce se věnují sta-

skvostech, popisuje Jaroslav Beránek výstižně, s hlubokou

vební a restaurátorské obnově pa-

znalostí i s obdivem a komentářem blízkým anglickému

mátek za účelem umístění instalace

stylu a připomínajícím texty Karla Čapka či Karla Kyncla.

a činnostem a postupům, při tvor-

Čtenář se jistě neubrání a v myšlenkách naplánuje nejbližší

bě vlastní mobiliární instalace a také

cestu na britské ostrovy. A protože autor počítá i se čtenáři

reinstalace, je-li to zapotřebí. Druhá,

toužícími spatřit vše na vlastní oči, přidal ke každé kapitole

doplňující sborníková část metodi-

důležité informace o otevírací době institucí a dopravním

ky, se věnuje vybraným tématům

spojení. Ten, kdo si byť jen prolistuje knížku o britských

tvorby interiérových instalací. V sa-

galeriích a muzeích, propadne záhy kouzlu britského vý-

mostatných kapitolách je předsta-

tvarného prostředí. Díky více než dvěma stovkám fotografií

vena historie zpřístupňování pa-

a reprodukcí se mu přiblíží svět krásy starých mistrů, sou-

mátkových objektů, ikonografické

časných umělců a v neposlední řadě i moderní architektury.

prameny s informacemi o promě-

Publikaci, kterou vydal Radioservis, a. s., vydavatelství

nách historických interiérů, ochrana, údržba a prezentace

Českého rozhlasu, pohodlně zakoupíte u všech knihkupců,

historického textilu v zámeckých interiérech, květinová

v Reprezentační prodejně Českého rozhlasu (Vinohradská

aranžmá v historickém interiéru, obnova a prezentace zá-

12, Praha 2, tel.: +420 221 551 350) nebo v zásilkovém ob-

meckých divadel, výstavy moderního umění v historických

chodě Radioservisu (e-mail: eshop@rozhlas.cz, tel.: +420

interiérech a bezpečnost interiérů s mobiliárními fondy.

222 713 037) za cenu 299 Kč.

Rozsah metodiky s bohatou ilustrovanou přílohou je 191
Alena Sojková
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Druhá publikace Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky sleduje problematiku elektronické pasportizace památkových objektů, jejich areálů a konkrétní

Nástroje lidové hudby v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku

(nejenom mobiliární) náplně. Rozsáhlý prostor je věnován

Čtyřdílná kniha vyšla za finančního přispění Ministerstva

digitalizaci plošných a obrazových předloh. Podrobně jsou

kultury ČR. Nástroje lidové hudby mají v dějinách jednot-

vysvětleny jednotlivé parametry procesu digitalizace, teo-

livých národů své specifické místo – pro české země je ty-

reticky zdůvodněné a experimentálně doložené. Pozornost

pické, že každá epocha obohatila lidovou hudbu o nástroje,

práce je směrována na problematiku prostorových (geo-

které vyjadřovaly hudební vkus té doby. České země byly

grafických) dat a na metody jejich pořízení a zpracování.

podle odborníků od 17. století oblastí mimořádné hudební

Závěr metodiky s barevnou obrazovou přílohou patří popi-

aktivity. Významnou vzdělávací úlohu v tom sehrály vesnic-

su metod a jejich využití v moderní evidenci zpřístupněné

ké školy – ve vesnickém prostředí se nacházeli nejen aktiv-

památky. Rozsah metodiky je 83 stran, cena 110 Kč.

ní hudebníci, ale i muzikanti, které finančně podporovali

Třetí publikace Mikroklima v historických interiérech se

sedláci. Hudebníci z lidu hráli převážně pro svou potřebu.

věnuje problematice vlhkosti vzduchu coby činiteli v mik-

Počet muzikantů na vesnici přibližuje lidové rčení „Jako

roklimatické ochraně a péči o historicky a jinak cenná umě-

kamenů u cesty.“ nebo přirovnání „Co dědina, to muzika.“

lecká díla, soubory sbírek a mobiliárních fondů i památkové

Téměř každá dědina měla rodiny, ve kterých bylo umě-

objekty a jejich interiéry. Kromě působení vlhkosti vzduchu

ní šumařské dědičné. Nová čtyřdílná publikace doplněná

objasňuje i značný význam a příčiny jeho pohybu. Stručně

kresbami a fotografiemi nabízí čtenářům abecedně seřaze-

zmiňuje rozhodující význam vlhkostní sorpční rovnováhy

né termíny týkající se nástrojů lidové hudby v Čechách, na

mezi vzduchem a hygroskopickými materiály, z nichž jsou

Moravě a ve Slezsku. Každý díl publikace je možno zakoupit

vytvořena jak chráněná díla, sbírkové a mobiliární fondy,

ve Valašském muzeu v přírodě v areálu Dřevěné městečko

tak stavební konstrukce interiérů. Rozsah metodiky dopl-

za 150 Kč.

něné obrazovými přílohami je 68 stran, cena 60 Kč.

Daniel Šamánek

Čtvrtá publikace Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady
uchování hodnot těchto statků rozvíjí informativní publikaci Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, vydanou

Komu svěřiti tento list?

Korespondence Jakuba Demla do roku 1918

Národním památkovým ústavem v roce 2009. Zaměřuje

Sborník Literární archiv Památníku

se na otázky ochrany a správy statků světového dědictví.

národního písemnictví č. 43 je vě-

Představuje a vysvětluje klíčový pojem Úmluvy o ochraně

nován Jakubu Demlovi a jeho kore-

světového kulturního a přírodního dědictví. Současně si na

spondenci. Básník si celoživotně do-

základě této Úmluvy všímá procesu vlastního zápisu statků

pisoval s řadou velkých osobností.

na Seznam světového dědictví. Dvojice závěrečných kapitol

Daniela Iwashita do publikace při-

se věnuje ochraně a správě těchto statků. Rozsah metodiky

spěla prací „Dílo v druhé osobě. Ko-

s barevnými obrazovými přílohami památek ČR na Sezna-

respondence v rukopisech a knihách

mu světového dědictví je 102 stran.

Jakuba Demla do roku 1918“, Iva

Čtyři nové metodiky Národního památkového ústavu

Mrázková se věnuje dialogu Jakuba

jsou přínosné nejenom pro vlastníky a správce památek

Demla s výtvarnými umělci a s výtvarným uměním. Šárka

UNESCO a zpřístupněných památkových objektů s interié-

Kořínková ve své studii „Nebezpečné individuum, od které-

rovými instalacemi, ale i pracovníky muzeí, galerií a bota-

ho lidská společnost měla by býti osvobozena…“ pojedná-

nických zahrad. Je možné je zakoupit v Knihkupectví NPÚ

vá o básníkově působení v pražské arcidiecézi. Druhou část

v budově NPÚ ÚOP v hl. m. Praze (ul. Na Perštýně 12/356,

sborníku tvoří „Zprávy o připravovaných edicích korespon-

Praha 1) a v Knihkupectví Juditina věž v Praze na Malé Stra-

dence Jakuba Demla“. Třetí oddíl obsahuje komentované

ně (http://zastarouprahu.cz/akce/knihkupectvi.htm), pří-

edice a soupisy několika souborů básníkových listů z let 1903

padně objednat na e-mailové adrese: redakce@up.npu.cz.

–1918, jež jsou jako celek publikovány poprvé (O. Březina,

Metodiky lze rovněž získat, po předchozí písemné domluvě

M. Tischlitzová, R. Svobodová, S. K. Neumann, R. Weiner,

s knihovnou NPÚ ÚP (knihovna@up.npu.cz) a následnou

B. Šmeral aj.). Sborník je určen nejen literárním vědcům, ale

výměnou za vydávané publikace.

i všem zájemcům o život a dílo jednoho z našich nejoriginálnějších moderních básníků. Cena publikace je 190 Kč.
Milan Jančo

Jarmila Schreiberová
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Základní muzeologické pojmy
a Studie a statě
Dovolujeme si Vás upozornit na dvě

obsah
Zápis ze zasedání Senátu

str. 4

Technického muzea v Brně, které

Zprávy, aktuality, informace

str. 7

by mohly obohatit Vaše knihovny.

Sekce, komise, kolegia

str. 12

řížským nakladatelstvím Armand

Z konferencí, seminářů

str. 16

Colin vydané brožury Concepts clés

Příběh muzejního předmětu

str. 18

Téma: Přeshraniční spolupráce

str. 19

jednadvaceti základních muzeologických pojmů, jakousi

Recenze

str. 25

ochutnávku z monumentálního muzeologického slovníku

Pozvánky na konference

str. 27

ICOM. Cílem editorů bylo odhalit široké odborné veřejnosti

Pozvánky na výstavy

str. 28

původ a vývoj různých termínů tvořících muzejní řeč, a to

Personálie

str. 29

Publikace

str. 31

publikace z nakladatelské produkce

První z nich je český překlad pa-

de muséologie – Základní muzeologické pojmy. Publikace zpracovaná pro Generální konferenci ICOM v Šanghaji v listopadu 2010 obsahuje výklad

připravovaného Mezinárodním výborem pro muzeologii

jak v kontextu historickém, tak současném. Věříme, že publikace nejen teoretikům oboru a studentům, ale i všem
dalším zájemcům bude nápomocna při hledání vhodných
odpovědí na otázky: co je to vlastně muzeum, jak definovat sbírku, co zahrnout pod pojem dědictví či kam se ubírá
dnešní muzejní praxe u nás a v zahraničí.

Kalendárium kulturních událostí naleznete
uprostřed Věstníku AMG na str. I – IX

Další publikací, kterou bychom chtěli přednostně nabídnout institucím a kolegům zabývajícím se životem, vzděláváním a kulturou nevidomých a slabozrakých, je obsáhlé
kompendium celoživotní studijní a odborné publikační
činnosti jednoho z nejvýznačnějších tyflopedů a odborníků
na problematiku péče o nevidomé a slabozraké PhDr. Josefa Smýkala Studie a statě. Knižní vydání výběru textů z let

Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea
v Kalendáriu zasílejte přehled výstav vždy na
tři následující měsíce na e-mailovou adresu
vestnik@cz-museums.cz do 20. dne v lichém
měsíci daného roku (nyní do 20. listopadu).

1965–2009 obnáší téměř sedmisetstránkový svazek, který
vyšel s finančním přispěním Jihomoravského kraje. Je distribuován zdarma na pedagogická nebo kulturní či paměťová pracoviště, na kterých se předpokládá jeho využívání
a zpřístupňování studentům, odborníkům a dalším zájemcům. Autor, sám prakticky nevidomý, se po celý život věnoval různým oblastem speciální pedagogiky zrakově postižených. Jeho texty reflektují dekády vzdělávání nevidomých
a slabozrakých dětí v brněnské speciální škole pro zrakově
postižené žáky a posléze její vedení, založení a rozvoj Tyflopedagogické poradny, není opomenuta tvorba a inovace
speciálních pomůcek, jakož i otázky kultury, estetiky a umění nevidomých. Významné je zmapování historických témat
a slepeckého muzejnictví u nás i ve světě.
Obě publikace Vám rádi zašleme poštou. Objednat si je
můžete na e-mailové adrese: stohrova@technicalmuseum.
cz. Publikaci Studie a statě zašleme pouze za poštovné, Základní muzeologické pojmy stojí 40 Kč.
Pavla Stöhrová
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Asociace muzeí a galerií České republiky
a Slezské zemské muzeum
pořádají jubilejní

X. Sněm
Asociace muzeí a galerií České republiky
31. října – 1. listopadu 2012
Opava, Kulturní dům Na Rybníčku, Na Rybníčku 380/43

Časový plán X. Sněmu AMG:
středa, 31. října 2012
9.30–11.00

Prezence účastníků (foyer konferenčního sálu Kulturního domu Na Rybníčku)

11.00–13.00

Slavnostní zahájení jednání X. Sněmu AMG
Volba mandátové, návrhové a volební komise
Zpráva o stavu AMG (PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně AMG)
Diskuze – I. část

13.00–14.00

Přestávka na oběd

14.00–15.00

Perspektivy vývoje AMG v příštím volebním období (PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně AMG)
Změny Stanov AMG, odvolání členů proti rozhodnutím orgánů AMG a další důležité otázky
týkající se činnosti AMG

15.00–15.30

Diskuze – II. část

15.30–16.00

Deset let trvání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka soutěže)

16.00–16.30

Přestávka na kávu

16.30–16.50

Muzejní statistika a benchmarking jako nástroj evaluace muzeí (PhDr. František Šebek, vedoucí pracovní 		
skupiny pro muzejní statistiku při AMG)

16.50–17.10

Doporučení Komise konzervátorů-restaurátorů AMG pro zadávání veřejných zakázek
na konzervátorský-restaurátorský zásah
(Ing. Ivo Štěpánek a Ing. Alena Selucká, Komise konzervátorů-restaurátorů AMG)

17.10–17.30

Muzea a internet – využití internetu pro prezentaci a popularizaci instituce, webové služby AMG, Adresář 		
muzeí a galerií ČR a rozšíření služeb pro návštěvníky i muzejní instituce
(Ing. Evžen Vaněk, EVANEK Web Design Studio)

17.30

Závěr I. dne jednání, ubytování účastníků

18.30–19.30

Prohlídka expozic a výstav Slezského zemského muzea v Opavě

20.00–23.00

Společenské setkání členů AMG a účastníků X. Sněmu AMG

čtvrtek, 1. listopadu 2012
9.00–10.30

Diskuze – III. část

10.30–11.00

Přestávka na kávu

11.00–13.00

Volby do orgánů AMG (předseda volební komise)

13.00

Závěr jednání

Přijetí usnesení X. Sněmu AMG (předseda návrhové komise)

Podklady pro jednání X. Sněmu AMG naleznete na: http://www.cz-museums.cz.

Výzva k přihlašování projektů do
XI. ročníku
Národní soutěže muzeí

Gloria musaealis 2012
v Hlavních kategoriích:

1. Muzejní výstava roku
Soutěžním projektem může být dlouhodobá výstava (expozice)
či krátkodobá výstava, využívající sbírku muzejní povahy, trvající
minimálně jeden měsíc, s pravidelnou otevírací dobou po čtyři
dny v týdnu, nebo otevřená po minimálně 128 hodin veřejnosti;
pokud byla poprvé zpřístupněna veřejnosti od 1. ledna 2012 do
28. února 2013. Výstavu je nutno přihlásit minimálně 20 pracovních dnů před jejím skončením.
Přihlášené projekty k datu vydání Věstníku AMG:
1. Muzeum v Bruntále: Chléb za břichem nechodí aneb Jak se břicho k chlebu dostane
2. Vlastivědné muzeum v Olomouci: Příroda Olomouckého kraje
3. Vlastivědné muzeum v Olomouci: Olomouc. Patnáct století
města
4. Muzeum Brněnska: Ta jeho milá modré oči má. Sváteční kroje
svobodných na Moravě a ve Slezsku
5. Muzeum Beskyd: Zvířata a jejich děti
6. Moravské zemské muzeum: V utrpení a boji. Brněnští Židé v osudových momentech XX. století
7. Památník národního písemnictví: Anatomie knihovny
8. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem: Ivan Kafka
– Míra snesitelnosti

2. Muzejní publikace roku
Soutěžním projektem může být jakákoli původní publikace, včetně publikace vydané na elektronickém médiu, tématicky čerpající ze sbírky muzejní povahy nebo
z vědeckovýzkumné činnosti muzea, která je určena pro veřejnost a která byla vydána od 1. ledna 2012 do 28. února 2013.
Přihlášené projekty k datu vydání Věstníku AMG:
1. Moravské zemské muzeum: „Divadlo nesmí býti lidu komedií“ – Leoš Janáček
a Národní divadlo v Brně

3. Muzejní počin roku
Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb
poskytovaných veřejnosti pokud byla završena v období od 1. ledna 2012 do
28. února 2013.

Přihlášky do soutěže podávejte do 28. února 2012 včetně. Formuláře přihlášek a náležitosti jejich podání naleznete na
webu AMG: http://www.cz-museums.cz, spolu s přehledem dosud přihlášených projektů.

