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úvodník
Vážení a milí přátelé, kolegyně i kolegové, ba i jen příznivci
muzejnictví,

zemské muzeum díky vstřícnosti ředitele Mgr. Antonína
Šimčíka. Proto již dnes využijme času a zamysleme se,
koho budeme v podzimních volbách navrhovat, koho
budeme volit. Hledejme a navrhujme ty z nás, kteří mají
zájem o práci v oboru, ty z nás, kteří mají znalosti z praxe

vždy když začínám psát úvodník do Věstníku AMG, tak
si kladu otázku, kolik z nás úvodníky čte, sama si je totiž
v jiných tiskovinách vybírám. Ve Věstníku čtu ale úvodníky
pravidelně.

a dovedou své schopnosti a zkušenosti dávat ve prospěch
celku, ve prospěch oboru. AMG za posledních několik
let získala uznávané renomé v legislativě, vyjadřuje se
a připomínkuje veškerou oborovou legislativu. Jsme
svědky dobré spolupráce AMG se zřizovateli krajských

V roce 2010 jsem ve svém úvodníku psala o dvacetiletém
trvání AMG. O tom, že dvacet let je dlouhá doba v životě
člověka, ale i ve stavovské organizaci. Letos vstupujeme již
do roku dvaadvacátého trvání naší Asociace. Tehdy jsem
se zmínila o vykonané práci našich předchůdců a i o tom,
co nás čeká. A také jsem si položila otázku „Quo vadis,
AMG?“ Jak dál a kudy. Někdy i s kým. A to si myslím, že
zůstává jako hlavní motto naší práce i v roce 2012. Právě
letos, ve volebním roce, v roce X. jubilejního Sněmu AMG,
roce dalších nepříliš příznivých ekonomických situací
a vyrovnávání se s novou, celospolečenskou atmosférou
a realitou. Jako úřadující předsedkyně AMG mohu říci,
že tehdejší slib o zlepšení komunikace uvnitř AMG
a také navenek, s orgány ministerstev, zřizovatelů, dalšími
profesními sdruženími a subjekty, které větším či menším
způsobem ovlivňují naši práci, se pomalu, někdy i těžce,
dařilo a daří naplňovat. Poté, co dopíši tento úvodník, budu
se zamýšlet nad obsahem úvodníku do Výroční zprávy AMG
za rok 2011. Opět bude sumář akcí a činností za loňský
rok velmi bohatý. Dvě prestižní akce, vyhlášení výsledků
soutěže Gloria musaealis a zahájení Festivalu muzejních
nocí ve spolupráci s Plzeňským krajem a Západočeským
muzeem, patřily k akcím velmi vydařeným. Velice pozitivní
ohlas mělo i uspořádání kolokvia „Muzea pro všechny.
Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR“
u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví. Po celý
rok jsme se (především PhDr. František Šebek) zabývali
statistikou:

bude konat v Opavě. Hostitelské funkce se ujalo Slezské

Naším

cílem

je,

abychom

na

základě

dotazníkového průzkumu podle daných otázek, měli
k dispozici reálnou informaci o skutečném stavu našich
muzeí. Určitě mnohé vyplňování dotazníkových archů
otrávilo. Byla a jsou ale muzea, která velmi poctivě
a zodpovědně k benchmarkingu přistoupila. Za to moc
děkujeme. Již dnes ukazují dílčí výsledky v některých
oborech to, co víme nebo si myslíme, ale nemáme „černé
na bílém“.
Letos opět přijde na řadu ono „Quo vadis, AMG?“ Jak dál
a s kým se stane otázkou X. Sněmu AMG, který se tentokrát

muzeí. Samosprávné celky respektují profesní muzejní
sdružení a AMG s nimi velmi dobře spolupracuje např. při
pořádání Národního zahájení Festivalu muzejních nocí.
Právě v letošním roce zahájíme již osmý ročník festivalu
ve spolupráci s Moraskoslezským krajem a slavnostní večer
se bude konat v Novém Jičíně.
Na svých cestách a jednáních, nejen v Praze, ale
i v regionech a muzeích velkých, větších i zcela malých,
zjišťuji, že se začíná spojovat zkušenost nás starších
s generací nezasaženou minulostí: Ba začíná velmi
převažovat generace plná elánu i nových poznání. Sama
mám v tomto směru sice ambivalentní zkušenost, přesto
jsem ráda, že se prosazuje mladší element, že muzejnictví
se nestává synonymem pro jakási seniorská působiště.
I to bychom měli mít na paměti při letošních volbách
do Exekutivy AMG. Vždy jsem říkala a říkám, dnes v Národním
muzeu, i při působení v krajském muzeu, že nové pohledy
a přístupy se nedají měřit velikostí instituce a dokonce
ani jen množstvím peněz v jejím rozpočtu. Že úspěch je
synergií mnoha faktorů, kdy skutečně nejdůležitější je náš
lidský potenciál, síla, elán.
Podle čínského horoskopu přichází rok vodního Draka.
Rok výbušný a plný změn, kdy se mají probouzet naše
smysly, kdy nabudeme odvahu riskovat. Znamení Draka
nás prý nabije rázností, rozhodností, silou a vášní, energicky
se pustíme do velkolepých projektů, vše ale máme raději
dvakrát měřit a zvážit.
S trochou nadsázky mohu jen poznamenat, že je to dle
hvězd rok, který by nám muzejníkům mohl vyhovovat.
Skoro bych řekla, že je to rok svými závěry vhodný
do programového prohlášení AMG.
Eva Dittertová

X. Sněm AMG se uskuteční ve dnech
30. října – 1. listopadu 2012 v Opavě!
Těšíme se na setkání s Vámi!

3

1[12

Zápis ze zasedání Senátu AMG
dne 1. prosince 2011
v Národním muzeu

vedení

muzea.

Předsedkyně

AMG

referovala

také

o společné schůzce s ředitelkou OMG PhDr. Magdou Junkovou, která proběhla dne 16. listopadu 2011 v Náprstkově
muzeu, a jíž se zúčastnila také výkonná ředitelka AMG
Anna Komárková, BBus (Hons). Na jednání bylo projednáváno několik aktuálních témat. V rámci Koncepce rozvoje

Přítomni: 33 z 55 s hlasem rozhodovacím, 1 z 21 s hlasem
poradním a 1 host

muzejnictví pro období 2010–2014 připravuje OMG
průzkum „Evaluace metodických center MK ČR“, na jehož
základě provede redefinování činnosti jednotlivých center.
AMG byla požádána o spolupráci při rozeslání dotazníku

Dne 1. prosince 2011 se v přednáškovém sále Nové

průzkumu do muzeí. Dále byla projednána spolupráce

budovy Národního muzea konalo čtvrté zasedání Senátu

AMG na kampani k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa,

Asociace muzeí a galerií ČR v roce 2011.

které připadá na rok 2015. Schůzka se zástupci institucí,

Zasedání zahájil PhDr. Pavel Douša, který seznámil

které se budou na přípravě kampaně podílet (Národní

přítomné s obsahem jednání a následně byla jmenována

muzeum a Husitské muzeum v Táboře), se uskutečnila

mandátová a návrhová komise. Do mandátové komise

na OMG dne 29. listopadu 2011. AMG by měla v příštím

byli navrženi a zvoleni Mgr. Antonín Reček, PhDr. Pavel

roce oslovit další muzea v České republice s výzvou k zapo-

Ciprian a Michaela Buriánková, BBus (Hons). Do návrhové

jení se do této kampaně.

komise byly navrženy a schváleny RNDr. Miroslava Šandová,

PhDr.

Eva

Dittertová

členy

senátu

dále

PhDr. Zuzana Strnadová a Mgr. Naďa Machková Prajzová,

informovala o jednání Poradní skupiny MŠMT ČR

Ph.D.

pro výuku společenskovědních předmětů, které se
konalo ve dnech 19.–21. října 2011 ve Vzdělávacím

Po úvodních slovech přednesla PhDr. Eva Dittertová

a konferenčním centru v Telči. Zástupce AMG se jednání

zprávu o činnosti Exekutivy AMG v období od minulého

bohužel z důvodu časové zaneprázdněnosti nezúčastnil,

jednání Senátu AMG. Exekutiva se sešla celkem dvakrát, a to

a proto se na Sekretariátu AMG dne 24. října 2011

19. října a 21. listopadu 2011. Obsahem jejího zasedání byla

uskutečnila schůzka s PaedDr. Marií Rauchovou, z od-

zejména muzejní statistika, muzejní legislativa, X. ročník

boru předškolního, základního a základního uměleckého

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2011 a příprava

vzdělávání MŠMT. Na jednání bylo projednáno několik té-

plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2012.

mat možné spolupráce mezi MŠMT a AMG, a to příprava

Předsedkyně AMG členy senátu informovala o konání

4

a

realizace

akcí

souvisejících

s

1150.

výročím

Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2012

příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Mora-

v Moravskoslezském kraji, které se uskuteční dne

vu,

18. května 2012 v Novém Jičíně. Dále zhodnotila sedmé

gramotností v ZV a připomínkování curicula RVP ZV

celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého

a účast zástupce AMG v Poradním sboru MŠMT pro výuku

muzejnictví „Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobro-

dějepisu. MŠMT by rádo v souvislosti s cyrilometodějským

volníci v kulturních institucích“, které proběhlo ve dnech

výročím vyjednalo vstupné pro žáky ZŠ a SŠ do muzeí

3.–4. listopadu 2011 v Brně, za účasti 160 posluchačů,

a galerií na rok 2012 zdarma nebo za symbolické vstupné

a vyslovila zaměstnankyním Sekretariátu AMG za organizaci

ve výši 10 Kč. Dr. Rauchové bylo doporučeno obrátit se

konference poděkování. Během roku 2012 by měl být vy-

v této věci přímo na zástupce zřizovatelů jednotlivých

dán sborník příspěvků, které na kolokviu zazněly.

muzejních institucí. MŠMT bude k oslavám vyhlašovat

příprava

Národní

strategie

podpory

klíčových

PhDr. Eva Dittertová seznámila přítomné senátory

v roce 2012 také soutěž pro školy, kdy se budou moci

s obsahem dopisu zaslaného Exekutivě AMG, v němž

muzea a galerie přihlásit se svými aktivitami pořádanými

vedení Městského muzea v Čelákovicích žádá o poskyt-

k tomuto tématu. MŠMT dále připravuje standardy pro výu-

nutí metodického doporučení k řešení dlouhodobé krize

ku dějepisu a občanské výchovy pro ZŠ a SŠ. Tyto podklady

a problémů v instituci, které souvisejí mj. s personální

budou zaslány k připomínkování na sekretariát AMG. Dále

změnou na vedoucí pozici v tomto muzeu. Exekutiva se

bylo domluveno, že v Poradním sboru MŠMT pro výuku

shodla na tom, že není v její kompetenci vyjadřovat se

dějepisu bude AMG z hlediska nového projektu Národního

k personálním otázkám a pracovněprávním vztahům

muzea s názvem „Dotkni se 20. století“, na kterém AMG

v muzeu, neboť je to zcela na odpovědnosti zřizovatele.

jako partner spolupracuje, zastupovat PhDr. Pavel Douša.

V tomto duchu byl také zaslán dopis současnému

Projekt bude realizován od 1. ledna 2012 do 30. června 2014
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a počátkem příštího roku by měla být připravena také výz-

místopředseda AMG dále informoval o Metodickém pokynu

va pro muzea a galerie k zapojení se do projektu, kterou

k provedení vyhlášky MF ČR č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

centrálně rozešle AMG.

majetku a závazků, který vypracoval OMG a na nějž muzea

PhDr. Eva Dittertová informovala také o Koncepci roz-

a galerie již netrpělivě čekala. Materiál bude umístěn

voje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012–2017. Veřejná

na webové stránky AMG a rozeslán také prostřednictvím

prezentace návrhu proběhla dne 29. listopadu 2011

elektronického bulletinu AMG do všech institucí v ČR. AMG

v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni

dále zpracovala konečnou podobu připomínek k para-

a za AMG se jí zúčastnila Anna Komárková, BBus (Hons). Ten-

grafovému znění novely zákona č. 20/1987 Sb., které byly

to dokument by měl být schválen Radou Plzeňského kraje

zaslány ve stanoveném termínu na odbor památkové péče

8. prosince 2011. Na jednání exekutivy byl v listopadu 2011

MK ČR. Účinnost normy se předpokládá k 1. červenci 2012

také projednán základní materiál k projektu „DoMuzea.cz“,

a ke stejnému datu musí být účinná rovněž prováděcí

na jehož přípravě a realizaci by měla spolupracovat AMG

vyhláška. Informace o novele památkového zákona doplnil

s Národním muzeem. Pro tento webový portál s hodno-

PhDr. František Frýda. Exekutiva AMG se zabývala též zpra-

cením muzeí z pohledu návštěvníka poskytne AMG svou

cováním připomínek k novele zákona o dobrovolnické

základní databázi – Adresář muzeí a galerií ČR a registrova-

službě. Do plánu Legislativní rady vlády by se měl návrh

nou doménu www.domuzea.cz.

novely, který připravuje MŠMT, dostat počátkem příštího

K tématu Evropský rok dobrovolnictví 2011 byla
zpracována

publikace

„Dobrovolníci

pro

kulturu.

Dobrovolnická činnost v kulturních organizacích“, kterou

roku. O stávající podobě zákona a také o připravované
novele informovali představitele oboru muzejnictví v rámci
listopadového kolokvia AMG zástupci MŠMT a MV ČR.

vydal Institut umění – Divadelní ústav, na níž se podílela
také AMG. Další jednání pracovních skupin Evropského

PhDr. František Šebek informoval členy senátu o muzejní

roku dobrovolnictví jsou naplánována na prosinec 2011

statistice. V současné době připravuje pracovní skupina

(8.–9. prosince 2011, závěrečná mezinárodní konference

pro muzejní statistiku při AMG závěrečnou verzi komentáře/

ERD v Plzni) a leden 2012 (závěrečné setkání všech pra-

metodického doporučení k vyplnění dotazníku V-Kult

covních skupin ERD v Berouně). Výsledkem těchto jednání

s příklady z praxe. V lednu 2012 by měl být text k dispozici

by se měla stát mimo jiné souhrnná publikace o stavu

na webových stránkách AMG i NIPOS. Na příští rok – 2012

a vývoji českého dobrovolnictví s výhledem do budouc-

– je naplánována dotazníková akce o digitalizaci v muzeích

na. Pracovní skupina Dobrovolnictví v kultuře v čele s NI-

v Evropě, kterou připravuje za Českou republiku NIPOS.

POS připravuje Metodické doporučení pro dobrovolnic-

PhDr. František Šebek dále hovořil o potřebnosti dokončit

tví v kultuře a umění, které by mělo být vydáno v prvním

Analýzu struktury sbírkových fondů muzeí ČR také v souvis-

čtvrtletí roku 2012. O připravovaném materiálu byla in-

losti s problematikou vytváření datové základny, umožňující

formována také náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna

komplexněji analyzovat vývoj a stav oboru muzejnictví ČR.

Matoušková, která vyjádřila zájem a nabídla možnost vydat

V letech 2008–2010 (po opakovaných výzvách) vyplnilo

toto Doporučení jako oficiální metodický pokyn MK ČR.

dotazník sestavený k analýze pouze 160 institucí, tj. 33,4 %
ze všech muzeí ČR. AMG chtěla zopakováním dotazníkové-

O 20. setkání pracovníků českých, bavorských, saských

ho šetření zjistit, k jakému došlo za uplynulých více jak

a hornorakouských muzeí, které se uskutečnilo ve dnech

deset let co do počtu i struktury sbírek posunu, jaký je je-

6.–8. října 2011 v Norimberku na téma „Moderní formy

jich současný stav, byť se bude opět jednat o kvalifikovaný

muzejní prezentace“, referoval PhDr. Luděk Beneš. Kon-

odhad. Členové senátu AMG nad projektem diskutovali

ference se zúčastnilo 120 osob a bylo předneseno

a bylo konstatováno, že o jeho dokončení by mělo být

mnoho referátů. Článek zachycující setkání je k nalezení

přes průtahy nadále usilováno. Do konce roku 2011 bude

na webových stránkách AMG i ve Věstníku AMG č. 6/2011.

muzeím, která dotazník zatím nevyplnila, zaslán dopis s urgencí.

PhDr. Luděk Beneš v dalším bloku jednání senátu hovořil
o novele vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Mgr. Irena Chovančíková referovala o X. ročníku Národní

některá ustanovení zákona č. 562/1991 Sb., o účetnictví,

soutěže muzeí Gloria musaealis. Do soutěže je k datu

ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní

1. prosince 2011 přihlášeno 14 soutěžních projektů

jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., a také o přípravě

(2x Muzejní počin roku; 4x Muzejní publikace roku; 8x Mu-

novel památkového a autorského zákona, k nimž Exekutiva

zejní výstava roku). Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne

AMG v minulém období zpracovala své připomínky. První

dne 17. května 2012 v hlavním sále Valdštejnského paláce.

5

1[12
Pro XI. ročník soutěže připravila Exekutiva AMG návrh změny

ní členy byla odložena u paní Alesji Koledinskaji, která

soutěžního a jednacího řádu, které byly předloženy OMG

nekontaktovala kvůli zpracování odborného stanoviska

a také náměstkyni ministra kultury PhDr. Anně Matouškové.

k přijetí do AMG předsedkyni Krajské sekce hl. m. Prahy

Vzhledem k tomu, že navrhovaným změnám je potřeba

PhDr. Zuzanu Strnadovou a dále u Marty Herdové, která

věnovat více prostoru a bude o nich i nadále jednáno

je již zaměstnancem členského muzea AMG. Na základě

se zástupci MK ČR v příštím roce, budou k 1. lednu 2012

hlasování senátu nebylo uděleno individuální členství

do obou dokumentů zapracovány změny pouze formálního

v AMG Mgr. Oldřichu Pešulovi a řádné členství v AMG

charakteru. Diskusi je třeba vést také směrem, který podpoří

Muzeu města Tišnova.

prestiž soutěže vzhledem k jiným cenám udělovaným MK
ČR, a také s ohledem na její širší společenský dopad.

V závěrečné diskusi, vyvolané problémy se zastavením

Návrh plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2012

vývoje aplikace DEMUS a jeho dalším technickým provo-

přednesla PhDr. Jana Hutníková. Dne 15. října 2011 byly

zováním, se účastníci Senátu AMG věnovali zkušenostem

podány žádosti o dotace MK ČR na činnost AMG na pro-

s evidencí muzejních sbírek a porovnáváním v současnosti

jekt „Propagace a popularizace muzejnictví“ a „Zajišťování

nabízených databázových systémů. Výstupem debaty se

informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví“.

stalo pověření Exekutivy AMG, aby ve věci řešení nového

Senát návrh plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2012

systému správy sbírek muzejní povahy v České republice

jednohlasně schválil.

dále jednala s ředitelkou OMG PhDr. Magdou Junkovou.

Předposledním bodem jednání byly změny v členské

Závěrem schválili členové Senátu AMG usnesení zasedání

základně. Novým řádným členem AMG se stalo Muzeum

přednesené návrhovou komisí. Poslední jednání tohoto

Oderska; individuálními členy se staly Alena Pustková

roku ukončili společně PhDr. Eva Dittertová a PhDr. Pavel

a Jitka Krotilová. Jako čestnou členku AMG navrhla PhDr. Eva

Douša s připojeným poděkováním za práci senátorů v roce

Dittertová za dlouholetou spolupráci s naším sdružením

2011 a přáním všeho dobrého v roce následujícím.

PhDr. Janu Součkovou, jejíž nominace byla senátem
jednomyslně schválena. Žádost o přijetí mezi individuál-

Anna Komárková, Blanka Šimečková

Usnesení Senátu AMG dne 1. prosince 2011
Senát AMG schvaluje:
1. Jmenování mandátové komise ve složení: Antonín Reček, Pavel Ciprian, Michaela Buriánková
2. Jmenování návrhové komise ve složení: Miroslava Šandová, Zuzana Strnadová, Naďa Machková Prajzová
3. Návrh plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2012
4. Přijetí za řádného člena AMG: Muzeum Oderska; přijetí za individuální členy AMG: Alenu Pustkovou a Jitku Krotilovou
a uděluje čestné členství AMG: PhDr. Janě Součkové
5. Odložení žádosti o přijetí za individuální členy AMG: Alesji Koledinskaji a Marty Herdové
Senát AMG bere na vědomí:
1. Zprávu předsedkyně AMG o činnosti exekutivy za uplynulé období
2. Informaci o stavu muzejní legislativy
3. Zprávu o vývoji muzejní statistiky
4. Zprávu o stavu X. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2011
Senát AMG neschvaluje:
1. Přijetí Muzea města Tišnova za řádného člena AMG a přijetí Mgr. Oldřicha Pešuly za individuálního člena AMG
Senát AMG pověřuje:
1. Exekutivu AMG vejít v jednání s ředitelkou OMG ve věci databázového systému
Naďa Machková Prajzová
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zprávy, aktuality, informace
Sborník příspěvků
16. veletrhu muzeí ČR

Z příspěvků, které na 16. ročníku veletrhu muzeí
ČR zazněly, se podařilo sestavit sborník, doplněný
o fotografickou dokumentaci obou odborných exkurzí,

Muzea a výstavy s tématy tradiční
lidové kultury
V termínu 25.–26. května 2011 proběhl již 16. ročník
Veletrhu muzeí ČR, který tradičně pořádá Muzeum Vysočiny
Třebíč, tentokrát ve spolupráci se svou pobočkou Muzeem

jehož vydání finančně podpořilo prostřednictvím Asociace
muzeí a galerií České republiky Ministerstvo kultury ČR.
Sborník je možno objednat za 98 Kč + 30 Kč poštovné
a balné na adrese: Muzeum Vysočiny Třebíč, Kosmákova
1319/66, 674 01 Třebíč, tel: +420 568 824 658 nebo
prostřednictvím e-mailu: muzeum@zamek-trebic.cz.

řemesel v Moravských Budějovicích. Letošním tématem

Eva Tomášová

byla „Muzea a výstavy s tématy tradiční lidové kultury“.
V rámci seminární části veletrhu zaznělo v prostorách
Městského kulturního střediska Beseda celkem 9 příspěvků.
V úvodu semináře představil ředitel Muzea Vysočiny Třebíč
Ing. Jaroslav Martínek osobnost a dílo akad. arch. Jana

V Česku přibylo pět
Přátelských míst

Poláška ze Stockholmu, který byl hlavním hostem veletrhu

Dalších pět subjektů získalo v neděli 8. ledna 2012 titul

a který se ve své prezentaci věnoval architektonickým

Přátelské místo. Český červený kříž udělil tyto certifikáty

řešením expozic a výstav včetně světelného designu.

podruhé v historii organizacím, které během loňského roku

Další vstupy se pak týkaly způsobů prezentace v rámci

úspěšně ukončily certifikační proces. Mezi další Přátelská

konkrétních výstav, např. Svět Krušných hor (Oblastní

místa se zařadily veřejné instituce, hotely i úřady veřejné

muzeum v Chomutově), tradici národopisných výstav

správy. Certifikací v roce 2011 úspěšně prošly Národní

v Muzeu Vysočiny Jihlava či Muzeu Vysočiny Pelhřimov,

technické muzeum v Praze, Krajský úřad Karlovarského

zkušeností se zapojením návštěvníka v rámci muzejní noci

kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Clarion Congress

v Západočeském muzeu v Plzni, projektu Muzea pálenic ve

Hotel Prague a ŠKODA Auto Muzeum.

Vlčnově či otevření Centra péče o tradiční lidovou kulturu
Zlínského kraje – obojí Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti. Další z příspěvků se věnoval audiovizuálnímu
muzejnictví – interaktivní grafické simulaci – firma ENVIOM
PRO, s. r. o., prezentována byla ale také např. činnost
Regionální úzkorozchodné železnice ve Zbýšově u Brna.
Přednášky byly doplněny workshopem vedeným akad.
arch. Janem Poláškem a zaměstnanci firmy Etna, s. r. o.
a Revyko, spol. s. r. o., v rámci kterého si účastníci veletrhu
mohli prakticky zkusit práci s osvětlením různých typů
exponátů.
V závěru dne čekala účastníky exkurze do nedalekých
Příložan u Jaroměřic nad Rokytnou, kde navštívili soukromé
Rolnické muzeum manželů Kopečkových. Večer pak patřil
folklornímu vystoupení cimbálové muziky pana Stehlíka
ze Znojma a Moravskobudějovické muzejní noci na zámku.
Druhý

den

pak

proběhla

odborná

exkurze

do dolnorakouského Heimatsmusea v Kautzenu, kde
měli návštěvníci možnost vidět kromě stálé expozice také
ukázku např. výroby dřeváků, paličkované krajky, tkaní

Do projektu se hlásí stále nové instituce. I když byla

koberců, tkaní na karetkách, předení na kolovratu či práce

Přátelská místa původně určena především pro komerční

hrnčíře. Ve stejné obci se pak účastníci exkurze podívali

subjekty a poskytovatele služeb, stále více o speciální kurz

do provozovny firmy HERKA, která vyrábí froté textilie.

mají zájem i úřady, muzea nebo knihovny. „Našim členům
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projekt určitě doporučíme,“ potvrdila během předávání

Manažerem

projektu

je

Mgr.

Pavel

Wiener,

certifikátů Zuzana Strnadová, předsedkyně Českého výbo-

tel.: +420 733 127 857, e-mail: info@pratelskamista.cz,

ru Mezinárodní rady muzeí ICOM. Znalost práce s lidmi

http://www.pratelskamista.cz.

s nejrůznějšími omezeními by do standardu vzdělávání
úředníků chtěl zařadit také Úřad práce. „Chceme začlenit

– dle zaslaných materiálů

obsah školení Přátelská místa do standardního vzdělávání
všech zaměstnanců Úřadu práce ČR. Pilotní projekt by se
mohl uskutečnit už v prvním čtvrtletí letošního roku,“ řekl
náměstek generálního ředitele Úřadu práce ČR Martin
Žárský.
Přátelská místa jsou projektem Českého červeného

sekce, komise,
kolegia

kříže, který garantuje a realizuje na celém území republiky
Oblastní spolek ČČK Hradec Králové. Cílem projektu je
vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb,
u kterých bude mít klient s nejrůznějšími typy omezení
garanci profesionálního přístupu a dostupnosti služeb.
Poskytovatelům

udělený

certifikát

usnadní

přístup

ke klientům, umožní oslovit i zákazníky se specifickými

Seminář geologů muzeí
České a Slovenské republiky
v Muzeu Vysočiny v Jihlavě

potřebami a zvýší kvalifikaci personálu. Klientům zase logo
projektu napoví, kde se mohou spolehnout na odpovídající

Pravidelné

setkání

muzejních

geologů

České

služby. Součástí certifikace je i posouzení přístupnosti

a Slovenské republiky proběhlo v letošním roce netradičně

prostor, například pro osoby se sníženou pohyblivostí,

v podzimním termínu (19.–22. září 2011). Také tím je možné

se smyslovým postižením nebo pro seniory. Záštitu nad

si vysvětlit o něco menší účast především ze slovenských

projektem převzal místopředseda Svazu měst a obcí ČR

muzejních pracovišť.
Seminář byl v přednáškové části zaměřen na úlohu

a europoslanec Oldřich Vlasák.
Klienti v praxi poznají standard nabízených služeb
díky

logu

také

na

Přátelské

místo.

Jejich

seznam

najdou

geologa v systému přírodovědných a společenskovědních
disciplín v podmínkách regionálních muzeí.

účast

Výměnu obecných zkušeností, souvisejících s činnostmi

v projektu mají největší zájem ubytovací zařízení

v muzeu, jako jsou otázky změn v legislativě, organizace

a poskytovatelé služeb. Stále více se o něj ale zajímají

práce, pracovní postupy a problematika evidence, doplnily

i veřejné instituce a úřady. První certifikáty za rok 2010

poznatky z procesů ošetřování, konzervace a ukládání

získaly například pražská Botanická zahrada, Úřad městské

předmětů. Neméně důležitou součástí je také prezentace

části Praha 2, Krajský úřad Královéhradeckého kraje nebo

sbírek a problematika vnějších vztahů. Pro muzejní geology

hotely MAS v Sezimově Ústí a Srní na Šumavě. Na celém

to znamená především spolupráci s dalšími výzkumnými

území České republiky zejména v oblasti humanitární,

ústavy, těžebními závody, státní správou a orgány ochrany

sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK

přírody a v neposlední řadě i spolupráce se školami.

webových

stránkách

projektu.

O

je všeobecně prospěšnou činností. V současné době má

Odborné přednášky o geologické stavbě regionu, který

ČČK zhruba 50 tisíc členů a dobrovolníků. Český červený

leží v centrální části moldanubika a je také modelovým

kříž je jedinou státem uznanou národní společností

a typovým regionem pro zkoumání řady geologických

Červeného kříže na území České republiky ve smyslu

jevů, byly velmi obsáhlé a vyvolaly rozsáhlou diskuzi.

mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno zákonem

Účastníci semináře měli také možnost seznámit se

č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže

s problematikou tvorby, údržby a využívání geologických

a o Československém červeném kříži. ČČK působí

podsbírek v Muzeu Vysočiny v Jihlavě (přírodovědné

jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské

expozice, výukové programy, vizualizace sbírek a zapojení

zdravotnické služby, působí v oblasti civilní obrany

do projektu digitalizace sbírek).

a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech

Odborné exkurze proběhly ve dvou a půl denním

katastrof a jiných mimořádných událostí, poskytuje

rozvrhu a byly navštíveny důležité lokality, které byly

zdravotnické, záchranné, sociální, vzdělávací a další

v minulosti těženy na stříbro-olovo-zinkové rudy jako

humanitární služby a šíří znalost Ženevských úmluv.

např. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, Jezdovice, Stříbrné
Hory – Pekelská štola. Odebrání vzorků z několika dosud
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činných lomů (Vanov, Utín) bylo zpestřeno i procházkou

Komenského v Přerově); členství přešlo z bývalé ředitelky

přírodní rezervací Štamberk a návštěvou hradu Rotštejn.

Ing. Jaroslavy Slabé na novou ředitelku Ing. Miladu

Při závěrečném hodnocení se účastníci semináře shodli

Valečkovou (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou)

na tom, že letošní program byl velmi pestrý a zajímavý

a z Mgr. Dagmar Fialové na nového ředitele Dott. Emanuela

a fundovaně připravený ze strany organizátora – Muzea

Gadaletu (Národní muzeum – České muzeum hudby);

Vysočiny Jihlava – tedy především ředitelem RNDr. Karlem

Mgr. Dagmar Fialová zůstává členem komise z řad

Malým. Plénum se také jednomyslně shodlo na volbě

zaměstnanců muzeí.

nového předsedy odborné komise geologů, kterým se stala

Následovala diskuse nad plánem činnosti pro další

RNDr. Blanka Šreinová z Národního muzea v Praze. Nadále

období. Komise dostala nabídku od Keese Plaisiera

tak bude zastupovat odbornou komisi v Senátu AMG.

na další krátké prezentace k aktuálním tématům z oblasti
muzejního managementu. Posledním bodem zasedání

Petra Burdová

byl návrh hlavního tématu pro další období: „Problematika
managementu malých muzeí s důrazem na způsob, jak

Plenární zasedání
Komise pro muzejní
management AMG
Dne 24. listopadu 2011 se v Muzeu hl. m. Prahy konalo
zasedání Komise s informacemi o akcích v uplynulém
volebním období 2008–2011. Výbor komise se pravidelně
scházel a diskutoval o aktuálních tématech. Bohužel se
nepodařilo zajistit účast tajemníka pana Alistaira Millara,
který neoznámil změnu kontaktů. Komise uspořádala
v roce 2008 workshop na téma „Velké problémy malých
muzeí“ pro 30 účastníků, v roce 2009 workshop na téma
„Muzeum a rodina“ (56 účastníků) a v roce 2010 setkání
s tématem „Dramatická výchova a využití jejích prvků
v práci muzejního pedagoga“ (40 účastníků).
Výbor využil přítomnosti bývalého lektora muzejního
managementu pana Kees Plaisiera v České republice
a požádal ho o prezentaci projektu v rámci jednání na téma
„Dobrovolníci v muzeu (praxe a předpisy v Holandsku)“
a následovala diskuse. Do češtiny a zpět do angličtiny
překládala PhDr. Kateřina Tlachová z Moravské galerie
v Brně.
V rámci plenárního zasedání komise proběhla volba
nového výboru pro další tříleté období a rozšíření jeho
členské základny. Přítomní jednohlasně zvolili výbor
ve složení: předsedkyně PhDr. Helena Koenigsmarková
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), místopředsedkyně
PhDr. Hana Dvořáková (Etnografický ústav MZM v Brně),
tajemnice PhDr. Lucie Zadražilová (Uměleckoprůmyslové
museum v Praze), členové výboru PhDr. Zuzana Strnadová
(Muzeum hl. m. Prahy) a PhDr. Michal Babík (Regionální
muzeum a galerie v Jičíně); z výboru byl odvolán Alistair
Millar, který nadále zůstává individuálním členem komise.
Dále došlo ke změně v členské základně komise: nově
bylo schváleno členství PhDr. Jiřího Šmerala (Muzeum

řídit muzeum s malým rozpočtem“.
Lucie Zadražilová

Olomoucká krajská sekce
se sešla v Šumperku
Jednání Olomoucké krajské sekce AMG se konalo
20. prosince 2011 v budově Vlastivědného muzea
v Šumperku za přítomnosti 4 z jejích 9 členů.
V úvodu byli zástupci členských organizací seznámeni
s tématy, která byla projednávána na zasedání Senátu AMG.
Zápisy ze všech zasedání senátu jsou všem členům vždy
rozesílány. Diskuse se rozvinula kolem několika zásadních
témat.
První z projednávaných oblastí byla inventarizace sbírek
muzejní povahy. Termín dokončení inventarizace je
jednoznačně stanoven na 31. března 2013, ovšem zahájení
druhé etapy stanoveno není. Je otázkou, zda to bude
1. dubna 2013, nebo až 1. ledna 2014. Přesné datum
zahájení 2. etapy inventarizace by mělo zřejmě stanovit
Ministerstvo kultury.
Dalším zajímavým tématem byl vývoj legislativy.
Základním problémem pro všechna muzea je zejména
způsob financování nákupu nových sbírkových předmětů.
Olomoucký kraj vydal metodiku, kterou stanovil, že sbírkové
předměty, které doplní sbírky oceněné 1 Kč (jejich hodnota
tudíž neroste v souvislosti s rozšiřováním sbírky), budou
pořizovány z provozních financí. Toto však mnohá muzea
nedodržují a pořizují sbírkové předměty z investic, což je
dle názoru většiny správné vzhledem ke skutečnosti, že
sbírky jsou dlouhodobým (investičním) majetkem. Ovšem
metodika zřizovatele je pro jeho příspěvkové organizace
závazná. Do oblasti legislativy spadala i informace o změně
zákona č. 309/2006 Sb. – odborná způsobilost fyzických
osob k zajištění úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP.
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Od roku 2012 bude nutné, aby tuto činnost prováděla

ředitel Národního technického muzea Bc. Karel Ksandr

oprávněná osoba.

a ředitel Technického muzea v Brně Ing. Vlastimil Vykydal.

Kratší diskuze se rozvinula i k Dokumentu o profesi

Po

uvítacích

proslovech

zástupců

pořadatelských

konzervátora-restaurátora, a to zejména v bodě, který

organizací (NTM a TM Brno) a prvních příspěvcích měli

stanoví nutné vzdělání konzervátora.

účastníci

Závěrečná témata se týkala budoucnosti a vývoje

možnost

zhlédnout

expozice

Národního

technického muzea s výkladem odborných pracovníků.

programu DEMUS, a také muzejního benchmarkingu.

Druhý den (úterý, 25. října 2011) byl naopak dnem

Žádná z přítomných organizací není do projektu

exkurzním. Proběhla návštěva Vojenského technického

benchmarkingu zapojena.

muzea v Lešanech a Hornického muzea v Příbrami (kde se
uskutečnila další část jednání MUTu).
Marie Gronychová

I ve středu, 26. října 2011, která byla třetím dnem zasedání,
se konala exkurze, a to do Leteckého muzea v Praze-

z konferencí,
seminářů

Kbelích. Tato návštěva, i návštěva předchozích institucí,
byla velice zajímavá a podnětná. Ráda bych na tomto místě
poděkovala všem zaměstnancům, kteří jednotlivé expozice
účastníkům zasedání zasvěceně představili. Středeční
zasedání pokračovalo v Národním technickém muzeu,
kde byly představeny jednotlivé projekty práce s dětmi

Zasedání Mezinárodní unie
středoevropských technických
muzeí (MUT)
Ve dnech 24.–27. října 2011 se v pražském Národním
technickém muzeu konalo zasedání Mezinárodní unie
středoevropských technických muzeí (Middle European
Union of Technical Museums, dále MUT).
MUT existuje již 20 let a jeho členy jsou zástupci
technických muzeí (a jedné univerzity) z bývalých zemí
Rakouska-Uherska. V současnosti jsou to: Česká republika
(Národní

technické

muzeum,

Technické

muzeum

v Brně), Rakousko (Technické muzeum Vídeň), Chorvatsko

a mládeží v členských muzeích.
Na jednotlivých zasedáních byla projednávána také
budoucnost komise – například otázka nových členských
muzeí, finanční záležitosti, místo konání příštího zasedání
v roce 2012 (byl zvolen Bělehrad), možnosti výměny
výstav, aj.
Jménem organizačního týmu vyslovuji poděkování
všem účastníkům a organizátorům zasedání. Každé
z těchto setkání přispívá ke kvalitnější spolupráci
institucí, zaměřených na vědu a techniku, k předávání
zkušeností, odborné diskusi. Doufáme, že úspěšně
navážeme na předchozí ročníky, a že činnost Mezinárodní
unie středoevropských technických muzeí bude nadále
pokračovat a rozvíjet se.
Marie Gilbertová

(Technické muzeum Záhřeb), Maďarsko (např. Maďarské
muzeum vědy a techniky Budapešť), Polsko (např.
Letecké muzeum, Jagellonská univerzita Krakov), Srbsko
(např. Muzeum Nikoly Tesly Bělehrad), Slovensko (např.
Slovenské technické muzeum Košice) a Slovinsko (Slovinské
technické muzeum Ljubljana). Prezidentem MUT je ředitel

příběh muzejního
předmětu

Technického muzea v Brně, Ing. Vlastimil Vykydal.
Tématem příspěvků a diskusí letos byly aktivity
technických muzeí, zaměřené na studenty a děti. Téma
vzdělávání dětí a mládeže je v muzejní sféře stále aktuální
a v oblasti vědy a techniky není zpracováváno do takové
míry jako jinde.
První den zasedání (pondělí, 24. října 2011) probíhal

Dětský motorový automobil
Sodomka
Menší bratr legendárního vozu
Aero 50 Dynamik

v prostorách Národního technického muzea v Praze.
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Oficiálními hosty byl rektor Českého vysokého učení

Na samém konci roku 2009 se podařilo Regionálnímu

technického prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., generální

muzeu ve Vysokém Mýtě rozšířit své sbírky o velice zají–

1[12
1[08
Po řadě konzultací s odborníky a porovnání historických
fotografií bylo určeno, že původní hnací jednotkou byl
motor typu Jawa Robot 100.
V říjnu 2011 finišovala závěrečná kompletace vozu
a počátkem listopadu autíčko zamířilo do lakovny. Samotná
barevná kombinace karosérie je zajímavá. Z černobílých
fotografií ji nebylo možné určit, ale muzeu se podařilo
oslovit pamětníka, který jako malý ve vozítku společně
s Josefem Sodomkou nejmladším jezdil. Ten pak barev-

Foto: Martin Štěpán, 2010, (RMVM)
Stav dětského automobilu Sodomka před renovací
mavý
v

exponát.

částečně

Od

soukromého

rozebraném

stavu

majitele

získalo

sportovní

dětské

dvousedadlové motorové autíčko vyrobené v roce
1940

vysokomýtskou

Svou

elegancí

nápadně
výrobků

a

podobné
zdejší

firmou

Carrosserie

kapkovitým

tvarem

jednomu

karosářské

továrny

z

Sodomka.
blatníku

je

nejslavnějších
–

elegantnímu

kabrioletu Aero 50 Dynamik. Vozidlo má tři rychlosti
pro jízdu dopředu, jednu pro jízdu vzad a mechanické

Foto: Jiří Junek, 2011, (RMVM )

brzdy.
V

dubnu

Stav dětského automobilu Sodomka po renovaci
2011

začala

renovace

tohoto

unikátu

do provozuschopného stavu. Muzeum na tuto opravu získalo část finančních prostředků z dotačních titulů Ministerstva
kultury České republiky. Na základě veřejné zakázky
probíhala oprava ve společnosti Renovet, jež mimo jiné
provedla pro vysokomýtské muzeum již restaurování
dětského plechového autíčka vyrobeného na počátku
50. let v Odborném učilišti podniku Karosa ve Vysokém
Mýtě.
Byť se automobil dochoval ve vzácně původním stavu,
bylo v rámci renovace nutné vyrobit některé chybějící díly:
nárazníky, znaky písmena S na blatníky a kapotu vozu,
disky kol, sedačky včetně čalounění, přední sklo a zejména
bylo nutné zjistit, jaký motor se původně ve voze nacházel.

nou kombinaci sdělil, s tím, že nemusí být zcela přesná, ale
originálu by se měla hodně blížit. Přesně se tedy jedná
o barvu čokoládově hnědou a béžovou.
Celková renovace byla dokončena v polovině prosince
a automobil byl předán zpět do sbírek Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě. Po slavnostním představení exponátu
veřejnosti, které proběhne dne 9. června 2012 v rámci
festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto, bude dětský automobil
vystaven v expozici Historie firmy Sodomka po boku svého
většího a slavnějšího bratra – automobilu Aero 50 Dynamik.
Zatímco je tedy veřejnosti vzhled renovovaného vozu
zatím utajován, mohou ho čtenáři Věstníku exkluzivně
zhlédnout na přiložené fotografii.
Jiří Junek

Socha Jana Žižky z Trocnova
Od dubna 2010 do letošního září probíhala celková
rekonstrukce vítkovského bronzového pomníku Jana
Žižky. Na podzim 2011 restaurátoři své dílo dokončili.
U
Foto: Jan Popelka, 1940, (RMVM)
Dobový snímek dětského motorového automobilu Sodomka
(za volantem Josef Sodomka nejml.)

příležitosti

2.

výročí

otevření

rekonstruovaného

Národního památníku na Vítkově byla socha dne 24. října
2011 slavnostně symbolicky odhalena.
Historie sochy začala v roce 1882, kdy byl založen Spolek
pro zbudování Žižkova pomníku. Bylo vytvořeno několik
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návrhů, ale žádný nebyl realizován. Teprve v roce 1931 byl
osloven Bohumil Kafka, který navrhl jezdecký pomník –
statný kůň stojí na všech čtyřech nohách, nese vzpřímenou
postavu vojevůdce třímajícího v pozvednuté pravé ruce
palcát.

Historické opony ze sbírek
Muzea východních Čech
v Hradci Králové

Na soše pracoval Kafka od roku 1931. Krátce po dokončení
jejího sádrového modelu v roce 1942 zemřel. Bronzovou
sochu odlili až v roce 1946 v Maškově slévárenské
dílně v Praze – Karlíně. Pomník byl slavnostně odhalen
14. července 1950, v den 530. výročí vítězství husitů
a Pražanů nad mnohonásobnou přesilou křižáckých vojsk
na Vítkově. Socha svými úctyhodnými parametry – výškou
9 m, délkou 9,6 m, šířkou 5 m a váhou 16,5 t patří mezi
největší svého druhu na světě. V roce 1999 byla spolu
s Památníkem zařazena mezi národní kulturní památky.
O rok později se dostaly do správy Národního muzea.
Plastika byla v roce 2006, kdy byl proveden restaurátorský
a statický průzkum, na hranici krizového stavu. Národní
muzeum tedy zahájilo ve spolupráci se společností
Houska & Douda její celkovou rekonstrukci.

Dne 14. října 2011 natáčel štáb České televize v Muzeu
východních Čech v Hradci Králové záběry divadelních
opon, které se objeví na druhém programu České televize v pokračování seriálu Toulek za uměním, věnovaném
malovaným oponám českých divadel. Muzeum má
ve sbírkovém fondu opony dvě, z nichž opona hradeckého
divadla z roku 1838 patří k nejstarším dochovaným.
Hradecká divadelní historie je bohatá a její počátky
můžeme vystopovat už v 17. století v souvislosti
s

jezuitským

školstvím.

Když

byl

Hradec

Králové

na konci 18. století přeměněn ve vojenskou pevnost, dostal
zdejší divadelní život nový impuls. Na podzim roku 1796
si ochotníci zřídili stálé divadlo v domě U Zlatého orla
v č. p. 126 u Slezské brány, kde byl také hostinec. Hrálo
se především německy, česky méně, hostovaly zde také
kočovné divadelní společnosti. Výrazné oživení přinesl
rok 1819, kdy na zdejší c. k. gymnázium nastoupil jako
učitel Václav Kliment Klicpera (1792–1859), chlumecký
rodák, divadelní ochotník a dramatik. Více než čtvrt
století tento muž ovlivňoval rodící se český kulturní
život města. Za Klicperou do Hradce přišel dostudovat
gymnázium i Josef Kajetán Tyl. Pod Klicperovým vedením
se tu utvořil ochotnický spolek. Jádro jeho repertoáru
tvořily

Klicperovy

hry,

které

autor

sám

režíroval

a řada z nich měla v Hradci i svou premiéru. Svědkem
Klicperova působení je i zmíněná hradecká opona.
Na konci roku 1838 byl divadelní sál hostince U Zlatého
orla přestavěn a rozšířen, zvětšilo se i jeviště, což si
vyžádalo i novou oponu. Klicperovy divadelní kontakty
Foto: Houska & Douda
Restaurátoři

provedli

destruktivní

průzkum

s Prahou pravděpodobně způsobily, že práce na nové
oponě a dekoracích byla zadána Tobiáši Mössnerovi

sochy

(1790 Vídeň – 1871 Praha), malíři divadelních dekorací,

a detailní analýzu díla. Ke stávající nosné konstrukci přidali

který tehdy působil ve Stavovském divadle. Mössner

nosníky, aby tak zajistili statiku sochy během rekonstrukce.

na oponě zobrazil pevnostní Hradec tak, jak se tehdejšímu

Stávající kovovou konstrukci opatřili antikorozními nátěry

pozorovateli jevil při pohledu od Zámečku na Kopci

a provedli sanace vnitřní betonové konstrukce. Dále

sv. Jana na Novém Hradci Králové. Hradecké publikum

vyměnili veškerý zkorodovaný, ocelový, spojovací materiál

spatřilo novou oponu poprvé 1. ledna 1839, kdy bylo

bronzových dílů sochy za antikorozní a nově vyřešili

divadlo opět otevřeno. Po Klicperově odchodu do Prahy

odvětrávání vnitřních prostor sochy. Opravili veškeré

v roce 1846 činnost ochotníků na čas ochabla. Divadelní

defekty a praskliny na plášti sochy, provedli patinace

dění oživilo až ustavení nového spolku Jednoty divadelních

a zafixovali povrch bronzu. Na závěr byla restaurována

ochotníků v roce 1868. Další stavební zásahy byly

kamenná architektura pomníku.

U Zlatého orla prováděny v letech 1875–76 z důvodu
Markéta Fingerová

zvýšení bezpečnosti a v roce 1880, kdy bylo jeviště
rozšířeno o provaziště a propadlo. Přes všechna tato
vylepšení se však technické problémy stále množily, až bylo
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Zbojnictví
jako sociální fenomén
Výstava „Zbojníci – hrdinové, nebo zločinci?“, kterou
připravilo Etnografické oddělení Historického muzea
Národního muzea pro výstavní prostor Národopisného
muzea – Musaionu v pražském Letohrádku Kinských
v termínu od 27. května 2011 do 20. listopadu 2011
(prodlouženo do 26. února 2012), byla věnována fenomédivadlo v roce 1883 zavřeno. Počátkem roku 1882 schválilo

nu zbojnictví v karpatské oblasti. Na výstavě bylo možné

hradecké zastupitelstvo výstavbu nové divadelní budovy.

zhlédnout předměty, které souvisí s každodenním životem

Stavět se začalo v roce 1884 podle návrhu architekta

zbojníků, jako jsou zbraně – pistole, valašky; předměty

Viktora Weinhengsta a následující rok bylo Klicperovo

denní potřeby – nože, čutory, kabely; a také výtvory lidové-

divadlo slavnostně otevřeno. Původní divadelní sál

ho umění se zbojnickou tématikou.

U Zlatého orla se dočkal další přestavby, tehdy ho však

Z unikátních předmětů si zasloužily pozornost především

už užíval spolek Živnostensko-čtenářská jednota. Divadlo

„zbojnické relikvie“, tedy předměty, které byly uchovává-

se tu sice občas hrálo, ale sál stále více sloužil především

ny jako památka na slavné zbojníky (ačkoliv ve většině

tanečním zábavám. Pro úplnost je třeba dodat, že návratu

případů zřejmě nešlo skutečně o artefakty, které by byly

k divadlu se budova dočkala až v roce 1980, kdy zde vznikla

jejich vlastnictvím). Nejvzácnější z těchto předmětů byla

studiová scéna hradeckého profesionálního divadla, která

Jánošíkova valaška, opředená mnoha pověstmi, kterou

zde dodnes působí (Studio Beseda). Stopa po Mössnerově

se podařilo zapůjčit díky ochotě Slovenského národného

oponě se na delší čas ztrácí. Byla pravděpodobně svěšena

múzea. Valaška byla kvůli této výstavě v České repub-

v souvislosti s již zmíněnými přestavbami sálu a dlouhou

lice speciálně zrestaurována a po skončení výstavy bude

dobu považována za ztracenou. Zapomenutá ležela až

umístěna ve stálé expozici slovenských národních dějin

do roku 1928 v jednom z pevnostních kavalírů, smotaná

na Bratislavském hradě. Vedle tohoto artefaktu byla

ve skladišti starých divadelních dekorací. Veřejnost ji mohla

na výstavě vystavena i údajná Jánošíkova čapka, zapůjčená

opět spatřit v květnu roku 1929 v souvislosti s výstavou

z Liptovského múzea v Ružomberoku.

pořádanou v hradeckém muzeu k 60. výročí trvání Jednoty

Kromě toho zde bylo možné obdivovat předměty

divadelních ochotníků Klicpera. Po skončení výstavy byla

upomínající na nejslavnějšího moravského zbojníka

předána do hradeckého muzea. V padesátých letech

Ondráše a slovenského Michala Vdovce. Jako určitý

minulého století byla součástí muzejní expozice věnované

doplněk byly připraveny i předměty spjaté se slavnými

národnímu obrození. Po zrušení expozice byla uložena

českými loupežníky: anonymní portrét Václava Babinského

do depozitáře.

a soška tohoto loupežníka z chleboviny, kterou zhotovil

Druhá opona, uložená rovněž v depozitáři muzea,

jeho spoluvězeň.

pochází z Kuklen, které jsou nyní městskou částí Hradce

Na své si zde mohli přijít milovníci lidového umění

Králové. Opona patřila ochotnickému spolku Tyl, který byl

i milovníci historických zbraní. Například ručně zdobené

založen v roce 1872. Je na ní zobrazen figurální motiv hol-

pistole z ukrajinských Karpat, které pochází ze sbírek

du Matce Vlasti. Jejího autora se dosud nepodařilo přesně

Národního muzea, jsou skvostem jak z hlediska lidového

určit. Mohl jím být i člen spolku Václav Chalupa, který byl

umění, tak z hlediska militárií.

nejen hercem, ale i divadelním výtvarníkem. Oponu spolku

Zbojnictví bylo zvláštním kulturním a sociálním jevem.

věnoval místní továrník Alois Nejedlý. Spolek hrál v hostinci

Na rozdíl od obyčejných loupežníků se totiž zbojníci

U Pilnáčků na Pražské ulici v domě č. p. 24. Poprvé se opo-

zpravidla neobraceli proti venkovanům (přinejmenším ne

na před diváky otevřela 1. října 1893 při 106. představení

ve svém regionu) a jejich činnost byla venkovany tolerová-

spolku, kterým byla hra hradeckého rodáka Josefa Štolby

na. Někdy bylo zbojnictví chápáno jako oprávněná forma

„Maloměstští diplomaté“.

odporu, jindy plnilo důležité rituální funkce: sloužilo

Obě opony byly v osmdesátých letech minulého století

pro muže jako iniciační rituál přechodu do dospělosti,
krádeže dobytka měly zase zajistit kvalitu chovu.

restaurovány.

V karpatské kultuře se za těchto podmínek vytvořil určitý
Jaroslava Pospíšilová

kult slavných zbojníků, kterým byla prokazována podob-
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ná úcta jako světcům. Například lidové podmalby na skle

Jarmila Okrouhlíková maturovala na Jedenáctileté

s vyobrazením Jánošíkovy družiny představují téměř jediný

střední škole, v roce 1963 promovala na Institutu osvěty

světský námět mezi středoevropskými sklomalbami.

a novinářství Univerzity Karlovy a vzápětí nastoupila

Ve výstavě byl věnován prostor oblasti západních

do knihovny Uměleckoprůmyslového musea. V roce

i východních Karpat, nacházely se zde proto předměty

1971 dokončila promocí studium dějin umění na Filo-

z území dnešní České republiky, Slovenska, Polska i Ukra-

zofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1984

jiny. Autoři výstavy kladli velký důraz na autenticitu prezen-

získala titul PhDr. Od roku 1991 je ředitelkou Knihovny

tovaného materiálu. V hlavní části výstavy byly téměř

Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

výhradně předměty z období před rokem 1900, kdy bylo

Publikuje články o akvizici, je specialistkou na věcné zpra-

zbojnictví ještě živým jevem. To platilo pro předměty denní

cování dokumentů. V roce 1985 připravila publikaci „Sto

potřeby i pro lidové umění. Samozřejmě nelze doložit, jestli

let Uměleckoprůmyslového musea v Praze“. Ke 120. výročí

konkrétní exponát skutečně používal některý ze zbojníků,

založení Knihovny UPM publikovala dvoudílný příspěvek

šlo však o předměty běžně užívané ve venkovském

v časopisu „Čtenář“ v roce 2005. Odborně zpracovala také

prostředí té doby. V případě zbojnických krojů bylo nutné

tzv. sbírku předloh z Knihovny UPM, s výsledky své práce

sáhnout k určité rekonstrukci i podle písemných pramenů,

seznámila odbornou i laickou veřejnost uspořádáním

přičemž byly ale důsledně použity pouze historické oděvní

výstavy i publikováním v tisku.

součásti.

Problematice

knihoven

se

věnovala

Někteří pamětníci si možná vzpomenou na četné projevy

v odborných knihovnických periodikách, především

folklorismu – zejména ve druhé polovině 20. století, kdy

v časopisech Čtenář, Duha, Ikaros, Grand biblio. Kromě

bylo zbojnictví poměrně oblíbeným tématem. Toto naivní

příspěvků s informacemi z pravidelných seminářů

umění připomínala výstava také, ale nevěnovala mu tolik

muzejních knihovníků a k činnosti komise připravila,

prostoru jako staršímu lidovému umění. Návštěvníci

přednesla a publikovala několik zásadních příspěvků

mohli v této části shlédnout např. dřevoryty významného

k problematice muzejních knihoven, a to především

valašského malíře Jana Kobzáně.

na celostátní konferenci „Knihovny současnosti“. Příspěvky

České loupežnictví včetně oblíbené postavy loupežníka

K postavení muzejních knihoven“ a „Jsou muzejní

Václava Babinského do lidového výtvarného umění

knihovny

žádným způsobem nezasáhlo. Za jeden z mála hmot-

k ukotvení muzejních knihoven v rámci zákona č. 257/2001

ných dokladů dobové obliby loupežníků ve venkovském

Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných

prostředí lze považovat kramářské tisky.

knihovnických a informačních služeb. V současné době
Adam Votruba

personálie
Blahopřání k životnímu
jubileu Jarmily Okrouhlíkové
Emeritní

předsedkyně

Komise

knihovníků

AMG

a ředitelka Knihovny Uměleckoprůmyslového musea
oslavila 8. října 2011 v plné životní svěžesti a aktivitě
významné životní jubileum. K početným blahopřáním se
přidávají také všichni knihovníci muzeí a galerií z České
republiky, jejichž profesní zájmy zastupovala po tři volební
období jako předsedkyně a stále hájí jako členka Ústřední
knihovnické rady, aktivní členka SKIPu a dalších profesních
organizací.
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muzejních

knihovnami

veřejnými“

zásadně

přispěly
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se zabývá problematikou muzejních knihoven v rámci

podílel na založení katedry muzeologie v Brně, kde

Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011–2014.

následně působil přes čtyřicet let.

Její nejbližší a celoživotní přátelé o ní hovoří jako

Během pěti desítek let dokázal Stránský publikovat několik

o renesanční bytosti, které se podařilo s citem spojit péči

set článků doma i v zahraničí, vést stovky závěrečných

o rodinu, zajímavou a náročnou práci i zábavu. Je matkou

prací, absolvovat desítky seminářů převážně v roli aktivního

dvou dětí a babičkou pěti vnoučat, která ráda bere v létě

přednášejícího či přímo pořadatele, sepsat několik

na chalupu. Jejím celoživotním zájmem je cestování,

výukových plánů včetně toho pro Mezinárodní letní školu

kultura a sport, především lyžování, plavání, kanoistika,

muzeologie (ISSOM) či katedru ekomuzeológie v Banské

turistika a cykloturistika. Léta byla cvičitelkou mládeže

Štiavnici, zpracovat množství scénářů výstav a především

v TJ Praha 4 – Lhotka, oddílovou vedoucí na letních

vytvořit vlastní muzeologický systém. Na mezinárodní

dětských táborech a instruktorkou na lyžařských kurzech.

scéně se brzy stal jednou z nejvýraznějších postav

Miluje květiny a její „plantáž afrických fialek“ vítá i každého

a napomohl spolu s Jiřím Neustupným, Janem Jelínkem

návštěvníka její pracovny v Uměleckoprůmyslovém museu.

a Josefem Benešem k tomu, že se česká stopa stala ve světové

Milá Jarmilo, přejeme Ti za Komisi knihovníků AMG, ale

muzeologii jednou z nejhlubších. Stránský vybudoval

jistě i za čtenáře Věstníku a další kolegy, hodně zdraví,

své pojetí muzeologie na silných filozofických základech,

elánu do práce i radosti a inspirace.

podpořených důkladným interdisciplinárním studiem
literatury. Axiologický přístup ke skutečnosti mu byl hlavním
Štěpánka Běhalová

impulsem k zavedení zcela nového pojmu muzealita, který
pojal jako samotný střed, předmět disciplíny, a zásadní

K významnému životnímu
jubileu Zbyňka Z. Stránského

teze směroval k němu. Stránský se existencí muzeality,
resp. speciálního hodnotového vztahu k realitě, snažil již
od počátků dokázat vědní charakter oboru, právo
muzeologie na místo v systému věd.

Mluví-li se dnes ve světě o české muzeologii, jen výjimečně

Během let vydal Stránský několik stále aktualizovaných

není jedním dechem zmiňováno i jméno Zbyňka Z. Strán-

syntéz muzeologické teorie ve formě skript (1972, 1979,

ského. Rozhodne-li se někdo pro studium oboru muzeolo-

2000), v roce 1992 sepsal a obhájil habilitační práci

gie kdekoli v republice, dříve či později mu do rukou jako

De museologia a získal titul docenta. Naposledy své poznat-

povinná četba přijde i některý z Úvodů do muzeologie

ky shrnul v učebním textu Archeologie a muzeologie, který

z jeho pera. Vymezují-li se někteří autoři proti „klasické české

vydala brněnská Masarykova univerzita roku 2005.

muzeologii“, vymezují se zpravidla proti Stránského pojetí.

Dílo Zbyňka Zbyslava Stránského je tak rozsáhlé

A listujeme-li v nové publikaci Úvod do muzejní praxe,

a životní dráha se všemi zastaveními tak dlouhá, že

kterou v roce 2010 vydala Asociace muzeí a galerií ČR, nara-

poskytuje dostatek materiálu pro samostatnou biografii.

zíme na představitele tzv. „brněnské muzeologické školy“

Medailon k životnímu jubileu však toto poslání nést nemá.

v pozici autority mnohokrát. Vybudovat si renomé a pevné

Je především poděkováním a přáním všeho dobrého

postavení v rámci jakékoliv vědní disciplíny předpokládá

do dalšího života.
Václav Rutar

mnoho tvůrčího úsilí. Doc. PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský,
který této mety bezesporu dosáhl, oslavil v říjnu minulého
roku v Banské Bystrici již své pětaosmdesáté narozeniny.
Ačkoli je vědecké působení Zbyňka Z. Stránského spjato
především s Brnem a v posledních několika letech žije
na Slovensku, narodil se 26. října 1926 v Kutné Hoře.
Vystudoval historii a filozofii, dlouhodobě se věnoval též
muzikologii. V 50. letech působil v muzeích v Českém
Brodě, Poděbradech a v Muzeu Antonína Dvořáka v Praze,
na jejich konci i v muzeu jihlavském.
Přes místo metodika pro Jihomoravský kraj se Stránský dostal v roce 1962 do Moravského muzea a s podporou tehdejšího ředitele Jana Jelínka založil muzeologické
oddělení, které brzy učinil nejvýznamnějším teoretickým
pracovištěm v zemi. V roce 1964 se významnou měrou

Noví ředitelé muzeí
odpovídají
V poslední době došlo v řadě muzeí k personálním změnám
na vedoucích pozicích. Proto jsme se nových ředitelek
a ředitelů zeptali na jejich plány do budoucna v novém působišti
i na profesní historii.
1. Jaká Vaše profesní dráha předcházela nástupu
do současné funkce?
2. Odehrály se nějaké zajímavosti nebo změny od doby
Vašeho nástupu do funkce?
3. Čeho si svým působením ve vedení muzea přejete
dosáhnout?
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Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou
Ing. Milada Valečková

ad 3)
Nejbližší

prioritou

je

řešení

Památníku

sklářství

na Kristiánově, který vyžaduje naléhavě rekonstrukci, a to
jak stavební, tak v obsahu expozice. Naším úkolem tedy
bude ji připravit a zajistit financování a následnou realizaci. Dále mě trápí využití naší budovy Galerie Belveder,

ad 1)

která je bezesporu nádhernou kulturní památkou s neopa-

Původním povoláním jsem ekonom, absolvovala jsem

kovatelnou atmosférou. Problém je však v jejím umístění

VUT, obor Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu.

v poměrně nevlídné části města, zcela mimo centrum.

Nejprve jsem několik let pracovala v oddělení zásobování

A do třetice chceme v tomto roce zahájit obrazovou digi-

a zahraničního obchodu v soukromých společnostech.

talizaci sbírkového fondu muzea, který je opravdu rozsáhlý

Od roku 1999 jsem byla zaměstnána jako vedoucí odboru

a mimořádně zajímavý. Moji kolegové v rekordním čase

školství a kultury na Městském úřadě ve Skutči, od roku

připravili projekt digitalizace a žádost o financování

2002 pak jako vedoucí oddělení kultury (později spojeného

potřebného vybavení. Věřím, že s ní na Ministerstvu kul-

s oddělením památkové péče) na Krajském úřadě v Pardu-

tury ČR uspějeme a že si v dohledné době budete moci

bicích.

prohlédnout naše poklady i na dálku. Jsem přesvědčena,
že je to ta nejlepší pozvánka i pro osobní návštěvu našeho

ad 2)

mimořádného muzea.

Musím říci, že příliš velké změny nemám v plánu. Oceňuji
totiž úžasnou práci, kterou ve své funkci odvedla moje
předchůdkyně Jaroslava Slabá. Je zejména její zásluhou,
že jablonecké muzeum je tak mimořádně přátelské
pro návštěvníky všech generací. Na to bych chtěla navázat,
prohloubit šíři nabídky, zlepšit propagaci a povědomí
o existenci našeho muzea. Od začátku roku jsme tak jen
částečně obměnili organizační uspořádání a pracovní
náplně některých zaměstnanců a doplnili plán výstav
na rok 2012 o některé, které by snad mohly být
i návštěvnicky zajímavé. Například na léto chystáme
výstavu pivního skla, kterou budou doprovázet ochutnávky
libereckého pivovaru Konrád a grafika kreslíře Urbana.

Muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi
Mgr. Simona Chalupová
ad 1)
Jsem absolventkou divadelní režie a dramaturgie alternativní větve pražské DAMU a pracovala jsem dosud jako
externí režisérka a autorka her v oboru tzv. alternativního
a loutkového divadla v mnoha divadlech pro děti u nás
i v zahraničí, převážně v Polsku. Při své práci jsem kladla
mimořádný důraz na vizuální složku dramatického zážitku;
proto jsem ráda spolupracovala se špičkovými scénografy.
ad 2)
Muzeum se proměňuje každým dnem a já tiše doufám,
že všechny změny muzeu prospějí a projeví se to
na návštěvnosti i celkové reputaci muzea. Aktuálně je
muzeum pro návštěvníky uzavřeno (od 10. ledna 2012
do 22. června 2012) z důvodu budování nové stálé
expozice a rekonstrukce vstupních prostor. Jsem moc ráda,
že se nám podařilo získat finance na tuto proměnu. Muzeum čekají v roce 2012 oslavy 40. výročí založení, a pokud
vše půjde dobře, otevřeme muzeum veřejnosti znovu
v den, kdy začnou probíhat oslavy, otevřením nové stálé
expozice 22. června 2012. Na 23. června 2012 pak chystáme loutkářský jarmark, kde budou i dílny pro veřejnost
a od odpoledne do noci se budou v muzeu a jeho blízkosti
hrát loutková představení pro různé věkové skupiny. V rámci oslav připravujeme i přednášku Marie Jiráskové „Loutka
a moderna“.
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Kalendárium kulturních událostí
Benešov

Muzeum města Brna, p. o.

Muzeum umění a designu Benešov
Architekt Otakar Novotný (1880–1959)
Fotografie Martina Staňka
Fotografie Jiřího Škocha
Komunisté přepadli kláštery

Beroun

10.1.2012 – 19.2.2012
29.1.2012 – 15.4.2012
11.2.2012 – 20.5.2012
25.2.2012 – 14.4.2012

Muzeum Českého krasu, p. o. Středočeského kraje

Jan Václav Spitzer (1711–1773), 300 let malíře
pozdního baroka
27.10.2011 – 19.2.2012
Vstupujte tiše. Příběh pánské pracovny 18. století
19.1.2012 – 4.3.2012

Blovice

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Bohdan Lacina (100. výročí narození)

24.2.2012 – 6.5.2012

Muzeum romské kultury, s. p. o.

Pod lupou – 20 let Muzea romské kultury
21.10.2011 – 18.3.2012

Technické muzeum v Brně
Labyrint poznání

Bruntál

4.10.2011 – 30.9.2012

Muzeum v Bruntále, p. o.

Bruntálská kraslice 2012
březen 2012
Ladislav Steininger – Ozvěny (kresba, malba, objekt)
20.1.2012 – 26.2.2012
Slováci v českých zemích
17.2.2012 – 25.3.2012
Abnormalita – fotografie J. Štreita
2.3.2012 – 8.4.2012

Vlkov–Babiny, eneolitické výšinné sídliště
do 31.12.2012
Staré časy malých dětí
do 31.12.2012
Mlýny v povodí řeky Úslavy
2.1.2012 – 31.12.2012
Chronometry ze sbírky muzea
3.1.2012 – 30.9.2012
Ze školního kabinetu
2.2.2012 – 20.4.2012

Zámek Bruntál

Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum

Výstavní síň
Zděněk Sejček – Kresby
7.2.2012 – 26.2.2012
Jaroslava Samková – Hody, hody doprovody
aneb Veselé Velikonoce
7.3.2012 – 25.3.2012
Ida Saudková – fotografie
5.4.2012 – 29.4.2012

Brno
Stopa

Moravská galerie v Brně

17.11.2011 – 31.3.2012

Jurkovičova vila
Jurkovičova vila – historie a obnova
1.4.2011 – 18.3.2012
Jan Kotěra
14.4.2012 – 30.9.2012
Místodržitelský palác
Colorito – Malířství v Benátkách 16.–18. století na příkladech
málo známých obrazů z moravských a slezských sbírek
17.11.2011 – 20.5.2012
Sběratelé a mecenáši VI: Marie Richterová (1927–2011)
16.12.2011 – 9.9.2012
Pražákův palác
Pavel Sterec: Nehybná směna
3.2.2012 – 27.5.2012
L´étude d´aprés nature
24.2.2012 – 20.5.2012
Fotografie a umění v 19. století
25.2.2012 – 20.5.2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Z pohádky do pohádky
3.11.2011 – 4.3.2012
Obrazy mysli / Mysl v obrazech
10.12.2011 – 18.3.2012

Moravské zemské muzeum

Biskupský dvůr
Svědkové z úsvitu časů – poznejte svět lišejníků
a mechorostů
9.2.2012 – 8.9.2012
Dětské muzeum
Skleněná krása aneb Historie (nejen) vánočních ozdob
2.11.2011 – 26.2.2012
Dietrichsteinský palác
„Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!" Karel Hynek Mácha,
kníže české poezie
9.11.2011 – 31.3.2012
Kamenná duha
15.2.2012 – 10.10.2013
Z říše loutek Vojty Suchardy
18.4.2012 – 10.10.2013
Palác šlechtičen – Etnografický ústav
Messel on Tour / Přírodní katastrofa po zániku dinosaurů
6.1.2012 – 7.4.2012
V utrpení a boji – brněnští Židé v osudových momentech
XX. století
15.3.2012 – 25.8.2012
Památník Leoše Janáčka
Pavel Rudolf: Grafické partitury
3.3.2012 – 30.4.2012
Pavilon Anthropos
Umění australských domorodců – za posledními lidmi
doby kamenné
8.12.2011 – 30.11.2012

Ladislav Steininger – Ozvěny

Bučovice

20.1.2012 – 26.2.2012

Muzeum Bučovice

120 let bučovického Sokola

4.4.2012 – 20.5.2012

Čáslav

Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích

Uganda v obrazech – výstava fotografií Michala Příhody
22.1.2012 – 19.2.2012
Řemesla Polabí V.
4.3.2012 – 17.3.2012
Výstava modelů lodí a letadel
25.3.2012 – 15.4.2012

Česká Lípa

Galerie vlastivědného muzea
Středověké umění na Českolipsku

5.4.2012 – 31.12.2012

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Česká Lípa – život města a okolí v letech 1893–1898
8.3.2012 – 8.5.2012
Výstava prací ZUŠ Česká Lípa a dalších
9.3.2012 – 29.4.2012
P. Čambalová – Sklo, skl. objekty, rytiny ve skle
10.3.2012 – 30.4.2012
Oybin a okolí
15.3.2012 – 29.4.2012

České Budějovice

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Hračky
od 1.9.2011
Halapartna – Zbraň v proměnách času 2.1.2012 – 31.3.2012
Padělání peněz – druhé nejstarší řemeslo 8.1.2012 – 1.4.2012
Výstava prací studentů SUPŠ Svaté Anežky České
v Českém Krumlově v oboru Užitá malba 8.2.2012 – 1.4.2012

Wortnerův dům AJG

Markéta Zálesáková / Paměť

Český Těšín

10.2.2012 – 15.4.2012

Muzeum Těšínska, p. o.

Zašlá sláva chladných zbraní
9.11.2011 – 11.3.2012
Národopisná pracovnice Jiřina Králová 17.2.2012 – 22.4.2012
Panenky
23.2.2012 – 31.5.2012

Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice
Co dokážou šikovné ruce

Desná v Jizerských Horách
Muzeum – Riedlova vila
Vladimír Balcar – výběr z díla

12.3.2012 – 15.4.2012
5.1.2012 – 28.2.2012
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Dvůr Králové nad Labem

Hranice

Dvůr Králové nad Labem ve fotografiích 21.1.2012 – 26.2.2012
Mezníky v krajině na panství F. A. Šporka 10.3.2012 – 15.4.2012

Veronika Mokrošová: Soumrak a úsvit 10.2.2012 – 15.4.2012
Výstavní síň Stará radnice
J. H. A. Gallaš a jeho znovuobjevená knihovna
9.2.2012 – 15.4.2012

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Františkovy Lázně

Městské muzeum Františkovy Lázně

Michaela Lesařová Roubíčková: Na vrcholu
11.2.2012 – 17.4.2012

Frenštát pod Radhoštěm

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Proměny města Frenštátu
Frenštátská historická školní tabla

Havířov

Památník Životické tragédie

Poláci na Těšínsku / Polacy na Zaolziu

Výstavní síň Musaion

Zašlá sláva chladných zbraní

Havlíčkův Brod

20.1.2012 – 25.3.2012
20.1.2012 – 18.3.2012
2.8.2011 – 15.7.2012
8.11.2011 – 11.3.2012

Hustopeče

Městské muzeum a galerie

Výstava členů Fotoklubu Hustopeče
6.2.2012 – 26.2.2012
Kateřina Kabrielová – obrazy
5.3.2012 – 25.3.2012
Výstava výtvarných prací dětí hustopečských škol
2.4.2012 – 22.4.2012

Cheb

Galerie výtvarného umění v Chebu
StartPoint 2011
Václav Girsa – Ice on staircase

19.1.2012 – 25.3.2012
19.1.2012 – 18.3.2012

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji
2.3.2012 – 1.5.2012

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

Regionální muzeum v Chrudimi

Zlínský okruh II.

11.2.2012 – 25.3.2012

Krysáci z Vizovic – postavičky z Večerníčku
6.12.2011 – 27.2.2012
Hry a klamy – Interaktivní, zábavná a vzdělávací výstava
2.3.2012 – 16.4.2012

Hlinsko v Čechách

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Doupě!

11.3.2012 – 15.4.2012

Betlém
Život na Vysočině
Velikonoce na Betlémě

22.1.2012 – 17.3.2012
1.4.2012 – 22.4.2012

Soubor lidových staveb Vysočina

Hlučín

Muzeum Hlučínska, p. o.
Arkadiusz Gola – Lidé z uhlí
Retro v našich domácnostech

Hodonín

8.2.2012 – 13.5.2012
18.2.2012 – 13.5.2012

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p. o.
Moderna je moderná
Slovensko – Slovakia
Jan Kudláček – ilustrace
Jaroslav Pecka – obrazy

19.1.2012 – 18.3.2012
19.1.2012 – 18.3.2012
5.4.2012 – 27.5.2012
5.4.2012 – 27.5.2012
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Trhy v Hodoníně
3.2.2012 – 22.4.2012
Jak se žije s handicapem
17.2.2012 – 1.4.2012
Masky
18.4.2012 – 10.6.2012

Holešov

Městské muzeum a galerie Holešov

Chrudim

Les
Skrytá tajemství kostelů
Dýmky Pavla Hápa

Jablonec nad Nisou

4.2.2012 – 20.5.2012
10.2.2012 – 25.3.2012
30.3.2012 – 20.5.2012

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Dvě země – dva domovy – dvě inspirace. Sklo a obrazy
Milana Vobruby
22.10.2011 – 1.4.2012
Galerie Belveder
Jaroslav Bejvl. Mince – medaile – kresby 20.1.2012 – 16.3.2012
Drátování bez hranic
4.4.2012 – 8.6.2012

Jablunkov

Muzeum v Jablunkově

Ze života hmyzu
Za pověstmi těšínského kraje

Jesenice

14.10.2011 – 27.2.2012
11.1.2012 – 4.5.2012

Vlastivědné muzeum Jesenice

Nalaďte si Prahu! – historická rádia ze sbírky Martina
Stránského
10.2.2012 – 8.4.2012
Andrea Králová
od 13.4.2012

Jeseník

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.

Nová stálá expozice: Čarodějnické procesy na Jesenicku
od 8.2.2012
Fenomén Lego
15.2.2012 – 20.5.2012

Jičín

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Sigmund Freud & Franz Kafka v díle více než 100 českých
a slovenských malířů, grafiků, sochařů, fotografů a typografů
2.4.2012 – 31.8.2012

Petr Heber – objekty
14.1.2012 – 19.2.2012
Jičín a okolí na snímcích Jiřího Trejbala 27.1.2012 – 4.3.2012
Václav Ševčík
25.2.2012 – 8.4.2012
Včelařství je poezie venkova
10.3.2012 – 22.4.2012

Muzeum Horní Slavkov

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Horní Slavkov

Miroslav Chuman – fotografie

15.1.2012 – 25.4.2012

Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Korunová měna na našem území
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
Labe – jedna řeka, dva příběhy

II

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.

20.1.2012 – 27.5.2012
11.2.2012 – 4.3.2012
25.2.2012 – 19.8.2012

Jihlava

Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou
27.5.2011 – 31.12.2012
Merkur aneb Dírkatý zázrak
27.1.2012 – 6.4.2012
Obrazy pro duši
7.3.2012 – 22.4.2012
Archeologie Vysočiny aneb Co se skrývá pod povrchem
23.3.2012 – 6.5.2012

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Velké umění malých mistrů

2.12.2011 – 26.2.2012

Kalendárium kulturních událostí
Vlčice noci
Martin Mainer

Jilemnice

Krkonošské muzeum Jilemnice
Vánoční výstava

Jílové u Prahy

10.2.2012 – 1.4.2012
10.2.2012 – 13.5.2012
25.11.2011 – 29.2.2012

Nepotřebné, zbytečné, přesto krásné a cenné
20.11.2011 – 8.5.2012
Leopold Musil
13.1.2012 – 22.4.2012
Zdeněk Mrkvička, František Provazník, Petr Císařovký
4.3.2012 – 13.5.2012

Jindřichův Hradec

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Zlatý fond Národního muzea fotografie

od 20.1.2012

Domov/Heimat

od 13.1.2012

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum

Výstava prací sklářského výtvarníka René Roubíčka
26.3.2012 – 16.5.2012

Karlovy Vary

Galerie umění Karlovy Vary
Sklo – sklu – sklem

3.2.2012 – 9.4.2012

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
Klauni, čerti, Kašpaři
Platím

Karviná – Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná
Střípky z dějin Karviné
Dotkni se přírody
Kapličky, kříže a boží muka

Klatovy

1.12.2011 – 28.2.2012
1.3.2012 – 29.4.2012
2.1.2012 – 31.12.2012
2.1.2012 – 4.3.2012
14.3.2012 – 15.4.2012

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Malíři prostých motivů

12.2.2012 – 9.4.2012

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Hobby té doby
Václav Fiala: Z cest po Indii a Nepálu
Jarní zastavení

Klenová

Kroměříž

Muzeum Kroměřížska, p. o.
Dr. Emil Holub africký cestovatel

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Muzeum Jindřichohradecka

Flemmichova vila
Helena Laryšová – grafika
Krnov město Koťoly

19.1.2012 – 2.3.2012
19.1.2012 – 13.4.2012
10.3.2012 – 20.4.2012

Galerie Klatovy / Klenová

Kutná Hora

11.2.2012 – 11.3.2012
24.3.2012 – 22.4.2012
7.12.2011 – 11.3.2012

České muzeum stříbra

Jan Steiner: Obrazy, kresby, kompozice
5.4.2012 – 10.6.2012
Kamenný dům
Z dějin školství kutnohorského
2.4.2012 – 30.11.2012
Tylův dům
Kuchyň – království našich babiček
2.4.2012 – 2.6.2012

Galerie Středočeského kraje GASK

Ivan Charlesworth
od 1.9.2011
Project room / Adam Vačkář: Synesthesia
13.11.2011 – 29.3.2012
Sbírka 4 / Nové akvizice
13.11.2011 – 1.4.2012
Design ve whitebox
11.12.2011 – 29.3.2012
Obraz, v kterém žijeme
11.12.2011 – 1.4.2012
ALLT – A Life Shaped By All That
13.12.2011 – 30.3.2012
Můj obraz
29.2.2012 – 1.4.2012
František Drtikol
od 22.3.2012
Marek Číhal
2.4.2012 – 30.6.2012

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun

Domácí umění
5.2.2012 – 1.4.2012
Jak jsme žili v Lanškrouně v 50.-80. letech 20. století
5.2.2012 – 1.4.2012
Anna Šlesinger – Panenky ze soukromé sbírky
15.4.2012 – 30.9.2012

Lány

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Oldřich Polášek – Fotografie – Neznámá Korea
20.1.2012 – 19.2.2012
Svatobor
11.3.2012 – 15.4.2012

Lešná

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Zámek a park
Krásy Zlínského kraje
Týden kamélií

10.1.2012 – 31.3.2012
26.2.2012 – 4.3.2012

Cesta 2012
2.4.2012 – 20.5.2012
Roman Kameš: Ingigo, šafrán, monzun… / Denis Bulot:
Watterproof (Francie)
15.4.2012 – 31.5.2012

Lety

Regionální muzeum v Kolíně

Národní kulturní památka – Pietní území Ležáky

Kolín

Jejich osudem byla Thálie

Králíky

Městské muzeum Králíky
Kaszëbë

Kralupy nad Vltavou

18.1.2012 – 25.3.2012
13.1.2012 – 25.2.2012

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Výstava obrazů malíře Františka Saifrta – Návrat do Kralup
20.1.2012 – 25.3.2012
Antonín Strejček jubiluje
13.4.2012 – 27.5.2012

Krnov

MIKS – Městské muzeum Krnov

Řemesla slezských měst
2.10.2011 – 31.3.2012
Výstava k 20. výročí Kofola music clubu 10.3.2012 – 8.4.2012

Kulturní památka Lety

Putovní výstava „Tragédie v Ležákách"

Ležáky – Miřetice u Hlinska

27.3.2012 – 3.6.2012

Fotografie Pavla Popelky „Podoba vody"

Liberec

30.3.2012 – 18.6.2012

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Za ostnatým drátem
Loukamosaic

Lidice

27.1.2012 – 8.4.2012
24.2.2012 – 6.5.2012

Národní kulturní památka – Památník Lidice

Slovenské národní povstání 1944 a účast Čechů
6.1.2012 – 15.5.2012
Lidická galerie
Zdeněk Šplíchal – Průsečíky světů
17.2.2012 – 29.4.2012

III

		 Kalendárium kulturních událostí
Litoměřice

Mohelnice

Zmizelé Litoměřice na starých fotografiích13.1.2012 – 4.3.2012
Práce studentů školy GSOUŠSOU o. p. s. Litoměřice
9.3.2012 – 29.4.2012

To Make Men Lesser Beasts aneb Aby lidé lidmi byli
28.1.2012 – 3.3.2012
Václav Hollar (Praha 1607 – Londýn 1677)
4.2.2012 – 10.3.2012

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.

Litomyšl

Regionální muzeum v Litomyšli

Byli jsme skoro u všeho – 150 let pěveckého sboru Vlastimil
		
25.1.2012 – 26.2.2012
Reminiscence – Obrazy, grafiky a fotografie
Vladimíra Vícha a Milana Dvořáka
24.2.2012 – 25.3.2012

Loštice

Památník Adolfa Kašpara
Krása loštických pohárů

Louny

2.1.2012 – 31.12.2012

Olga Karlíková – Byl večer a bylo jitro den pátý
9.10.2011 – 26.2.2012

Lysá nad Labem

Muzeum Bedřicha Hrozného
Africká džungle

Mariánská Týnice – Kralovice

únor–květen 2012

Muzeum a galerie severního Plzeňska

Česká zákoutí v kresbě Karla Liebschera 15.3.2012 – 29.4.2012

Mariánské Lázně

Městské muzeum Mariánské Lázně
Café Slíva

Mělník

od 6.10.2011

Regionální muzeum Mělník

Velikonoce s Klubem lidové tvorby
březen–duben 2012
Historie bezpečnostních složek na Mělnicku
duben–květen 2012
Kašpárkův rok 2011
11.1.2012 – 19.2.2012
Město Mělník na dobových pohlednicích
20.1.2012 – 26.2.2012

Mikulov na Moravě

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.

Jan Adam Liechtenstein (1656–1717) ekonom, politik
1.4.2012 – 31.8.2012
Dějiny význačné kolegiátní kapituly a kostela sv. Václava
v Mikulově		
2.4.2012 – 31.10.2012
Archív zázraků
2.4.2012 – 31.10.2012
Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje
2.4.2012 – 31.10.2012
Ptáci zámeckého rybníka
6.4.2012 – 17.6.2012

Mladá Boleslav

Městský palác Templ

Jitka Jakubcová–Jakšíková: Krajiny srdce 10.2.2012 – 5.3.2012
Skupina středočeských výtvarníků
9.3.2012 – 1.4.2012
Vladislav Krédl a Jolana Nováková
6.4.2012 – 29.4.2012
Sbor českých bratří
Petr Polášek – Výstava obrazů		
30.3.2012 – 22.4.2012
Perníkářské formy
od 2.12.2011
Vojenské zbraně
2.1.2012 – říjen 2012
Severočeská výstava 1912 v Mladé Boleslavi
25.1.2012 – 25.3.2012
Poutníče, zde chvíli stůj
19.2.2012 – 18.3.2012
Dějiny zdravotnictví na Mladoboleslavsku
28.3.2012 – 3.6.2012

IV

Nasavrky

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

Nejdek

Národopisné muzeum v Nejdku
Vítání jara

Galerie Benedikta Rejta

Muzeum Mladoboleslavska

Vlastivědné muzeum

Netolice

2.1.2012 – 31.12.2012
9.3.2012 – 30.4.2012

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

10 let netolického infocentra
17.2.2012 – 30.3.2012
Turistická pohlednice České republiky 2012
17.2.2012 – 30.3.2012
10 let Pohádkového království Zdeňka Trošky
s logovtipy Jaroslava Kerlese
17.2.2012 – 30.3.2012

Nové Město na Moravě

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Vybraná výročí 2012
únor–květen 2012
Antonín Kašpar – Komorní plastika
duben–říjen 2012
Miloš Sláma – Průřez linem, kresbou
2.12.2011 – 26.2.2012
Karel Daněk – Makrokosmos/mikrokosmos – fotografie		
13.1.2012 – 4.3.2012
60 let ZUŠ Jana Štrusy v Novém Městě na Moravě
9.3.2012 – 19.4.2012
Irena Armutidisová – fotografie
16.3.2012 – 13.5.2012
Antonín Štrobl
16.3.2012 – 13.5.2012

Nové Město nad Metují
Galerie Zázvorka

Bohuslav Reynek – grafika, Daniel Reynek – fotografie
13.1.2012 – 11.3.2012
Ludvík Baran, fotograf a etnograf
16.3.2012 – 6.5.2012

Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí

Zkamenělé dřevo – Tempskya
3.2.2012 – 4.3.2012
Gymnázium J. A. Komenského v Novém Strašecí
9.3.2012 – 1.4.2012
Poklady z prádelníků našich babiček
6.4.2012 – 27.5.2012

Nový Bor

Sklářské muzeum Nový Bor
15 let Vyšší odborné školy

Nový Jičín

od 5.11.2011

Muzeum Novojičínska, p. o.

Keramika, sklo, porcelán ze sbírek Muzea
24.11.2011 – 23.2.2012

Olomouc

Muzeum umění Olomouc
Dalibor Chatrný – Tak, teď, tu

Opava

20.10.2011 – 26.2.2012

Slezské zemské muzeum

Památník Petra Bezruče
Ludmila Hořká – „Doma“ na Hlučínsku 15.2.2012 – 20.4.2012

Orlová–Lutyně

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže

Archeologické nálezy vrcholného středověku na Těšínsku
23.11.2011 – 30.3.2012
Oslaďme si život
11.4.2012 – 31.8.2012
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Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2011
Z činnosti orgánů AMG

Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 16. prosince 2010 v Národním muzeu			
Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 10. března 2011 v Národním muzeu			
Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 23. května 2011 v Národním muzeu			
Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 20. září 2011 v Národním muzeu				

1/2011, s. 4
2/2011, s. 4
3/2011, s. 4
5/2011, s. 4

Téma, Přílohy

Autorský zákon v muzejní praxi								3/2011, s. 1–4

Zprávy, aktuality, informace

Čaje o páté v jičínském muzeu								1/2011, s. 7
Mezinárodní den muzeí 2011								1/2011, s. 8
Atlas krajiny České republiky zdarma do muzeí						
1/2011, s. 8
Generální konference ICOM v Šanghaji							
1/2011, s. 9
Chcete poskytovat osvětu v oblasti životního prostředí?					
1/2011, s. 10
Informace Ministerstva kultury k inventarizaci sbírkových předmětů				
2/2011, s. 7
Na sekretariátu AMG proběhlo jednání se zástupci OOA-S					
2/2011, s. 8
Slavnostní otevření Národního technického muzea						
2/2011, s. 9
Letos to bude Plzeň									2/2011, s. 9
Knihy krásné a nejkrásnější…								2/2011, s. 10
Setkání, na které jsme tak dlouho čekali							
3/2011, s. 6
Manažerské osobnosti roku 2010								3/2011, s. 7
Cena Evropského muzea roku 2011							
4/2011, s. 5
Ocenění PhDr. Ludvíka Skružného in memoriam						
4/2011, s. 6
Památník Antonína Švehly								5/2011, s. 7
50 000 artefaktů z českých muzeí digitálně v Evropě						
5/2011, s. 7
Muzea a galerie mohou opět využívat program Microsoft Select Plus!				
5/2011, s. 7
75 let Muzea textilu v České Skalici								
6/2011, s. 4
Muzeum Brněnska na 21. Podzimním knižním veletrhu					
6/2011, s. 5
Knižní bleší trh v Rajhradě									6/2011, s. 5
Skrytá paměť Moravy pošesté								6/2011, s. 5

Sekce, komise, kolegia

Ve Šlapanicích se uskutečnil seminář Etnografické komise					
1/2011, s. 10
Vlastivědné muzeum ve Slaném přivítalo Kolegium královských měst				
1/2011, s. 11
V Uměleckoprůmyslovém museu zasedal výbor Komise knihovníků				
1/2011, s. 12
Činnost Muzeologické komise AMG v roce 2010						
2/2011, s. 11
V Technickém muzeu v Brně zasedala Komise regionální historie Moravy a Slezska		
3/2011, s. 7
Z činnosti Pracovní skupiny Textil								4/2011, s. 4
Seminář komise regionální historie Moravy a Slezska se uskutečnil
ve Vlastivědném muzeu v Šumperku							6/2011, s. 6
V Roztokách u Prahy se konal seminář Etnografické komise AMG				
6/2011, s. 8
Komise dějin umění při AMG se sešla v Národním muzeu v Praze				
6/2011, s. 9
Společný seminář Komise zoologů AMG a zoologů Státní ochrany přírody			
6/2011, s. 10
Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG					
6/2011, s. 10
Konference konzervátorů-restaurátorů AMG tentokrát proběhla v Opavě			
6/2011, s. 11

Z konferencí, seminářů

V Tachově proběhl seminář Židé v Čechách							
1/2011, s. 13
Dramatická výchova v muzeu								1/2011, s. 14
Motorismus a šlechta v českých zemích 1894–1945						
3/2011, s. 24
V Technickém muzeu v Brně se konala Mezinárodní konference komise CIMUSET		
4/2011, s. 12
Seminář Etnografické komise AMG v Uherském Hradišti					
4/2011, s. 13
V Hodoníně se uskutečnil seminář Oborové komise muzejních archeologů ČR			
4/2011, s. 14
Senioři v muzeu										5/2011, s. 9
Muzeum 3 000										5/2011, s. 9
25. mezinárodní konference Asociace evropských muzeí v přírodě				
5/2011, s. 11
Muzejní knihovníci se sešli v Českém Těšíně							5/2011, s. 11
Musaionfilm 2011									5/2011, s. 13
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Kolokvium 2011										6/2011, s. 13
Seminář Národní galerie v Praze na půdě Parlamentu					
6/2011, s. 15
Veřejnost a archeologické nálezy								6/2011, s. 15
Konference středoevropských muzejníků							6/2011, s. 16
Mezinárodní konference Měření (a propagace) úspěšnosti muzeí				
6/2011, s. 18
Věda a výzkum v památkové péči								6/2011, s. 19

Recenze

Nové pověsti české?									2/2011, s. 26
Bulletin Moravské galerie v Brně								3/2011, s. 20
Sousedé na talíři / Die Nachbarn auf dem Teller						
5/2011, s. 19
Konzervování a restaurování kovů								6/2011, s. 26

Představujeme

Národní technické muzeum v novém obleku						
1/2011, s. 22
Nové muzeum v Kyjově									1/2011, s. 23
Nové lidové stavby ve Skanzenu Vysoký Chlumec						
2/2011, s. 18
Strahovská knihovna byla otevřena veřejnosti						
2/2011, s. 20
Východočeská galerie v Pardubicích zve do nově rekonstruovaného Domu U Jonáše		
3/2011, s. 16
Opravená Jurkovičova vila v Brně láká návštěvníky						
4/2011, s. 19
Oděvní design inspirovaný architekturou Jurkovičovy vily					
4/2011, s. 20
Letohrádek Hvězda									4/2011, s. 22
Galerie Františka Drtikola Příbram								4/2011, s. 23
GASK – Galerie Středočeského kraje							
4/2011, s. 24
Archeopark Nasavrky									5/2011, s. 15
Zpřístupnění kulturní památky Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou				
5/2011, s. 15
Nově vybavená knihovna Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě					
6/2011, s. 21

Personálie

Odešel doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc.							
1/2011, s. 26
Vzpomínka na Ludmilu Ladýřovou								1/2011, s. 27
Karel Ksandr generálním ředitelem Národního technického muzea				
1/2011, s. 28
Ve Zlíně mají nového ředitele								1/2011, s. 29
Muzeum v Olomouci vede Břetislav Holásek						
1/2011, s. 29
Muzeum východních Čech v Hradci Králové vede nová ředitelka				
2/2011, s. 28
Nový ředitel nastoupil do Regionálního muzea v Teplicích					
2/2011, s. 28
Nový ředitel jičínského muzea								3/2011, s. 18
K jubileu Ily P. Šeda									3/2011, s. 18
PhDr. Alena Adlerová									6/2011, s. 24
Zemřel ředitel Muzea města Ústí nad Labem PaedDr. Gustav Krov				
6/2011, s. 24

Rozhovor

Rozhovor s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea Praha					
Ing. Zdeňkem Novákem									1/2011, s. 20
Sedm otázek pro novou ředitelku Východočeského muzea v Pardubicích Jitku Rychlíkovou
2/2011, s. 17
Vysočina ve 3D										4/2011, s. 13
Na Škrétu hravě aneb Když digitální průvodce poučí i naučí					
6/2011, s. 22

Koho to napadlo

Interaktivní cesta za poznáním a ctnostmi v mělnickém muzeu				
1/2011, s. 24
Muzeum hraček v Brně									2/2011, s. 24
Rožmberský rok 2011									2/2011, s. 26
Projekt Muzeum Krkonoš									4/2011, s. 27
20 let Věstníku AMG									5/2011, s. 16
Dobrodružství architektonické soutěže							6/2011, s. 25
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Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2011
Muzeologie a muzejnictví

Probudit uspávače hadů aneb Mohou sbírky učit?						
1/2011, s. 15
Benchmarking muzeí									1/2011, s. 18
Kam kráčíš „digitalizace“?									1/2011, s. 19
Bezpečná Národní galerie v Praze								2/2011, s. 12
Studijní a typová sbírka řas ČR v Moravském zemském muzeu v Brně				
2/2011, s. 13
Ad znovuotevření NTM									2/2011, s. 15
Znáte svou sbírku?									2/2011, s. 16
Manažér nebo odborník									3/2011, s. 8
Ad digitalizace										4/2011, s. 6
K otázkám muzejní statistiky								4/2011, s. 9
Zaostřeno na Paříž a Berlín aneb Muzea a galerie o další krok blíže k návštěvníkům		
4/2011, s. 10
Dětské muzeum „po Tachovsku“								5/2011, s. 8

Metodická centra

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně					
2/2011, s. 30
CITeM včera, dnes a zítra									2/2011, s. 31
Metodické centrum muzejní pedagogiky							3/2011, s. 29
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví						
4/2011, s. 32
Metodické centrum pro muzea výtvarného umění v Národní galerii v Praze			
5/2011, s. 32

Nové expozice

Památník národního písemnictví zpřístupnil nový prostor					
Nová expozice Umění Starého světa v paláci Kinských					
Nová expozice Zbraně orientu Jihomoravského muzea ve Znojmě				
Valašské muzeum v přírodě otevřelo novou expozici Městečko pod Radhoštěm		
Nové archeologické muzeum – Šatlava v České Lípě						
Památník národního písemnictví ochraňuje Mňačkovu pozůstalost				
Obnovená expozice Husité v Husitském muzeu v Táboře					
Nová prohlídková trasa podzemím příbramských dolů					
Nová expozice v Muzeu a galerii severního Plzeňska						
Muzeum Bojkovska otevřelo nové expozice							
Zámek v Jevišovicích opět otevřen pro veřejnost						
Otevření dokončené části stálé expozice Příběh Romů					

1/2011, s. 23
2/2011, s. 22
2/2011, s. 23
2/2011, s. 24
3/2011, s. 14
3/2011, s. 15
4/2011, s. 24
4/2011, s. 25
4/2011, s. 26
4/2011, s. 26
6/2011, s. 20
6/2011, s. 20

Pozvánky na konference, semináře

Konference v Norimberku									2/2011, s. 29
Senioři v muzeu										2/2011, s. 29
Muzea, památky a konzervace								2/2011, s. 30
Pardubice ve víru tance									3/2011, s. 22
Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii				
3/2011, s. 23
The Best in Heritage – To nejlepší v kulturním dědictví					
3/2011, s. 23
Pozvánka na seminář knihovníků muzeí a galerií						
3/2011, s. 24
Věda a technika v Československu (70.–90. léta 20. st.)					
5/2011, s. 20

Publikace

Textil v muzeu										2/2011, s. 33
Příběh vyšívaného šátku									3/2011, s. 25
Návrat Historické fotografie								3/2011, s. 26
Kdybych mohl změnit historii…								3/2011, s. 26
Sborník příspěvků 15. veletrhu muzeí ČR							
3/2011, s. 27
Všeho dokvasu										3/2011, s. 28
Toulky po vodě										3/2011, s. 29
Karlovarské kalendárium 1325–2010							4/2011, s. 31
Nový katalog Mendelova muzea								5/2011, s. 25
Cyklus seminárov a publikačné výstupy muzejníkov-etnológov na Slovensku (1997–2010)
5/2011, s. 27
Konzervování a restaurování kovů								5/2011, s. 28
Židovské epitafy ožívají									5/2011, s. 28
Vychází publikace o architektuře knihoven							
5/2011, s. 29
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Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2011
Pozvánky na výstavy

Národní muzeum; Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Gejša a samuraj										1/2011, s. 30
Národní galerie v Praze; Jízdárna Pražského hradu a Valdštejnská jízdárna
Karel Škréta (1610–1674): doba a dílo							
1/2011, s. 31
Muzeum umění Olomouc:
Olomoucké baroko									1/2011, s. 32
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
P. Rada? Paráda!										1/2011, s. 33
Národní muzeum; Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Egyptské mumie										4/2011, s. 29
Národní technické muzeum v Praze
Dosušeno!										5/2011, s. 21
Muzeum Komenského v Přerově
Povídání o mašinkách									5/2011, s. 22
Památník písemnictví na Moravě
Morava vypráví aneb Moravské mýty, pohádky a pověsti					
5/2011, s. 23
Divadlo Karla Pippicha a Nová výstavní síň v Chrudimi
XIII. trienále ex libris Chrudim								5/2011, s. 24
Národní muzeum; Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Veselí kostlivci										6/2011, s. 27
Muzeum města Brna
Tři výstavy v jednom hradě								6/2011, s. 28
Městské muzeum v Krnově; Výstavní síň – Flemmichova vila
Řemesla slezských měst									6/2011, s. 28
Muzeum Těšínska; Výstavní síň Musaion v Havířově
Zašlá sláva chladných zbraní								6/2011, s. 29

Příběh muzejního předmětu

Stůl P. D. Selliera. Dar potomků zakladatele slavné firmy					
1/2011, s. 25
Cikánská varovná tabule z Nových Hradů							
3/2011, s. 21
Trochu jiný příběh muzejního předmětu							
4/2011, s. 16
Předměty vyprávějí váš příběh aneb Vzpomínky na Afriku ve vsetínském muzeu		
4/2011, s. 18
Obrazárna barokních mistrů v jičínském muzeu						
5/2011, s. 17
Soubor kachlů na hradě Sovinci								5/2011, s. 18
Unikátní kolekce autorských skleněných vánočních ozdob					
6/2011, s. 23

Volná místa

Regionální muzeum v Chrudimi: ředitel/ředitelka						
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm: ředitel/ředitelka 			
Regionální muzeum v Chrudimi: ředitel/ředitelka						

Gloria musaealis 2010

Výsledky IX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2010				

1/2011, s. 33
5/2011, s. 30
6/2011, s. 30

3/2011, s. 10

Mediální akce roku 2012

Mediální akce roku 2012									5/2011, s. 30

Festival muzejních nocí

Muzejní noc potmě									4/2011, s. 30

Kalendárium kulturních událostí
Ostrava

Oběti a objetí Adrieny Šimotové a Jiřího Johna
15.3.2012 – 6.5.2012
František Kowolowski / The best of
21.3.2012 – 27.5.2012
Architektonické studio Ofis Arhitekti Ljubljana
29.3.2012 – 27.5.2012
Dům umění
Černá slunce
7.12.2011 – 4.3.2012
Nová síň Poruba
Svět podle nás
9.12.2011 – únor 2012

Dům U Zlatého prstenu
Petra Římalová / Vesnice
10.2.2012 – 11.3.2012
Městská knihovna
Krištof Kintera / Výsledky analýzy
1.3.2012 – 13.5.2012
Staroměstská radnice
Fotografování pražské architektury 1848–1921
11.11.2011 – 19.2.2012
Michal Nesázal / E.L.F.
11.2.2012 – 22.4.2012
Trojský zámek
Vincenc Vingler (1911–1981)
5.4.2012 – 4.11.2012
Emil Filla
5.4.2012 – 4.11.2012

Korea, historie a tradice

Výstava finalistů Ceny kritiků

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

Ostravské muzeum, p. o.

17.12.2011 – 26.2.2012

Pardubice

Východočeské muzeum v Pardubicích

Pardubice ve víru tance
29.10.2011 – 3.4.2012
Pernštejnské mincovnictví
7.12.2011 – 31.3.2013
Peníze a poklady – nálezy mincí na Pardubicku
od 23.12.2011
Rižská secesní architektura
27.1.2012 – 26.2.2012
Botanická ilustrace
12.2.2012 – 27.5.2012

Paseky nad Jizerou

Památník zapadlých vlastenců

Stavební plány paseckých roubených chalup
9.11.2011 – 31.3.2012

Petřvald u Karviné

Chléb náš vezdejší… od zrníčka k bochníku
20.1.2012 – 30.4.2012

Písek

Starozákonní tisky z knihovny Prácheňského muzea v Písku
březen 2012
Petr Minka
duben 2012
Jana Pszczolková
březen 2012
Řeka Otava
březen–duben 2012
Umění SUISEKI
duben 2012

Plzeň

Techmania Science Center o. p. s.

16.1.2012 – červenec 2012

Sial – Sdružení inženýrů a architektů Liberec
20.1.2012 – 15.4.2012

Západočeské muzeum v Plzni
Expedice středověk
Mistři plakátu
Člověk a stroj
Muzeum loutek Plzeň
Kinetický dvorek
Národopisné muzeum Plzeňska
Svět pohádek – loutky z divadla Das

Poděbrady

Polabské muzeum
Svět starých Slovanů

Polička

10.12.2011 – 11.3.2012
27.1.2012 – 25.3.2012
26.2.2012 – 17.6.2012
29.7.2011 – 27.7.2012
11.2.2012 – 1.4.2012
15.12.2011 – 26.8.2012

Městské muzeum a galerie Polička
Jiří Šindler: Písmo – obraz

Praha

22.1.2012 – 8.4.2012

Galerie hl. m. Prahy

Dům U Kamenného zvonu
Adolf Wölfli / Stvořitel Universa

Jan Hísek: Noční jezdec
Tak pravil LaChapelle

23.2.2012 – 27.5.2012

od 25.1.2012
1.12.2011 – 26.2.2012
7.12.2011 – 26.2.2012

Muzeum a archiv populární hudby – PopMuseum

Synové nylonového věku. Karel Vlach (1911–1986)
a české jazzové a taneční big bandy
27.10.2011 – 19.2.2012

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Hugo Demartini
Zdeněk Ziegler
Vladimír Janoušek
Vlasta Prachatická
Jan Kubíček
Otakar Slavík

2012
2012
duben–červen 2012
2012
2012
11.2.2012 – 15.4.2012

Praha a její dcery
Já, Merkur
Trochu lepší svět – století skautingu

5.10.2011 – 15.4.2012
24.11.2011 – 26.2.2012
22.3.2012 – 24.6.2012

Příběh nemocné duše
Historie psí služby u nás
Četnické humoresky

2.11.2011 – 29.2.2012
23.11.2011 – 31.3.2012
18.1.2012 – 1.4.2012

Muzeum Policie ČR

Prácheňské muzeum v Písku

Západočeská galerie

Galerie Rudolfinum

Muzeum hlavního města Prahy

Technické muzeum

TOP SECRET

Galerie kritiků – palác Adria

Národní galerie v Praze

Klášter sv. Anežky České
Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice
25.11.2011 – 25.3.2012
Dílo sezony: Dva neznámé pozdně gotické reliéfy
ze sbírek Národní galerie v Praze
7.12.2011 – 15.4.2012
Šternberský palác
Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu
11.2.2012 – 27.5.2012
Veletržní palác
Cena 333 – Finalisté / 5. ročník
16.12.2011 – 9.4.2012

Národní muzeum

České muzeum hudby
Antonín Dvořák (170. výročí narození)
8.6.2011 – 29.2.2012
Jaroslav Ježek (1906 Praha – 1942 New York)
14.1.2012 – 12.3.2012
František Xever Brixi (1732–771) – 280. výročí narození
14.1.2012 – 12.3.2012
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
„INDIÁN“ – Dvořákův americký sekretář J. J. Kovařík
28.1.2012 – 6.1.2013
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Kterýpak Čech by hudbu neměl rád?
13.4.2011 – 28.2.2013
Historické muzeum – národopisné oddělení
Zbojníci – hrdinové nebo zločinci?
28.5.2011 – 26.2.2012
Bulharský lidový šperk
2.3.2012 – 22.7.2012

V

		 Kalendárium kulturních událostí
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Ti, kteří nás předešli
14.10.2011 – 4.3.2012
Veselí kostlivci
4.11.2011 – 4.3.2012
Dr. Emil Holub – Příběh cestovatele
2.2.2012 – 10.4.2012
Národní památník na Vítkově
Rudá muzea
9.12.2011 – 4.3.2012
Laboratoř moci
od 26.2.2012
Nová budova
Krása motýlích křídel
6.8.2011 – 1.5.2012
Vynálezci a vynálezy
28.9.2011 – 1.5.2012
Arma Diaboli
24.2.2012 – 1.5.2012

Předklášteří

Od Marie Terezie po dnešek – Školní vysvědčení
v proměnách času
9.12.2011 – 10.6.2012

Přerov nad Labem

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Národní technické muzeum

Ceny Czech Grand Design: Nominace 2011
25.1.2012 – 29.4.2012

Národní zemědělské muzeum Praha

Modeláři
březen 2012
120 let Národního zemědělského muzea
do 15.4.2012
Střední lesnické školství v České republice
do 26.2.2012
Staletí mysliveckých a lesnických uniforem
do 26.2.2012
Kukuřice – dar Nového světa
21.1.2012 – 29.7.2012
Kouzlo zemědělské techniky
19.4.2012 – 10.6.2012

Památník národního písemnictví

Letohrádek Hvězda
Dým za místností zahaluje nahé tóny
7.4.2012 – 3.6.2012
PNP Pelléova 20/70
Nejkrásnější české knihy roku 2010
červen 2011 – březen 2012

Poštovní muzeum

Jaroslav Němeček – Čtyřlístek nejen na známkách
do 26.2.2012
Propagace pošty první Československé republiky
1.3.2012 – 22.4.2012

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Hledání skla
Pražské módní salóny 1900–1948
Galerie Josefa Sudka
Alois Zych – Fotografie

Trmalova vila

27.5.2011 – 1.4.2012
15.12.2011 – 29.4.2012
27.1.2012 – 22.4.2012

Dílna učitelů a žáků ZŠ
březen 2012
Výstavka výrobků lidí s mentálním postižením
duben 2012
Výstava k zahájení Roku Pavla Janáka a Josipa Plečnika
24.1.2012 – 29.2.2012

Židovské muzeum v Praze

Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
Jana Dubová: NEZAPOMENU…
Jindřich Buxbaum: Vzpomínka…

od 12.11.2011
od 6.1.2012

Prachatice

Muzeum české loutky a cirkusu
Velký malý herec Jindřich Mošna

3.2.2012 – 17.6.2012

Mé, tvé, naše Prachatice

4.4.2012 – 10.6.2012

Prachatické muzeum

Prostějov

Muzeum Prostějovska v Prostějově
Špalíček
Drobní savci

VI

8.12.2011 – 26.2.2012

Podhorácké muzeum

Bohumír Matal a mlýn v Prudké

Přerov

28.11.2011 – 25.3.2012

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Povídání o mašinkách. 170 let železniční dopravy na střední
Moravě
16.10.2011 – 26.2.2012
Titanic – 100 let od nejvýznamnější námořní katastrofy		
22.2.2012 – 14.4.2012
Ornitologická stanice
Ptáci před objektivem: fotografie Davida Jirovského
12.1.2012 – 31.3.2012
Netopýr
4.4.2012 – 30.10.2012

Polabské národopisné muzeum

Lidové zvyky a obyčeje ve středních Čechách
18.3.2012 – 30.10.2012
Jaro na vsi
18.3.2012 – 8.5.2012

Přeštice

Dům historie Přešticka

Vzduchem, vodou, po kolejích – světem modelářů
1.2.2012 – 29.4.2012
Ni zisk, ni slávu – 125 let TJ Sokol Přeštice 2.3.2012 – 25.3.2012
100 let českého skautingu
30.3.2012 – 29.4.2012

Příbor

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Moderní lidová kultura na Příborsku
Lidé na milíři
Staří mistři v Příboře		

Příbram

30.11.2011 – 20.2.2012
13.2.2012 – 25.3.2012
29.2.2012 – 15.3.2012

Hornické muzeum Příbram

Březové hory – Ševčinský důl
Březohorské minerály z muzejního depozitáře
2.2.2012 – 1.7.2012

Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník

Jan Svatoš – Fotografie
březen–duben 2012
S Fénixem nejen za ptáky aneb Jak se žije ornitologům
v Čechách		
6.1.2012 – 26.2.2012
Fotografie – Jaromír Olič a Petr Nejman 9.2.2012 – 11.3.2012
Dejte vejce kmotra zlatá
15.3.2012 – 15.4.2012
Výstava prací dětí Mateřské školy V Lukách
19.4.2012 – 29.4.2012
Galerie Samson – Cafeé
Tvoření pro děti a nejen pro ně		
duben–květen 2012
Cestou do Santiaga de Compostela
1.2.2012 – 17.3.2012

Rokycany

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Patří mezi nás XIV…
Džungle v našich vodách

20.1.2012 – 19.2.2012
2.3.2012 – 29.4.2012

Roudnice nad Labem

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Ostrava! Ostrava!
Milada Poliánová / Malba na divoko
Jitka Válová / Lilie

Podřipské muzeum

10.2.2012 – 15.4.2012
10.2.2012 – 4.3.2012
7.3.2012 – 15.4.2012

Nové archeologické objevy na Podřipsku
listopad 2011 – únor 2012

Kalendárium kulturních událostí
Roztoky u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Nástrahy, pasti a železa na škodnou
První dámy – osud, poslání, úděl?
Co se děje zvířatům, stane se i lidem
Je Ferda nejlepší mravenec?

Rožmitál pod Třemšínem

únor 2012
27.10.2011 – 29.2.2012
10.2.2012 – 13.5.2012
31.3.2012 – 23.9.2012

Podbrdské muzeum

Výstava kočárků a vyšívaného prádla z počátku 20. století
		
prosinec–únor 2012
Práce žáků ZŠ
březen 2012
Výstava samorostů J. Berana (100. výročí narození)
duben 2012

Rožnov pod Radhoštěm

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm
Dřevěné městečko
Pilně živnosti si dobývají
Jiří Langer – Dřevěné kostely Evropy

Rychnov nad Kněžnou

7.4.2012 – 9.4.2012
7.4.2011 – 29.2.2012
od 2.7.2011

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou
Merkur

Říčany

Muzeum Říčany

2x2 – obrazy – Jiří Vála a Jan Pillvein
Říčanští Češi v pasti holokaustu

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany
Obrazy a obrázky Josefa Lady
Pěvecký spolek Záboj

Slabce

od 15.9.2011

16.2.2012 – 15.3.2012
29.3.2012 – 20.5.2012
18.1.2012 – 9.3.2012
16.3.2012 – 22.4.2012

Regionální muzeum a galerie Křivoklátska

Peru a Mexiko – Monika Brenišínová, Daniel Pajas
6.2.2012 – 4.3.2012

Sokolov

Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje

Skauti v Karlovarském kraji. Výstava ke 100. výročí
českého skautingu
16.1.2012 – 19.2.2012
Gymnázium Sokolov
11.2.2012 – 6.4.2012
Výstava krajek
3.3.2012 – 22.4.2012

Stará Huť

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

Josef Čapek (1887–1945) – malíř, básník, spisovatel
od 18.9.2011

Staré Město

Památník Velké Moravy
Vampyrismus

Stěbořice

Arboretum Nový Dvůr
Nevítaní hosté

Strakonice

Muzeum středního Pootaví
Kouzlo grafiky

Strážnice

Městské muzeum

Mizející svět II.
Výstava SOŠ oděvní Strážnice

Svitavy

Muzeum esperanta

Duchovní tradice světa a esperanto

Šumperk

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

Panovníci českých zemí a jejich manželky
na dřevořezbách Jarmily Haldové
13.1.2012 – 22.4.2012
Malíři Orlických hor		
27.1.2012 – 1.4.2012
Koloniál u pana Bajzy
10.2.2012 – 1.5.2012
S mapou se neztratíš
24.2.2012 – 3.5.2012

Tábor

Husitské muzeum v Táboře

Stará táborská radnice
Oltářní křídla z Roudník
2.2.2012 – 26.2.2012
Jak svět dostal barvy – Rané barevné fotografie ze sbírky
Marka Jacobse
16.2.2012 – 6.5.2012

Tachov

Muzeum Českého lesa
Ivo Sokol: Ohlédnutí		

od 2.2.2012
3.2.2012 – 9.3.2012
12.1.2012 – 8.4.2012
19.4.2012 – 13.6.2012

od 11.11.2011

Teplice

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Tango sklo
Velikonoční výstava
Výstava prací žáků ZUŠ
Anifest

Terezín

27.1.2012 – 4.3.2012
16.3.2012 – 15.4.2012
16.3.2012 – 9.4.2012
14.4.2012 – 13.5.2012

Památník Terezín

Malá pevnost
Vzpomínka na holokaust je živá
27.1.2012 – 30.4.2012
Jiřina Adamcová – kresby, grafiky, malby
6.4.2012 – 31.10.2012
David Bartoň – obrazy
6.4.2012 – 31.7.2012
Muzeum ghetta
Libor Pisklák – Sochy
14.10.2011 – 28.2.2012
A viděla jsem
9.2.2012 – 31.3.2012
Margo Paran – básně a kresby
10.2.2012 – 31.3.2012

Trutnov

Galerie města Trutnova
Výstava doprovázející festival Jazzinec
březen–květen 2012
Pavel Roučka
26.1.2012 – 3.3.2012
Miloslav Lhotský
16.3.2012 – 21.4.2012
Vladimír Groh a Zbyněk Šanc: Hory osmi kontinentů		
12.1.2012 – 29.2.2012

Třešť

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť
Rod Podzimků
Dráteníkův rok

18.3.2011 – 31.12.2012

4.6.2011 – 25.5.2012

Třinec

15.2.2012 – 23.3.2012
6.4.2012 – 11.5.2012

Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
Lidové tradice a zvyky
Marta Mastná – obrazy, šperky

Turnov

24.11.2011 – 29.2.2012
29.11.2011 – 29.2.2012

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

Mezinárodní dětský výtvarný salón Turnov – Jawor 2011		
			
10.2.2012 – 18.3.2012
Stopy na kameni
10.2.2012 – 29.4.2012
Osvětim, Březinka – holokaust mladýma očima
30.3.2012 – 6.5.2012

VII

1[12

		 Kalendárium kulturních událostí
Týn nad Bečvou

Vinařice u Kladna

Hrad Helfštýn
Jarní výstava

8.4.2012 – 29.4.2012

Týn nad Vltavou
Městské muzeum

Malíř Stanislav Řimnáč – výstava

březen–duben 2012

Týnec nad Sázavou
Městské muzeum
Jak šily naše babičky

2.4.2012 – 30.9.2012

Uherské Hradiště

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Od člověka k Bohu…
8.12.2011 – 4.3.2012
Na scénu! Kostýmní a scénické návrhy Miloše Součka
pro Slovácké divadlo		
od 9.3.2012
Archeoskanzen Modrá
Za skvosty pravěku a Velké Moravy. 100 let
archeologie na Modré 1911–2011
do 31.12.2012
Galerie Slováckého muzea
František Hodonský, obrazy, grafika
17.2.2012 – 9.4.2012
Mezi Dunajem, Vltavou a Wislou
od 17.2.2012

Uherský Brod

Muzeum Jana Amose Komenského

Lidové hudební nástroje
22.10.2011 – 26.2.2012
Výstava k výročí Komenského – 420. výročí narození JAK		
3.2.2012 – 15.4.2012
Komenský s úsměvem
29.3.2012 – 29.4.2012

Úpice

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Portréty
Hračky nestárnou
Grafiky Josefa Vika

18.1.2012 – 17.2.2012
29.2.2012 – 8.4.2012
18.4.2012 – 11.5.2012

Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem
Dialog s časem / Dialog mit der Zeit
Ústečané sobě

Ústí nad Orlicí

od 4.11.2011
18.12.2011 – 30.6.2012

Městské muzeum

Kuchyň naší babičky
9.12.2011 – 4.3.2012
Ústecké betlémy známé i neznámé
9.12.2011 – 4.3.2012
Betlémy a pohlednice ak. malíře Jiřího Škopka
9.12.2011 – 4.3.2012
Stavebnice Merkur
9.12.2011 – 4.3.2012
Čokoláda a jiné cukrovinky
9.12.2011 – 4.3.2012

Valtice

Muzeum vinařství, zahradnictví a životního
prostředí
Život ve stylu bio
Život v tropech II.

Velká Bíteš

Městské muzeum ve Velké Bíteši
Za mlýny na Bílém potoce

Veselí nad Moravou

2.4.2012 – 31.8.2012
2.4.2012 – 31.10.2012
21.3.2012 – 20.5.2012

Městské muzeum Veselí nad Moravou
Figurky a kraslice

Veselý Kopec

Soubor lidových staveb Vysočina
Velikonoce na Veselém Kopci
V pondělí je polívčička…

VIII

14.2.2012 – 6.5.2012

8.4.2012 – 9.4.2012
7.4.2012 – 31.10.2012

Hornický skanzen Mayrau

Jaroslav Beneš – Miroslav Machotka

Vlašim

15.4.2012 – 17.5.2012

Muzeum Podblanicka

Ptáci Podblanicka
3.2.2012 – 26.2.2012
Historické kočárky a kolébky 1880–1980 2.3.2012 – 25.4.2012

Vodňany

Městské muzeum a galerie Vodňany

Sochy ve městě
12.1.2012 – 31.3.2012
Poklady doby bronzové
9.2.2012 – 25.3.2012
Milan Ďuriš – Obrazy; The color of light
2.4.2012 – 8.5.2012

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami

Antonín Michalčík
2.12.2011 – 29.4.2012
Ani gram uranu sovětským okupantům
30.12.2011 – 30.6.2012
Odbojová skupina Praha–Žatec
4.1.2012 – 29.4.2012
Nekonečné plátno
31.3.2012 – 28.10.2012
NATO
31.3.2012 – 28.10.2012
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 31.3.2012 – 28.10.2012
Kresby Otmara Olivy
31.3.2012 – 28.10.2012

Volyně

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni

Krásy Šumavy
21.10.2011 – 28.2.2012
Přírůstky 2010/2011
15.1.2012 – 28.4.2012
Daniel Havlík: Zabijačka
5.2.2012 – 3.3.2012
Galerie Na shledanou
Tomáš Vaněk – Princip č. 143: Čas je čára je čas…
23.10.2011 – 30.3.2012
Tvrz
Barvířství a modrotisk v Pošumaví
25.9.2011 – 16.9.2012

Vsetín

Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Za tajemstvím klášterů – Dialógy
do 22.4.2012
Alena Podzemná – Radost z inspirace
do 19.2.2012
Dialógy – od opátstva Escaladieu v Bitgorre
po Červený Klášter na Spiši
14.11.2011 – 22.4.2012
Pojďte s námi do pravěku
13.1.2012 – 20.5.2012
Stopy židovské kultury ve Vsetíně
19.1.2012 – 26.2.2012
Josef Hapka
3.2.2012 – 15.4.2012
Etnografická soutěž Jaloveček
1.3.2012 – 29.4.2012
Zdeněk Hajný – Krajiny snů
5.3.2012 – 20.5.2012

Vyškov

Muzeum Vyškovska, p. o.

Arabela
5.1.2012 – 26.2.2012
Hieronymus Lorm – Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět
19.1.2012 – 1.7.2012
Vážený pane Ještěre, drahý pane Bezruči!
8.3.2012 – 11.5.2012
Velikonoční výstava		
28.3.2012 – 15.4.2012

Zábřeh

Vlastivědné muzeum
Cesta do pravěku

Zákupy

Muzeum Eduarda Helda

26.1.2012 – 21.4.2012

Výstava k masopustu v Eduard Held muzeu
27.2.2012 – 29.2.2012

1[12

Kalendárium kulturních událostí
Zbiroh

NEFOSIN Plzeň
11.2.2012 – 9.3.2012
Obrazy malíře Podbrdska – Václav Šesták 14.3.2012 – 6.4.2012
Já, kočka
13.4.2012 – 12.5.2012

Dům umění
Strom Znojemska 2011
6.1.2012 – 22.3.2012
…Ště-pánkovi…
12.1.2012 – 10.3.2012
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
13.1.2012 – 18.2.2012

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

Městské muzeum Žacléř

Městské vlastivědné muzeum

Zlín

Žacléř

Expozice ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně		
28.9.2011 – 22.4.2012
Pavla Sceranková a Juraj Kollár – Pocty laureátům
V. Zlínského salonu mladých
8.2.2012 – 29.4.2012
Boris Podrecca. Architekt.
14.3.2012 – 29.4.2012

Stromy kolem nás
5.11.2011 – 19.2.2012
Lyže, boby, saně… hurá na ně!
15.12.2011 – 3.3.2013
Škodovky z Krkonoš – historie výroby vrchlabské
automobilky 50. a 60. let, v současnosti 26.2.2012 – 15.4.2012

Bydlení v baťovském Zlíně
2.1.2012 – 31.12.2012
Občas se na svět kolem sebe dívat tak trochu jinýma očima
3.2.2012 – 13.5.2012
Soužití s velkými šelmami
10.2.2012 – 6.5.2012

Výstava z tvorby Jiřího Vlacha		
Výstava obrazů Karla Dokoupila

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

Znojmo

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Ždánice

Městské Vrbasovo muzeum

Žumberk

duben–červen 2012
duben–červen 2012

Tvrz Žumberk

Ryby a lidé, Rožmberkové a rybníkářství
v jižních Čechách a ve Waldviertelu
1.4.2012 – 31.10.2012

Ornitologické novinky aneb „Ptáci, dejte si pozor,
naše věda vás sleduje!“		
17.2.2012 – 17.3.2012

Nabídka vánoční výstavy „Historické kolébky a kočárky 1880–1980“
v termínu 1.–31. prosince 2012

Kontakt: Míla Šormová, tel.: +420 220 912 576, e-mail: mila.sormova@volny.cz

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě pořádá
15. ročník přehlídky muzejních filmů

MUSAIONFILM 2012
6.–8. června 2012 (středa–pátek)
v Uherském Brodě (areál muzea)
Tematické BLOKY FILMŮ (projekční sál muzea)
DISKUSE po projekcích vedou lektoři přehlídky
ODBORNÉ SEMINÁŘE lektorů přehlídky:
prof. Mgr. Rudolf Adler
Katedra dokumentární tvorby FAMU Praha
Mgr. Jarmila Šlaisová
ředitelka Střediska amatérské kultury IMPULS Hradec Králové
KULTURNÍ POŘADY od 20:00
středa – zahajovací večer s cimbálovou muzikou
čtvrtek – neformální setkání při víně
Přihlášky osobní účasti a filmů

Více na http://www.musaionfilm.cz
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Vzniká publikace o muzeu, měla by směřovat k nejširší

expozici, kromě krátkodobých výstav jako byla „Barokní

veřejnosti, proto bude mít spíše populárně naučný

loutka?“, budou provázet roční výstavy, které budeme

charakter a výraznou fotografickou část. Poslední skutečná

zaměřovat k současné české i zahraniční loutkářské scéno-

publikace o muzeu vyšla v roce 1978, pak následovaly spíše

grafii. V roce 2012 to bude výstava „Alois Tománek – Pavel

informativní brožury.

Kalfus: Společně, každý svou cestou“.

Spustili jsme nové webové stránky, aktuálně pracujeme
na zprovoznění jejich anglické verze.

Muzeum čekají i vnitřní proměny, všemožně se snažím
posílit sbírkové oddělení. V lednu nastoupily dvě nové

Na podzim jsme se snažili rozšířit výchovně vzdělávací
programy muzea, od začátku listopadu do poloviny

kurátorky a mají před sebou kromě badatelských úkolů
práci, dalo by se říci pečovatelskou.

prosince 2011 každý víkend v muzeu probíhaly workshopy
a divadelní představení. Mezi vánočními svátky se v muzeu

ad 3)
Chtěla bych vrátit muzeum zpátky k myšlence, se kterou
bylo založeno, a která se projevuje i v jeho názvu: Muzeum
loutkářských kultur. Bylo založeno s úmyslem mapovat,
shromažďovat a prezentovat nikoliv loutky, ale loutkářské
kultury. Jeho zakladatelé kladli akcent na mezinárodní
kontext a já bych ráda, až bude po všech přestavbách
a konsolidaci sbírkového oddělení, a až dojde ke zlepšení
péče o sbírku, na jejich myšlenku navázala a rozšiřovala
ji směrem k loutkářským kulturám z různých částí světa.
Dalším úkolem, který pro muzeum vidím je například
vypracovat soupis rukopisů loutkových her, protože se
ukazuje, že po archivech v celé republice jsou skutečné
poklady, jen se o nich neví. Stejné to, myslím, bude i s loutkami vůbec, téměř každé regionální muzeum má ve své
sbírce loutky, rodinná divadla, dokumenty s loutkářstvím
související, v daleké budoucnosti by bylo hezké, kdyby
existovala digitální sbírka českého loutkářství, která by
jednotlivá muzea, soukromé sběratele a i jiné subjekty
propojovala.
Chtěla bych se s muzeem vydat na cestu, v jejímž cíli
vidím naše muzeum jako instituci, která si zaslouží uznání

konal večer nazvaný Hororové Vánoce, musím říci, že s vel-

široké i odborné veřejnosti, instituci, která je respektována

mi nepedagogickým podtextem, což se setkalo s velkým

zahraničními partnery a prezentuje své sbírky a bádání

zájmem veřejnosti.

i na mezinárodním poli. Muzeum, které bude přitažlivé
výstav

pro návštěvníky expozicí, výstavami, doprovodnými

pod názvem „Barokní loutka?“ jsme vystavovali barokní

Uspořádali

jsme

první

z

krátkodobých

programy, vlídným prostředím svého obchodu, kavárny,

loutky z naší sbírky, které jsme doplnili řadou velmi

terasy, divadelními představeními, kurzy, workshopy…

zajímavých zápůjček z Národního památkového ústavu,

Možná to nebudu já, kdo dovede muzeum k tomuto cíli,

ústřední exponát výstavy zapůjčila společnost Archaia

ale startovní výstřel už zazněl a muzeum zatím statečně

s. r. o. Šlo o dosud nikde nevystavené torzo řezbované

překonává první překážky na trati.

ženské figury, které vykazuje řadu loutkových znaků a bylo
objeveno při archeologických vykopávkách na Náměstí
republiky v Praze v roce 2005 v zasypané jímce.
Tato výstava zahájila cyklus krátkodobých výstav, které
budou doplňovat stálou expozici muzea. Nová stálá
expozice, bude reflektovat dějiny českého loutkářství, její
zahraniční část se bude obměňovat ve dvouletých cyklech
a bude vždy věnována jednomu vybranému tématu.
Po otevření muzea to budou stínové loutky Východu. Stálou
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Vlastivědné muzeum
ve Slaném
Mgr. Jan Čečrdle
ad 1)
V roce 2007 jsem absolvoval obor klasická archeologie
na FF UK; 2007–2010 jsem pracoval jako referent památ-
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zabýval zpřístupňováním archivních fondů, vyhotovováním
archivních pomůcek, vyřizováním dotazů, vyhotovováním
potvrzení, výpisů, ověřováním kopií z archiválií pro občany
a instituce apod.
ad 2)
Podařilo se nám dokončit novou přírodovědnou expozici,
která byla realizovaná z dotace Královéhradeckého kraje.
Na sklonku roku 2011 byla zahájena přestavba přízemí
jedné z budov muzea – Spolkového domu, ve kterém jsou
mj. umístěny i depozitáře a kanceláře muzea, na informační
stánek s muzejní expozicí.
ad 3)
Mgr. Jan Čečrdle je uprostřed
kové péče na MěÚ Slaný. V předcházejících letech jsem
např. působil jako průvodce po Slaném nebo na 1. ZŠ Slaný
jako pedagogický asistent.
ad 2)
Od mého nástupu do funkce se mj. trvale snažím muzeum zviditelnit a otevřít širším vrstvám veřejnosti, což se
částečně podařilo, zejména díky novým akcím a zesílené
propagaci. Dále je připravena studie renovace areálu
Šubrtova statku č. p. 2 ve Třebízi pro účely muzea, v hlavní
budově muzea má být v průběhu několika měsíců vystavěn
výtah a obnoven dvůr (akce v režii zřizovatele muzea),
bylo vydáno několik publikací, pokračuje akviziční činnost
a další odborné muzejní aktivity.

Přeji si, aby se muzeu podařilo vrátit jeho někdejší prestiž
v přírodovědné oblasti. Dále se chci více zaměřit na dokumentování a zpracování historie města, na doplňování
dokladového materiálu z Nového Města nad Metují a okolí
s důrazem na ucelený přehled o historii a přírodě, postupně
rekonstruovat expozici v historickém sále muzea, doplnit ji
nedávnými archeologickými nálezy objevenými při úpravě
Husova náměstí, rozvinout spolupráci se základními školami
a vzdělávacími institucemi v okolí. Každoročně vydávaný
sborníček ACTA MUSAEI NEOSTADENI BOHEMIAE učinit
vyváženějším a čtivějším pro širší veřejnost, kromě článků
z oblasti entomologie, zoologie a botaniky jej naplňovat
zajímavými příspěvky z historie města a okolí (navázat
spolupráci s historiky). Více popularizovat činnost muzea
v Novoměstském zpravodaji i v regionálním tisku.

ad 3)
Konsolidace vnitřních poměrů a vnějších vztahů,
zkvalitnění správy budov a sbírek, prezentace kulturního
dědictví veřejnosti s důrazem na mladší generace,
obohacování sbírek, vznik zázemí pro odbornou práci a styk
s veřejností v naší pobočce – Národopisném muzeu Slánska
ve Třebízi, realizace nových, zajímavých akcí s důrazem
na region atd.

Městské muzeum
Nové Město nad Metují
Jiří Hladík
ad 1)
Před nástupem do funkce ředitele Městského muzea
(1. srpna 2011) jsem 13 let pracoval jako archivář
ve Státním okresním archivu Náchod, kde jsem měl
v poslední době na starosti badatelnu archivu. Dále jsem se
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pozvánky na výstavy
Messel on Tour

jílů vytvořily na dně jezera bahno, ze kterého vznikly slavné

Zkamenělé poklady ze světového
dědictví UNESCO

V rámci mezinárodní vědecké spolupráce Geologického
oddělení

Hessisches

Landesmusea

v

Darmstadtu

Pod záštitou Ministra kultury ČR, Českého výboru UNESCO

a Geologicko-paleontologickém oddělení Moravského

a Českého výboru ICOM

zemského muzea v Brně máme možnost prezentovat

Moravské zemské muzeum
6. leden – 7. duben 2012

soubor originálů zkamenělin z této vzácné lokality.
Návštěvník výstavy uvidí dokonale zachované kostry ryb,
žab, ještěrek, krokodýlů, hadů, želv, mnoha druhů ptáků

Moravské zemské muzeum má výjimečnou příležitost
prezentovat ve svých prostorách 125 originálů zkamenělin,
především obratlovců, ze slavné lokality Messel, která je
od roku 1995 zapsaná do světového dědictví UNESCO.
Lokalita se nachází ve spolkové zemi Hesensko u severních
výběžků

pohoří

Odenwaldu

nedaleko

Frankfurtu

nad Mohanem a představuje dnes uzavřený povrchový důl,
kde se od roku 1885 do roku 1971 těžily živičné břidlice.
Toto unikátní naleziště bývá často přeneseně nazýváno
paleontologickými Pompejemi, neboť díky mimořádným
fosilizačním podmínkám jsou na zkamenělinách zachovány
i ty nejjemnější struktury včetně obsahu žaludku, zbytků
tkání, peří ptáků, blanitých křídel netopýrů či srsti
savců. Lokalita tedy představuje jedinečný fosilizovaný
archív eocenního života před 47 miliony let. Evropa byla
v té době ještě ostrovem ze všech stran obklopeným
mořem a panovalo zde tropické klima, které bylo
způsobeno celosvětovým oteplením v období eocénu a to
do takové míry, že severní i jižní pól nebyly pokryty ledem.
V oblasti hornorýnského prolomu docházelo na hranici
křídy a třetihor k obnovení aktivity starých tektonických
zón a s tím spojené rozsáhlé sopečné činnosti. Sopečné
exploze po sobě zanechaly řadu kráterů, z nichž jeden
se stal dějištěm messelského příběhu. Kráter postupně
zaplavila voda a vzniklo rozsáhlé jezero. V oblasti poblíž
místa výbuchu byla vegetace téměř zcela zničena, ale
v tropickém klimatu se rychle obnovila; břehy jezera se
pokryly rostlinstvem a jezero se stalo domovem mnoha
živočichů stejně jako sousedící deštný prales. Nastal
tropický ráj uprostřed Evropy. Proces, při kterém docházelo
k rozkladu odumřelých organismů, především řas,
odčerpával životodárný kyslík z jezerních vod. Důsledkem
toho se staly hlubší vrstvy jezera včetně dna jedovatou
pastí. Jezero bylo zcela odříznuto od přítoků vysokým
kráterovým valem, a tak se do něj nedostávalo příliš
okysličené vody z okolí. Během několika stovek tisíců až
jednoho milionu let řasy, houby, rostlinné zbytky a části
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messelské živičné břidlice s pozůstatky živočichů a rostlin.

a savců. Právě savci patří z vědeckého hlediska k těm
nejdůležitějším, neboť často představují jejich raná stádia
evoluce. Bylo jich zde objeveno na 45 druhů a obývali
všechna prostředí okolí messelského jezera od jeho břehů
až po koruny stromů okolního pralesa. Budou zde k vidění
dokonalé kostry předků vydry, mravenečníka, lemura,
primáta, tapíra, prakoně, ježkovitých savců, hlodavců,
primitivních masožravců či vačnatců. Většina z nich
vyhynula ještě do konce třetihor.
Vnímavý návštěvník si správně položí otázku, kde se
na evropském kontinentě vzali živočichové, kteří dnes
žijí na jižní polokouli, jako krokodýli, mravenečník, tapír,
lemur, vačnatec či archaicky vyhlížející kostlíni a kaprouni,
kteří dnes obývají řeky Severní Ameriky. Připomeňme
si, že rozložení kontinentů bylo v geologické minulosti
rozdílné a tzv. kontinentální mosty umožnily migraci faun
z kontinentu na kontinent. Kostry předchůdců koní rodů
Propalaeotherium a Eurohippus, které jsou na výstavě
zastoupeny, představují raná evoluční stadia vývoje koně –
učebnicového příkladu Darwinovy evoluční teorie.
Je těžké ukázat na top exempláře výstavy, neboť každý
je svědectvím o dávném a již neexistujícím životě v tropech Evropy. Nelze se však nezmínit o dokonale zachované
a jediné nalezené kostře mravenečníka rodu Eurotamandua, který se stal i symbolem celé výstavy.
Samotná instalace jednotlivých zkamenělin je velmi
logicky koncipována dle prostředí pralesa v okolí
messelského jezera, ve kterém se během svého života
jednotlivé druhy vyskytovaly. Pozadí jednotlivých částí
pak tvoří unikátní širokoúhlá animovaná projekce a celá
atmosféra je doladěna hlasy ptáků, skřehotáním žab či
zurčením tekoucí vody.
Pracovníci

geologicko-paleontologického

oddělení

připravili k výstavě odborný výklad a výukový program
„Vývoj koně“ a ve spolupráci s Dětským muzeem
připravují zajímavé sobotní programy, např. „Mravenečník
a jeho kamarádi“ a výtvarnou soutěž pro školáky.
Ke spolupráci rovněž přizvali i ZOO Brno, díky níž se budou
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moci návštěvníci seznámit s dnes žijícími příbuznými

rozdílného pohledu na dějiny z mužského a ženského hle-

messelských živočichů, a vytvořit si tak lepší představu

diska, který přináší obohacení našeho povědomí o dosud

o životě v tropech Evropy před 47 miliony let.

neznámé oblasti historie společenského i individuálního

Poprvé je také v MZM použit interaktivní průvodce

života. Cílem výstavy je přiblížit dějiny, osudy a ženský

s využitím QR kódů, kdy může návštěvník využít vlastní

svět obyvatelek pražského území, ať už prostřednictvím

„chytrý telefon“ nebo si na místě zapůjčit i zařízení Apple

předmětů, vzniklých jejich činností, artefaktů, které ženy

iPod Touch.

používaly, uměleckých děl, která zobrazují ženu v různých

Výstava byla finančně podpořena z programu „Kulturních
aktivit“ MK ČR a Českým výborem ICOM.

jejích životních úlohách a postaveních, nebo prostředky
symbolickými.

Foto na obálce:
Mravenečník Eurotamandua joresi STORCH, 1981
Růžena Gregorová

Vedle proudu nesčetných pokolení bezejmenných
žen, které žily na území Prahy již od pravěkých počátků,
výstava připomíná nejvýznamnější známé ženy, spjaté s její historií, jako například Svatou Anežku Českou,
jednu z vůdčích osobností 13. století v Čechách, organizátorku náboženského, kulturního i společenského života

Praha a její dcery

130. výročí Muzea hl. m. Prahy
Muzeum hlavního města Prahy
5. října 2011 – 15. dubna 2012
Muzeum hlavního města Prahy si v roce 2011 připomíná
již 130. výročí svého založení. Po několikaletém úsilí
o zřízení městského muzea v Praze, reagující především
na tehdejší stále sílící a ničím neomezovaný vývoz českých
a městských památek do ciziny, schválil Sbor obecních starších 3. října roku 1881 Pravidla stálého komitétu městského musea Pražského. V polovině roku 1882
získalo muzeum Kavárenský pavilon v městských sadech
na Poříčí a v květnu následujícího roku zde představilo své
první expozice. V té době spravovalo na tři tisíce sbírkových

a průkopnici chudinské a nemocniční péče, nebo z mnoha novodobých významných ženských postav Josefu
Náprstkovou a Elišku Krásnohorskou, které se zasloužily
o rozvoj ženského vzdělávání a posléze i založení prvního
pražského ženského gymnázia Minerva.
Součástí výstavy je i Salón s kavárenským provozem,
sloužící jako prostor pro doprovodné programy, kterými
jsou cyklus veřejných celodenních seminářů s odborníky
na témata z oblasti archeologie, historie, genderových
studií, psychologie, umění apod., týkající se žen i mužů,
a také podvečerní setkávání se zajímavými osobnostmi –
ženami i muži, které mají ke genderové problematice co
říci. K tomu se připojí v jarních měsících roku 2012 mezioborová konference na témata z oblasti historie, genderu,
psychologie a mužsko-ženské komunikace.
Miroslava Šmolíková

předmětů. V roce 1900 pak byla otevřena nová budova,
navržená architektem Antonínem Balšánkem, která je
dodnes místem hlavních muzejních aktivit pro veřejnost –
expozic, výstav a programů pro děti i dospělé.
Svých sto třicet let slaví Muzeum hlavního města Prahy
mimo jiné i výstavním projektem nazvaným „Praha a její
dcery“. Projekt vznikl jako reakce na aktuální fenomén

Pražské módní salony
1900–1948

Uměleckoprůmyslové museum
v Praze
15. prosince 2011 – 29. dubna 2012
Po úspěšné výstavě „Glamour“ (12. května – 4. září
2011), představující kouzlo společenské módy tuzemské
i zahraniční provenience 2. poloviny 20. století zahájilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze další oděvní
výstavu, která nabízí srovnání glamouru s elegancí a šikem
pražské módní tvorby 1. poloviny 20. století. Návštěvníci
mohou posoudit, jak se šilo u Rosenbauma a jak u Podolské, jak u Roubíčkové, u Bárty, Kotalíka nebo Vlkové. Výstava
otevírá pohled do 35 pražských krejčovských podniků
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různé velikosti a významu, jejichž produkty se zachovaly

anglického. Nové impulsy jsou přizpůsobovány místní

v oděvní sbírce UPM a v Muzeu hl. m. Prahy.

tradici a vkusu zákazníků.

Výstava je volným pokračováním cyklu „Česká móda“,

Existující síť módní produkce se rozpadá v období

kterým jsme v letech 1989–2007 mapovali proměny módy

Protektorátu. Židovští majitelé umírají ve vyhlazovacích

v Čechách v období 1780–1980. Nyní se vracíme na počátek

táborech, jejich firmy zanikají nebo jsou „arizovány“. Ostat-

20. století, abychom představili půl století pražské módy,

ní podniky trpí totálním nasazením svých zaměstnanců

tentokrát z autorského hlediska, jako výsledek společného

a nedostatkem textilních materiálů. Situace se nelepší

úsilí majitelů módních závodů, designérů, krejčovských

ani po válce – přes rychlou konzolidaci se pod sílícím

mistrů a švadlen.

komunistickým vlivem krejčovské firmy setkávají se stále

Vzhledem k dlouhému časovému období a velkému
počtu exponátů je výstava rozdělena na dvě části. První

novými obstrukcemi, až politický převrat v únoru 1948
přináší konec soukromých krejčovských salonů.

je umístěna v proudové vitríně sálu textilu stálé expozice

K výstavě vydalo UPM společně s vydavatelstvím Arbor

a představuje produkci pražských krejčovských firem

vitae stejnojmennou publikaci autorů Zora Damová, Viktor

v období let 1900–1918. Druhá část – módní tvorba

Šlajchrt a Eva Uchalová, která vedle zpracování pražského

v letech 1918–1948 ve výstavním sále UPM – reprezen-

Společenstva krejčích a statě o kulturně historickém zakot-

tuje dobu, kdy po vzniku Československa rozvoj pražské

vení pražské krejčovské tvorby přináší nové informace

módní tvorby vrcholí, dochází k propojení tradičně vysoké

o vybraných pražských módních závodech, získané dlouho-

řemeslné úrovně s potřebou obyvatel mladého státu

letým výzkumem v pražských archivech i mezi pamětníky.

vyjádřit elegancí své evropské ambice. Dámské salony
tvoří v těsném kontaktu s aktuálními trendy francouzské

Eva Uchalová

haute couture, jejich majitelé pravidelně cestují přímo
ke zdroji nejnovějších informací na pařížské módní
přehlídky, pánské se podřizují tendencím krejčovství

Stopa

Mendelovo muzeum
16. listopadu 2011– 31. března 2012
Putovní výstava s názvem „Stopa“ si dává za cíl seznámit
návštěvníka s moderními metodami kriminalistiky. Důraz
je přitom kladen na interaktivitu a atmosféru, která
návštěvníka vtáhne do připraveného příběhu, jenž je
ústředním motivem celého počinu. Jeho prostřednictvím
si tak může široká veřejnost vyzkoušet práci detektiva,
který se zde zhostí úkolu vyřešit fiktivní zločin. Na české
poměry nezvykle interaktivní a zábavnou formou si tak
zájemce vyzkouší řadu postupů, které policie využívá
dodnes. Ústřední bod při tom hraje především metoda
genetického otisku prstu. Připravena je ovšem celá plejáda dalších postupů. Návštěvník tedy aktivním přístupem
zjistí, jak tyto metody fungují ve skutečnosti a seznámí se
i s jejich bohatou historií. Vše je přitom dokresleno poutavou
a graficky atraktivní formou, jenž je uzpůsobena pro všechny
věkové skupiny a návštěvníka po celou dobu provází
několika druhy prostředí. Nechybí místo činu, ale zájemce
projde i tematickou laboratoří či pitevnou. Atmosféru
taktéž doplňuje unikátní zvukový doprovod a řada multimediálních videí či originální počítačová hra. Byť bylo úmysHanna Podolská, Plesová toaleta, 1936/1937.
Marokén a pruhovaný ryps, překrytý bavlněným tylem, UPM
inv. č. 81.743.
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lem autorů vytvořit pro návštěvníka řadu interaktivních
prvků, zůstal prostor i pro konzervativnějšího zájemce,
který se rozhodne místem pouze projít a přečíst si řadu
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do divadla nastoupil v roce 1963 a jako šéf výpravy
v něm pracoval do roku 1986. Během té doby se podílel
na výpravách přibližně 150 inscenací. Jeho doménou byly
výpravné kostýmy, mezi nimiž vynikaly návrhy historických
i církevních oděvů, detailně zpracovaných se zjevnou erudicí liturgických rouch. Zajímavostí a důkazem preciznosti
jsou realistické obličeje herců, které se tak stávají specifickými portréty. Návrhy jsou namalovány kombinovanou
technikou, jejímž základem je kresba tužkou a přemalba
akvarelem, s dohotovením temperou, tuší nebo fixem.
K celkovému umocnění výrazu používal Souček v závěrečné
Foto: Michal Munclinger
užitečných informací. Ani on nebude ochuzen o atmosféru
a podstatné poznatky ze sledované oblasti. Vše je přitom
nastaveno tak, aby byla celková délka výstavy a množství
informací přijatelné pro laickou veřejnost či pozornost dětí.
Samozřejmostí je pochopitelně anglický překlad veškerých
textů výstavy. Součástí je i pracovní sešit, jenž návštěvníka
vede při plnění všech připravených úkolů a posléze mu
zůstává jako neotřelá upomínka na výstavu „Stopa“.
Výstava vznikla v kooperaci s Ústavem soudního lékařství
v Brně, Policií ČR a Muzeem policie ČR.

kostýmního

a

scénického

– 8. února 1988 Uherské Hradiště). Výběr z ní nyní prezentuje nová výstava ve velkém sále hlavní budovy muzea.
Úvodní část je symbolicky koncipovaná jako labyrint
života, jenž představuje Součka prostřednictvím fotografií
a raných grafik, které vytvořil v 50. letech, tedy v době studií
škole

a

Vysoké

škole

uměleckoprůmyslové v Praze. Ojedinělými exponáty této
části jsou olejomalby – Součkův autoportrét a symbolistní
obraz zapůjčený ze soukromé sbírky. Prostor je samozřejmě
věnován jeho působení v Uherském Hradišti, s nímž spojil
polovinu svého života.
Hlavní

část

výstavy

Samotné kostýmy ani kulisy se ve fundusu Slováckého
divadla z prostorových důvodů nedochovaly. Rozhodli
jsme se proto, podle původních návrhů, kostýmy realizovat
v co nejvěrnější podobě. Přestože není k dispozici technologická ani materiálová dokumentace, vytvořila konzervátorka textilu Slováckého muzea osm kompletních kostýmů
včetně doplňků a bižuterních aplikací. Jsou mezi nimi
z hedvábného šifonu či historický mužský kostým ušitý
ze sametu a brokátu (inscenace Marie Stuartovna). Původní

Pavel Portl

výtvarníka Miloše Součka (8. dubna 1933 Lysá nad Labem

grafické

na kartony přímo pro výstavní či dekorativní účely.

ze soukromých sbírek, tak z archivu Slováckého divadla.

V roce 2009 získalo Slovácké muzeum darem rozsáhlou

Střední

ní návrhy doplňuje kolekce scénická, autorem adjustovaná

na dobových fotografiích z představení, zapůjčených jak

Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti
Hlavní budova – Smetanovy sady
8. března – 10. června 2012

na

romantické, civilní, historické, salonní a venkovské. Kostým-

realizace si návštěvníci mohou prohlédnout alespoň

Na scénu!

pozůstalost

rozčleněn tematicky do šesti oddílů – kostýmy pohádkové,

např. taftová róba Dámy s kaméliemi, kostým Zlatovlásky
Michal Šimo

uměleckou

fázi fixírku. Výběr z několika set kostýmních návrhů byl

přibližuje

Součkovu

tvorbu

pro Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Souček

Obrazy mysli /
Mysl v obrazech

Moravská galerie v Brně
Uměleckoprůmyslové muzeum
9. prosince 2011 – 18. března 2012
Výstava Obrazy mysli / Mysl v obrazech, která je
k vidění ve všech výstavních prostorách brněnského
Uměleckoprůmyslového muzea, je společným projektem
Moravské galerie v Brně a Deutsches Hygiene-Museum
Dresden. Jedná se o mimořádný výstavní počin, jehož smyslem je představit lidskou mysl tak, jak ji zprostředkují různé
druhy a typy uměleckých i vědeckých obrazů od středověku
až do současnosti. Přestože podnět k uspořádání výstavy
vzešel od Moravské galerie v Brně, její dlouhodobá příprava
byla společnou prací autorů koncepce Ladislava Kesnera
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a Colleen Schmitz (DHMD), a vlastní realizace drážďanské
premiéry (22. července – 31. října 2011) i brněnské rozšířené
reprízy zase do značné míry společným dílem pracovníků

nové expozice

bylo vzhledem k rozdílnému uspořádání výstavních prostor

Expozice čarodějnických
procesů na Jesenicku
v 17. století
Vlastivědné muzeum Jesenicka

v Brně pouze citlivě adaptováno.

Otevřena od 8. února 2012

obou institucí na všech úrovních – management, produkce,
organizace výpůjček, kurátorská příprava. Obě uvedené
výstavy společně sdílejí nadmíru působivé architektonické
i grafické řešení – oboje pochází z dílny renomovaného
berlínského studia chezweitz & roseapple / Berlin, které

Obrazy mysli jsou na výstavě představeny v působivé
škále od vzácných středověkých rukopisů, přes lékařské

Vlastivědné muzeum Jesenicka se nachází ve Vodní

ilustrace 17.–19. století, až po současné umění, včetně insta-

tvrzi v Jeseníku, která je kulturní památkou. Od roku 2008

lací, nových médií a videoartu. K nejstarším vystaveným

prochází rekonstrukcí, jejímž cílem je optimalizace využití

dílům patří anatomické kresby Leonarda da Vinci, jehož

stávajících prostor pro návštěvníky a vytvoření kulturně

originály jsou vystaveny v České republice vůbec poprvé,

společenského centra z přirozené dominanty města.

dále portréty Lucase Cranacha st., Albrechta Dürera nebo

Dlouhodobě nevyužívané sklepení Vodní tvrze vybízelo

Rembrandta van Rijn. Významem rovnocenná jsou však

k využití, ideálně pro výstavní účely. Jedním z nos-

i díla současných autorů jako je Bill Viola, Antony Gormley či

ných témat regionální historie Jesenicka je tzv. „Hon

Robert Morris. Z českých umělců jsou na výstavě zastoupe-

na čarodějnice v 17. století“. Vzhledem k tomu, že se

ni například Josef Šíma, Bohumil Kubišta, Jindřich Štyrský,

tomuto tématu již několik let věnuje historička muzea

Toyen, Josef Váchal, František Drtikol, Jan Zrzavý, Adriena

Mgr. M. Neubauerová, bylo rozhodnuto. V roce 2008 začaly

Šimotová a mnozí další. Na výstavě nechybí množství foto-

přípravné práce na nové stálé expozici čarodějnických

grafií, kreseb a diagramů sloužících primárně k vědeckému

procesů na Jesenicku v 17. století.

zkoumání mysli, jako převratné kresebné studie nositelů

Bohužel,

zpracovaného

materiálu

nebyl

dostatek.

Nobelovy ceny Camilla Golgiho a Ramóna y Cajal, nebo

Patrně i díky tomu, že dokumenty dokládající soudní

nejsoučasnější high-tech biomedicínské obrazy a vizual-

procesy

izace.

z důvodu tehdejšího správního rozdělení, kdy byl Jeseník

s

údajnými

čarodějnicemi,

jsou

uloženy

Přestože se jedná o mimořádně náročné téma, díky

součástí Niského knížectví, v archivech v polské Wroclavi,

promyšlenému uspořádání a systému distribuce informací,

a to jak státním, tak arcidiecézním. Po poměrně zdlou-

se návštěvník ve výstavě neztrácí. Celek je členěn do čtyř

havých jednáních s polskou stranou byly dovezeny kopie

tematických sekcí (Univerzum mysli, Mysl a já, Stavy mysli

dokumentů a v létě minulého roku je začali historici

a Metafory mysli), z nichž každá zkoumá určitý aspekt

Mgr. M. Neubauerová a PhDr. J. Štěpán z archivu v Olo-

zobrazování mysli. K jednotlivým sekcím jsou kromě

mouci přepisovat z kurentu a překládat ze staroněmčiny

základních doprovodných textů a popisek připraveny

do českého jazyka. K nejdůležitějším dokumentům zís-

k zapůjčení také složky s podrobnými komentáři ke všem

kaným v poských archivech byly vytvořeny ručně psané

významným exponátům. Návštěvník si tak může zvolit mezi

repliky pro zvýšení autenticity. S jinými listinami se

jednoduchou prohlídkou zaměřenou spíše na vnímání

návštěvník může seznámit prostřednictvím dotykových

prvotřídních uměleckých děl nebo podrobnějším studiem

panelů umístěných v expozici. Vedle listin jsou součástí

tématu včetně jeho vědeckých konotací. Kromě stan-

expozice repliky mučících nástrojů, které se užívaly

dardního doprovodného programu je připraveno mnoho

na Jesenicku a dále pak mapy, badatelský koutek.

mimořádných počinů, jako jsou cizojazyčné prohlídky

Spolupráce historiků s politologem Jiřím Vlčkem byla

v německém a anglickém jazyce, pravidelné lektorské

přínosná tím, že jsou historické události prezentovány

výklady nebo speciální komentovaná prohlídka s patronem

v širším celospolečenském a celosvětovém měřítku.

výstavy, hercem a psychoterapeutem Pavlem Křížem.

Mimořádná je stálá „Expozice čarodějnických procesů
na Jesenicku“ využitím moderní audiovizuální tech-

Petr Tomáše

niky. Součástí expozice je guideporte, audioprůvodce,
který

umožní

jazykových

prezentovat

mutacích.

poznatky

Významným

ve

čtyřech

novým

prvkem

expozice je technologie fogscreen, speciální promítací
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zařízení, které promítá nikoli na tradiční plátno, ale

jedinečným dialogem mezi hudebním kritikem Regerem,

do projekční stěny ze suché mlhy. Vlastivědné muze-

který chodí již třicet let obden s výjimkou pondělí

um Jesenicka je prvním muzeem v republice, jež

do Bordoneho sálu vídeňského Uměleckohistorického

využívá technologie fogscreen ve svých výstavních

muzea porozovat Tintorettův obraz Muž s bílým

prostorách

plnovousem, a tamějším zřízencem Irrsiglerem, jenž jej

za

účelem

zvýšení

návštěvníkova

zážitku. Není bez zajímavosti, že režisérem filmu, ale

bezmezně obdivuje a přijímá jeho myšlenky za své.

i autorem scénáře k audioprůvodci, je úspěšný divadelní

Vedle textu je velmi atraktivní i obsazení, v roli Regera

režišér Peter Serge Butko, kameramanem Jan Truhlář

se setkáváme s Karlem Rodenem, do role Irrsiglera byl

a autorem působivé hudby k filmu Jaroslav Zima.

obsazen jeho bratr Marian. Sám Karel Roden v rozhovoru

Díky shodě s Národním památkovým ústavem ve věci

pro časopis Reflex k této své roli říká: „Víte, ve Starých

umístění vzduchotechniky ve sklepení Vodní tvrze může

mistrech, které hrajeme v Divadle Komedie, se říká:

expozice sloužit v horském městě návštěvnické veřejnosti

,Nedívejte se příliš dlouho na obraz, nečtěte knihu příliš

po celý rok.

důkladně, neposlouchejte hudbu v hlubokém soustředění,

Po otevření stálé expozice archeologie a historie Jesenicka

protože si tím zničíte vše.‘ A to je ono.“ (Darina Křivánková,

v roce 2010 je nová stálá expozice čarodějnických procesů

Lidi jsou ze mě nervózní, Reflex XXII, 2011, č. 38, 22. 9.,

na Jesenicku v 17. století dalším mezníkem ve zpracování

s. 30).

regionální historie a její prezentaci veřejnosti. Investorem je

V předloze se setkáváme ještě s třetí postavou, jíž je píšící

zřizovatel muzea, příspěvkové organizace, Olomoucký kraj.

Atzbacher, jenž Regera pozoruje z vedlejšího Sebastianova

Plánované otevření nové „Expozice čarodějnických

sálu.

Od

tohoto

románového

metapozorovatele

procesů na Jesenicku“ pro veřejnost proběhlo 8. února

a vypravěče (v dramatizaci výběr z jeho slov pronáší

2012. Zveme Vás k prohlídce nejen „čarodějnické expozice",

Reger, tedy Karel Roden) se v předloze mj. dozvídáme:

ale i celého objektu Vodní tvrze v Jeseníku.

„V poslední době navštěvuje Uměleckohistorické muzeum
víc Italů než Francouzů, víc Angličanů než Američanů. Italové

Veronika Rybová

s jejich vrozeným smyslem pro umění vystupují vždy tak,
jako by byli od narození zasvěceni. Francouzi procházejí
muzeem spíše s výrazem unuděnosti, Angličané se tváří

recenze

jako by všechno věděli a znali. Rusové jsou plní obdivu.
Poláci se na vše dívají s výrazem pýchy ve tváři. Němci
při procházení sálů Uměleckohistorického muzea nahlížejí
neustále do katalogu, a sotva na stěnách zavěšené

Muzejní svět
v divadelní interpretaci

originály postřehnou, a jak procházejí muzeem, noří se
do katalogů stále hlouběji a hlouběji tak dlouho, až se

V posledních měsících se stahují ekonomická mračna
téměř nad všemi kulturními institucemi. Vedle paměťových
institucí je postižena i živá kultura, zejména divadla. Tento
neblahý trend se nevyhnul ani pražskému Divadlu Komedie
s tradičně kvalitním repertoárem. Právě do Divadla Komedie stojí za to se v této nejisté době vydat a nahlédnout
v něm na muzejní svět z nemuzejní, satirou prodchnuté
perspektivy.
Od premiéry 4. června 2004 se v dalších reprízách komedie
„Staří mistři“ můžeme pobavit nad sebou samými a naším
do jisté míry jedinečným skleníkovým mikrosvětem, který
se ve stejnojmenné románové předloze („Alte Meister“
vyd. 1985 ve Frankfurtu nad Mohanem) podařilo velmi
brilantně vystihnout rakouskému prozaikovi a dramatikovi
Thomasu Bernhardovi (1931–1989). Sedmdesátiminutové
představení

s

jednoduchou

scénickou

úpravou

je

Foto: Alice Stuchlíková
Marian a Karel Rodenovi při závěrečném děkování divadelní
hry Staří mistři v pražském Divadle Komedie 31. října 2011
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dostanou na poslední stránku katalogu, čímž se dostanou

Doufám, že tato publikace bude inspirovat vás, kteří pracu-

i ven z muzea. Rakušané, obzvlášť Vídeňáci, chodí jen

jete v kulturních institucích, abyste zapojili dobrovolníky ve

zřídka do Uměleckohistorického muzea, nebudu-li brát

všech oblastech své práce, nebo abyste se dokonce sami

v úvahu ty tisíce školních tříd, které rok co rok absolvují

stali dobrovolníky. Tak či onak zjistíte, stejně jako já, že to,

v Uměleckohistorickém muzeu povinnou návštěvu.“

co tím získáte, v sobě ponesete ještě hodně dlouho.“

(Thomas Bernhard, Staří mistři, Praha 1994, s. 27).

Publikaci vydala Česká kancelář programu Culture nákla-

K zhuštěné podobě těchto vět a v odpovědi na Irrsiglerův

dem Institutu umění – Divadelního ústavu ve spolupráci

dotaz Reger alias Karel Roden dodává, že Češi „jsou ještě

s významnými organizacemi jak z oblasti dobrovolnic-

horší než Rakušané. (...) Češi si prohlížejí obrazy a přemýšlí...

tví (HESTIA), tak se zastřešujícími kulturními organizacemi

Kolik by asi tak mohly stát?“

(Asociace muzeí a galerií ČR, Národní knihovna ČR, Metod-

Podle současných zpráv by se měla činnost Divadla

ické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském

Komedie uzavřít v červnu 2012. Kdo do té doby nestihne

muzeu, Národní památkový ústav, Národní informační

Staré mistry v živé divadelní interpretaci, může vzít zavděk

a poradenské středisko pro kulturu, Moravská galerie

románovou předlohou vydanou v českém překladu

v Brně).

Bohumila Šplíchala nakladatelstvím Prostor v roce 1994.

Elektronická verze je ke stažení na http://new.institutumeni.cz/cs/dobrovolnici-pro-kulturu, tištěnou publikaci je

Alice Stuchlíková

možné vyzvednout na recepci IDU či zaslat poštou. Více
na http://www.programculture.cz

publikace
Dobrovolníci pro kulturu
Publikace „Dobrovolníci pro kulturu: Dobrovolnická
činnost v kulturních organizacích“, vydaná při příležitosti
Evropského roku dobrovolnictví 2011, představuje dobrovolnictví a možnosti jeho zapojení do činnosti kulturních
institucí. Jedná se o první publikaci svého druhu v oblasti
kultury v České republice, ačkoli trend dobrovolnictví
zejména v západních zemích, USA a Kanadě již dlouhou
dobu představuje nepostradatelnou součást činnosti
mnoha významných kulturních organizací.
Ve svém pozdravení Susan Raikes, vedoucí dobrovolnického programu Britského muzea v Londýně, inspiruje čtenáře publikace svým vlastním příkladem „…

Magdalena Müllerová

Zlatá stezka

Sborník Prachatického muzea,
ročník 17, 2010
Sedmnáctý ročník sborníku Zlatá stezka je vročen
do roku milénia Zlaté stezky a nabízí opět řadu zajímavých
příspěvků z několika oborů. Miléniu je věnován přehled
nejvýznamnějších akcí tohoto významného jubilea, kterým
doslova žila rozsáhlá oblast česko-bavorského pomezí
po obou stranách Šumavy.
Mezi články zaujme příspěvek kolektivu autorů J. Fröhlicha, F. Kubů a M. Parkmana, který se pokouší rozluštit
záhadu středověkých nálezů z výšinných poloh v okolí
Prachatic. Tradiční autor V. Starý si pro svůj článek vybral
také zajímavé téma
– katovské řemeslo
v Prachaticích. Článek
další pravidelné autorky P. Stuchlé se
týká doby těsně pobělohorské a jeho námětem je dopis tehdejšího prachatického faráře pražskému
arcibiskupovi.
V rubrice Materiály
zveřejňuje V. Starý
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edici zápisků němčického kantora z 18. století a rubriku

a stranou nezůstanou ani specifické problémy její chro-

Genealogie naplnil erudovaný autor J. A. Mager svým

nologie.

příspěvkem ke genealogii lesmistra Josefa Johna. Rubriky

Hlavní text doplňují dva exkursy. První z nich se zabývá

jsou v tomto ročníku většinou naplněny stejnoměrně

problematikou příškvarků na keramických nádobách.

jedním větším příspěvkem. Etnografii zastupuje B. Tetour

Rozbor těchto zbytků připálené potravy umožňuje poznání

příspěvkem o biřmování ve Strunkovicích nad Blanicí

jídelníčku a kuchyňských postupů obyvatel středověké

v 18. a 19. století a v rubrice Archeologie publikuje

Plzně.

M. Parkman významný a na pečlivém archeologickém

Druhý

exkurs

přibližuje

výsledky

archeologického

výzkumu založený příspěvek o počátcích obce Kosmo

experimentu, který se snaží nalézt řešení v odborných kru-

na Prachaticku. Početněji obsazena je jen rubrika Archivní

zích dlouho diskutovaného technologického problému.

práce. Dvě stati napsal V. Starý – o prachatických trubačích

S úspěšným výsledkem byla zkoumána možnost výroby

v předbělohorské době a příspěvek k místopisu města

keramiky na rychlém hrnčířském kruhu s podsýpaným

Vimperka – a třetí pochází z pera F. Kotěšovce. Ten si vybral

dnem.

téma Spolek katolických tovaryšů v Netolicích. V rubrice

Publikaci připravil autorský kolektiv: Jiří Orna, Veronika

Zprávy se H. Stejskalová zahleděla na současnou regionální

Dudková, Jaroslav Pavelka a Tomáš Bernhardt, obálka je

literaturu jako na hlavní pramen poznávání a výzkumu

dílem Evy Spěváčkové. Pro Západočeské muzeum v Plzni ji

regionu.

vydal nakladatel Mgr. Ivan Fojt ve spolupráci s nakladatelst-

Sborník stojí 85 Kč a je možné ho objednat na adrese
Prachatického muzea.

vím Scientia, s. r. o. Právě v Západočeském muzeu lze knihu
v ceně 280 Kč zakoupit či objednat.
Jiří Orna

František Kubů

Keramická produkce města
Plzně v období 14. a 15. století

100 let terénní archeologie
v Karlovarském kraji

Publikace Keramická produkce města Plzně v období

Publikace přehledně shrnuje sto let vývoje archeo-

14. a 15. století je výstupem programového projektu výzku-

logického bádání s ohledem na regionální specifika

mu a vývoje v rámci odboru ochrany movitého kulturního

a prezentuje dvacet devět nejvýznamnějších lokalit,

dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury. V rámci

ve kterých se v průběhu století konaly archeologické výz-

tohoto projektu byla zkoumána kvantitativně i kvalitativně

kumy. U každé lokality může čtenář využít souřadnice GPS,

unikátní kolekce kompletně zachovaných tvarů vrcholně

z nichž mnohé se mohou stát poučným cílem výletů v kraji.

a pozdně středověké kuchyňské a stolní keramiky ze sbírek

Celá kniha je koncipována chronologicky. První výzkumy,

Západočeského muzea v Plzni.

prováděné zejména německými archeology, jsou uvedeny

Hlavní část publikace popisuje zjištění získaná při zpra-

do roku 1945. Druhou část prezentuje výzkum do roku 1971

cování 1 472 zcela zachovaných či rekonstruovaných

a poslední se věnuje období od roku 1972 po současný

keramických

tvarů.

stav,

kde

ukazuje

U těch byly sledovány

nedávné nebo stáva-

především objemové

jící badatele a jejich

a typologické charak-

výzkumy.

teristiky a jejich kvan-

je

titativní

i

Přehledná

mapa

kraje

zastoupení.

s umístěním popiso-

Čtenář se však mů-

vaných lokalit. Kniha

že

obsahuje

s

seznámit
dějinami

také
bádání

množství

obrazového materiá-

o středověké plzeňské

lu

keramice,

n e p u b l i k ov a n é h o ;

doklady

mnohdy

její výroby v pozdně

taktéž

středověké

stručné

Plzni

dosud

obsahuje
biografické
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údaje 63 archeologů, kteří se svou prací výrazně zapsali

nulých letech v první řadě odborné studie, které se

do archeologického poznání daných lokalit. Podobný

významně dotýkají vzniku, masového rozšíření a propagace

rejstřík dosud nebyl zpracován. Nedílnou součástí je

fotografie v českých zemích (Archiv Českého klubu

i přiložené CD s nálezovou dokumentací vybraných archeo-

fotografů amatérů v Praze) a jejího postupného pronikání

logických lokalit.

do běžné pracovní činnosti úřadů (Josef Provazník –

Publikace byla vydána v srpnu 2011 v rámci stejno-

úřední fotograf ministerstva pošt a telegrafů). Opomenuta

jmenného výstavního projektu, její rozsah je 96 stran a je

samozřejmě není ani fotografie jako zdroj poznání

v českém a německém jazyce. Podílel se na ní kolektiv

a zábavy (Stereoskopické fotografie v Rodinném archivu

autorů: Jiří Klsák, Jan Tajer a Lukáš Svoboda pracovníci

toskánských Habsburků), nebo fotografie jako historický

Muzea Karlovy Vary, chebský archeolog Pavel Šebesta

pramen, který nám významně pomáhá osvětlit některé

a Filip Prekop z loketského NPÚ v Lokti.

skutečnosti nebo upřesnit historické události (Fotografie

Kniha v originální grafické úpravě svým obsahem jistě
osloví nejednoho čtenáře. Knihu lze zakoupit v pokladně
karlovarského muzea za příznivých 148 Kč nebo objednat
zasláním na dobírku na adrese: sekretariat@kvmuz.cz.

a „Srpen 1968“). Své fotografické sbírky představuje nový
spoluvydavatel.
Vydavatelé vítají zájemce o uveřejnění příspěvku i jakékoliv reakce a podněty. Více informací naleznete na webových
stránkách vydavatelů. Technické muzeum v Brně zajišťuje

Lenka Zubačová

distribuci sborníku – lze jej zakoupit na pokladně muzea
nebo objednat zaslání poštou (na základě e-mailové
objednávky na gilbertova@technicalmuseum.cz nebo

Historická fotografie

prostřednictvím http://www.technicalmuseum.cz).

Sborník pro prezentaci historické
fotografie

Vyd. Národní archiv v Praze – Technické muzeum v Brně,
2011. 95 s. ISSN 1213-399X. Cena je 190 Kč.
Marie Gilbertová

Sborník, jehož spoluvydavatelem se od roku 2011 stalo
Technické muzeum v Brně, přináší informace o fotografických souborech uložených v paměťových institucích,
především archivech, muzeích a galeriích, ale i o těch,
které jsou v soukromém držení. Obsahuje odborné studie
na téma historické fotografie, dále také zprávy, informace
a recenze publikací či výstav.
S novým vydavatelem bylo také změněno složení
redakčního

kruhu

–

vedoucími

redaktorkami

jsou

střídavě Emilie Benešová (Národní archiv) a Naděžda
Urbánková (Technické muzeum v Brně). Dalšími členy
jsou Jan Bílek (Archiv Akademie věd), Helena Beránková
(Moravské zemské muzeum) a Jiří Zikmund (Muzeum
východních
tajemnicí
Pavla

Čech),
redakce
Stöhrová

(Technické muzeum
v Brně). Cílem vydavatelů a redakce je
zařadit

Historickou

fotografii mezi periodika recenzovaná,
na obsahu a struktuře se však mnoho
nezměnilo. Již desátý
ročník, 2011, přináší
stejně jako v uply-
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Kostely na Sedlčansku
Barevnou publikaci vydalo Městské muzeum Sedlčany
ve spolupráci s Centrem medievistických studií AV ČR
a UK v Praze.
Text historika PhDr. Petra Sommera, CSc. popisuje vznik
a stavební vývoj 28 církevních památek (kostelů a velkých
kaplí) a působení jednotlivých slohů na současný vzhled
těchto staveb na Sedlčansku. Doprovází jej barevné snímky
těchto sakrálních památek fotografa Mgr. Martina Steckera,
které neopominou zdůraznit mnohdy velmi krásné

				 1[12
a citlivé detaily, jež nám tyto památky nabídnou ve svých

nových pracovníků CENS se stalo uspořádání odborného

jedinečných interiérech.

kolokvia „Vratká stabilita soudů“ s podtitulem „Jak prezen-

Autorem úvodního slova je Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, který od počátku náš projekt podporoval.

tovat umění druhé poloviny 20. století ve stálé expozici?“,
které se uskutečnilo 21. listopadu 2011 v 1. patře Pražákova

V jednotlivých kapitolách naleznete také původní

paláce, tedy symbolicky na místě bývalé stálé expozice

texty a fotografie regionálního historika Čeňka Haba-

českého umění druhé poloviny 20. století s názvem „Gesto

rta, který se těmto památkám věnoval počátkem

a výraz“.

20. století.

Organizátoři podle pozvánky původně získali ke spo-

Rozsah publikace je 162 stran barevného tisku; ISBN:

lupráci šestici řečníků, z nichž se bohužel nekonalo

978-80-903679-6-8. Prodejní cena je 290 Kč. Vedle českého

vystoupení Víta Vlnase a Petra Ingerleho. Svá názorová

vydání vychází i plnohodnotné vydání s anglickým textem.

východiska a realizované projekty postupně přednesli
Yvona Ferencová, Kaliopi Chamonikola, Marie Bergmanová

David Hroch

a Dušan Buran. Do průběžné a hlavně v druhé části setkání
uskutečněné diskuze přispěli svými podněty i někteří další

Božena Němcová: Život – dílo – doba
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici nabízí
2. vydání sborníku za cenu 250 Kč (poštovné ani balné
nebude účtováno).
Ukázku

publikace

najdete

muzeumbn.cz/bn-kniha;

na

http://www.links.

http://www.links.muzeumbn.

cz/bn2012

z necelé čtyřicítky účastníků (vedle organizátorů Martina
Vaňka a Ondřeje Chrobáka především Marcela Chmelařová,
Alexandra Kusá, Marek Pokorný, Simona Juračková a Alena
Pomajzlová).
Jak připomněla Kaliopi Chamonikola, setkání na dané
téma nebylo v česko-slovenském prostředí první, ale
pomyslně navázalo zejména na tři konference před devíti
lety: „Architektura muzeí a koncepce stálých expozic“
(Brno), „Účelové budovy múzeí včera, dnes a zajtra“

Kontakt:

(Košice) a „Muzeum a změna“ (Praha). Z realizovaných

sekretariat@muzeumbn.cz; uctarna@muzeumbn.cz,

projektů, jejichž kurátoři se k výstavní problematice

tel.: +420 491 451 285, linka 103

snažili přistoupit neotřele, byly připomenuty např. výstavy
„Za patnáct“ s podtitulem „Přírůstky do sbírek Moravské
galerie v Brně 1993–2007“ tamtéž (15. února – 25. května

metodická
centra

2008, přednášející Yvona Ferencová), „Místo činu“ s podtitulem „Design 20. století ze sbírek Moravské galerie“
tamtéž (15. prosince 2001 – 19. května 2002, přednášející
Kaliopi Chamonikola) a sbírková výstava „Sbírka 1, 2, 3“
v Galerii Středočeského kraje (8. května 2010 – 8. května
2012, přednášející Marie Bergmanová). Dušan Buran

Vratká stabilita soudů

ve svém vícevrstevnatém příspěvku „Stála expozícia alebo
Koľko muzealizácie znesie 20. storočie?“ představil nejen
současné architektonické tendence v novostavbách muzeí,

Při Moravské galerii v Brně působí metodické pracoviště

jež výstavní činnost nutně determinují, ale i od roku 2006

s názvem Centrum nových strategií muzejní prezen-

kontinuálně realizovanou koncepci intervencí do stálých

tace (dále CENS), které se po svém nedávném vzniku

expozic Slovenské národní galerie, kde se vedle sebe

zařadilo po bok již existujícím dvěma brněnským a dvěma

setkávají artefakty starého umění a díla z druhé poloviny

pražským sourozeneckým pracovištím (Metodické cen-

20. století.

trum konzervace při Technickém muzeu v Brně, Metodické

Odborné kolokvium nepřineslo jednoznačnou odpověď,

centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském

zda nadále připravovat či vůbec neplánovat stálé expozice,

muzeu, Metodické centrum pro muzea výtvarného umění

což patrně nebylo ani jeho výhradním cílem. Přineslo

při Národní galerii v Praze a Centrum pro prezentaci

řadu otázek, nových podnětů, reflexí a zkušeností, čímž

kulturního dědictví při Národním muzeu).

v souhrnu nastínilo směry, jimiž se mohou muzea umění

Přibližně v polovině roku 2011 bylo CENS personálně
zajištěno prostřednictvím nově nastoupivších Martina
Vaňka a Ondřeje Chrobáka. Prvním výrazným počinem

indiviuálně vydat a naplňovat tak různými přístupy svá
poslání.
Alice Stuchlíková

				28

1[12

Úvod do muzejní praxe

Učební texty základního kurzu
Školy muzejní propedeutiky AMG
Při příležitosti deseti let trvání kurzů Školy muzejní propedeutiky vydala Asociace muzeí a galerií České republiky učební text,
který přináší přehled a zpracování základních témat muzejní praxe.
Publikace slouží nejen studentům vzdělávacích kurzů ŠMP, ale
je také praktickou příručkou pro ty pracovníky muzeí a galerií,
kteří potřebují získat základní přehled o fungování sbírkotvorné instituce (podstata muzea, sbírkotvorná činnost, digitalizace sbírek, preventivní konzervace, zpřístupňování sbírek
veřejnosti, muzejní management, bezpečnostní management,
muzeum jako instituce, architektura muzeí, dějiny muzejnictví
a úvod do muzeologie).
Publikaci

je

možné

objednat

na

Sekretariá-

tu Asociace muzeí a galerií ČR; kontaktní osobou je
Mgr. Blanka Šimečková, tel.: +420 224 210 037, e-mail:
vestnik@cz-museums.cz. Cena publikace je 150 Kč; poštovné
a balné 55 Kč).

Termín pro zasílání výstav
do Kalendária kulturních událostí
Pro otištění aktuálních výstav v Kalendáriu, je nutné, abyste zaslali přehled pořádaných výstav ve Vašem muzeu či
galerii připadajících minimálně na následující 3 měsíce
vždy do 20. dne v lichém měsíci daného roku na e-mail:
vestnik@cz-museums.cz. V opačném případě Vaše výstavy již nebudou moci být uveřejněny!

Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 1/2012
Toto číslo vychází 17. února 2012. Náklad 1000 ks.
Periodicita šestkrát ročně. Periodikum je registrováno MK ČR
reg. č. 8331, ISSN 1213-2152
Vydává AMG s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.
Adresa redakce:
Asociace muzeí a galerií České republiky,
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1 − Nové Město
Tel.: + 420 224 210 037−9; F: +420 224 210 047.
E-mail: vestnik@cz-museums.cz; URL: http://www.cz-museums.cz
Uzávěrka příštího čísla 20.3.2012
Redakční rada:
Milena Burdychová, Eva Dittertová, Hana Dvořáková,
Zdeněk Freisleben, Hana Garncarzová, Jana Hutníková,
Petr Velemínský, Jiří Žalman.
Redakce: Blanka Šimečková
Autor grafické předlohy: Martin Pálka
Grafická realizace Věstníku AMG: Blanka Šimečková
Fotografie na obálce: Moravské zemské muzeum
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Kalendárium kulturních událostí
a Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2011
naleznete uprostřed časopisu

Národní soutěž muzeí

Gloria musaealis 2011
Přihlášené projekty:

(aktuální seznam k datu vydání Věstníku AMG)
Muzejní výstava roku:
1. Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p. o.: Joža Uprka 1861–1940
2. Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.: Motor & Art
3. Muzeum Podblanicka: Zdravíčko, pane doktore. (Zdravotnictví na Podblanicku do roku 1945)
4. Regionální muzeum a galerie v Jičíně: Udělej si sám! Domácí a kutilské výrobky před rokem 1989.
5. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.: Antonín Kybal (1901–1971)
6. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.: Pověsti z Pelhřimovska
7. Husitské muzeum v Táboře: Soběslav – město pětilisté růže
8. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně: Po stopách Ing. Jana Karlíka
9. Slezské zemské muzeum: Paměť Slezska – Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století
10. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.: Dárek z pouti – poutní a pouťové umění
11. Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum: Stopa
12. Muzeum a galerie severního Plzeňska: Nová expozice Muzea a galerie severního Plzeňska
13. Muzeum Českého krasu, p. o.: Jan Václav Spitzer (1711–1773) / 300 let malíře pozdního baroka
14. Galerie výtvarného umění v Ostravě: Černá slunce / Odvrácená strana modernity 1927–1945
15. Národní zemědělské muzeum Praha: Dřinu strojům? Dřinu strojům!
16. Národní zemědělské muzeum Praha: Co pamatuje strom a lidé zapomněli?
17. Muzeum umění Olomouc, s. p. o.: Dalibor Chatrný / Tak, teď, tu
18. Moravské zemské muzeum: Umění australských domorodců – za posledními lidmi doby kamenné
19. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.: První dámy – ... osud, ... poslání, ... úděl? Život v paprscích slávy – v šeru neviditelnosti
20. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích: Mlýny v povodí řeky Úslavy
21. Moravská galerie v Brně: Obrazy mysli / Mysl v obrazech. Images of the Mind
22. Muzeum romské kultury, s. p. o.: Příběh Romů – nová stálá expozice Muzea romské kultury s. p. o.
23. Muzeum města Ústí nad Labem: Antický sen
24. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm: Malovaná jizba. Umělecké řemeslo a užité umění ve sbírkách
Valašského muzea v přírodě (18. –1/2 20. století)

Muzejní publikace roku:
1. Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p. o.: Joža Uprka 1861–1940
2. Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích, p. o.: Antonín Kybal
3. Muzeum Českého lesa v Tachově: Příběhy telických náhrobků
4. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou: Jablonecké výstavy 1959–1987. Nečekejte na motýla…
5. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě: Od věnečku k obálence aneb Co všechno kdysi znamenala svatba
na Uherskobrodsku a Moravských Kopanicích
6. Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum: Katalog Gregor Johann Mendel – člověk, opat a vědec
7. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě: Zpracování a vydání knihy Automobily, autobusy Škoda s karosériemi Sodomka
8. Muzeum umění Olomouc, s. p. o.: Pro tentokrát nesedat / Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc
9. Městské muzeum Sedlčany: Kostely na Sedlčansku
10. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.: Sláva zlínského sportu
11. Památník národního písemnictví: Katalog soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2011
12. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích: Toulky po vodě

13. Národní galerie v Praze: Joža Uprka (1861–1940). Evropan slováckého venkova Joža Uprka (1861–1940). Evropan slováckého venkova
14. Národní galerie v Praze: Jan Kotík (1916–2002)
15. Technické muzeum v Brně: Konzervování a restaurování kovů
16. Regionální muzeum v Mikulově, p. o.: Zdeněk Horský: Historické vědecké přístroje v mikulovských sbírkách
17. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm: Tak mluvíme pod Radhoštěm
18. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm: Tradice a současnost rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko
19. Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje: 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji

Muzejní počin roku:
1. Muzeum hlavního města Prahy: Vybudování archeologického depozitáře ve Vojtěchově
2. Technické muzeum v Brně: Otevření kulturní památky Šlakhamr pro veřejnost
3. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou: Expozice Sbírky Waldes – pilotní instalace: Věčná touha po kráse – Šperk tří tisíciletí
4. Památník Terezín, národní kulturní památka: Digitalizace sbírek a databáze bývalých vězňů perzekvovaných nacistickým režimem
5. Moravská galerie v Brně: Rekonstrukce Jurkovičovy vily v Brně-Žabovřeskách a její zpřístupnění v rámci Moravské galerie v Brně
6. Masarykovo muzeum v Hodoníně: Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče
7. Město Žirovnice – Pivovar: Revitalizace zámeckého pivovaru v Žirovnici
8. Muzeum T. G. M. Rakovník: Příběh nejkrásnější keltské hlavy
9. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě: Renovace dětského motorového automobilu Sodomka
10. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.: Zřícenina hradu Cornštejn
11.Muzeum umění Olomouc, s. p. o.: Magdalena Abakanoxicz / Život a dílo
12. Muzeum regionu Valašsko, p. o.: Navrácení života zámku Lešná u Valašského Meziříčí
13. Muzeum hlavního města Prahy: Praha a její dcery
14. Collegium Bohemicum, o. p. s.: Architektonicko–výtvarná soutěž o návrh „Realizace trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích"
15. Moravské zemské muzeum: Messel on Tour
16. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě: Zachráněné nehmotné kulturní dědictví – 25 let Festivalu masopustních tradic
17. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm: DVD – průvodce areály Valašská dědina a Mlýnská dolina pro sluchově postižené

