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úvodník
Evropský rok aktivního
stárnutí a mezigenerační
solidarity 2012

kteří se nějak proslavili a jsou proto více na očích, najdeme
jak mladé dámy a holobrádky, tak ctihodné matróny a kmety. Kdyby se v rámci „Evropského roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity 2012“ muzeím a galeriím podařilo
právě tento pohled co nejlépe zprostředkovat a motivovat
tak lidi napříč generacemi k poznání a aktivitě obecně, bylo
by to, podle mého soudu, mnohem více než příprava několika jednorázových akcí. Přeji proto muzeím a galeriím, aby
se jim nejen v letošním roce dařilo upozorňovat na tradiční

Rok 2012 byl v Evropě vyhlášen rokem „aktivního stárnutí

hodnoty ve společnosti, prověřené historií, jakými jsou třeba

a mezigenerační solidarity“. Přiznávám, že mi ta slova připa-

i porozumění pro mladé a úcta ke starším. Obávám se totiž,

dají nějaká divná. Když slyším „aktivní stárnutí“, představím

že důvodem pro vyhlášení „roku mezigenerační solidarity“ je

si člověka, který se všestranně snaží, aby co nejdříve a co

zjištění, že s respektem k těmto tradičním hodnotám nebude

nejvíce zestárnul, tj. snaží se stárnout aktivně, nejspíš proto,

nejspíš něco v pořádku.

že stárnout chce. Takového ale žádného neznám. Když čtu
Jiří Žalman

slova „mezigenerační solidarita“, nedovedu si zase představit nic jiného, než to, že se k sobě lidé všech generací budou
chovat slušně a podle potřeby (ne za každou cenu!) si budou
pomáhat, což by mělo být samozřejmostí a není k tomu
třeba nic zvláštního vyhlašovat. Vlastně jsem nevěděl,
o čem v tomto úvodníku psát. Až mě napadlo, že nejlepší by
bylo, kdyby právě muzea přispěla k poznání, že vyhlašování podobných „evropských roků“ je vlastně zbytečnost. Bylo
už mnohokrát řečeno, že muzejní sbírky jsou prostředkem
k vnímání světa v jeho integrální podobě, tj. světa s minulostí, přítomností a budoucností, což je důležité proto, že jen
tak lze světu rozumět, takový svět je reálný nebo chcete-li
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„normální“. Potenciál muzejních sbírek brání vnímání minulého světa jako „zlého“ a toho současného nebo budoucího
jako „dobrého“ – a naopak, sbírky vypovídají o tom, že svět
byl, je a bude pouze jeden. A jsem přesvědčen, že podobně
jsou muzejní sbírky schopny přispět k poznání, že je třeba
vnímat v integrální podobě i život člověka, tj. s jeho mládím, středním věkem a stářím, protože i to je „normální“,
a ani mládí není „dobré“ a stáří „zlé“, a naopak. Ale ano, chápu, že „aktivním stárnutím“ je myšleno co nejdelší uchování
fyzické i duševní aktivity a za akcentem na „mezigenerační
solidaritu“ je třeba vidět narůstající demografické – a s nimi
ekonomické, sociologické i politické – problémy, způsobené zejména přibýváním starších lidí v populaci. A co v tom
mohou udělat muzea a galerie? Především to, že budou
naplňovat definici muzea uvedenou v zákoně, tj. umožní
využívání a zpřístupňování sbírek „způsobem zaručujícím
rovný přístup všem bez rozdílu“, a také naplňovat povinné
standardy ekonomické a fyzické dostupnosti veřejných služeb, zohledňující návštěvníky různého věku a různých fyzických i ekonomických dispozic a možností. Kdysi jsem muzea
a galerie přirovnal k rozhledně, z níž je, díky sbírkám, dale-

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

ko vidět do minulosti i do budoucnosti. Je z ní vidět i to, že
dějiny ruku v ruce vždy psali lidé všech generací. I mezi těmi,
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Zápis ze zasedání Senátu AMG
dne 23. února 2012
v Národním muzeu

bodu jednání Změna Jednacího řádu AMG – Přílohy č. 3:

Přítomni: 31 z 55 s hlasem rozhodovacím, 4 z 21 s hlasem

a naopak. Tento bod jednání byl přítomnými senátory

poradním a 2 hosté

na základě jejich hlasování jednomyslně přijat.

Výše členských příspěvků a zařazení řádných členů AMG
do kategorií příspěvků v roce 2012. Výše příspěvků se
pro rok 2012 nemění, některá muzea z důvodu změny
počtu zaměstnanců přešla z nižší kategorie do vyšší

PhDr. Jana Hutníková hovořila o spolupráci na přípravě
Jednání Senátu AMG zahájila PhDr. Zita Suchánková.

a organizaci 21. setkání českých, saských, bavorských

V úvodu byla navržena a schválena návrhová komise

a hornorakouských muzejních pracovníků, která byla

ve složení PhDr. Blanka Rašticová, Ing. Ivo Štěpánek

projednávána s ředitelkou Collegia Bohemica, o. p. s.

a

komise:

Mgr. Blankou Mouralovou. Exekutivě byl představen návrh

PhDr. František Frýda, Mgr. Zdeněk Freisleben a Michaela

prvního cirkuláře pozvánky a byla projednána podoba

Buriánková, BBus (Hons).

jednotlivých bloků konference (obsahové vymezení,

Mgr.

První

Milan

Rosenkranz

místopředseda

AMG

a

mandátová

PhDr.

Luděk

Beneš

program pro účastníky a časový harmonogram setkání,

informoval o tématech jednání Exekutivy, která se konala

včetně možných exkurzí). Další jednání k přípravě setkání se

od posledního zasedání Senátu celkem dvakrát, a to

uskuteční 23. března 2012 v Muzeu města Ústí nad Labem.

ve dnech 17. ledna a 16. února 2012. Obsahem zasedání

Na schůzce by měla být podepsána smlouva o spolupráci,

byla již tradiční témata jako muzejní statistika, muzejní

potvrzen rozpočet akce, zapojení Muzea města Ústí

legislativa, X. ročník Národní soutěže muzeí Gloria

nad Labem do přípravy a realizace konference a domluveny

musaealis 2011, příprava Národního zahájení VIII. ročníku

podrobnosti k podání žádosti na ČNFB, kterou připraví

Festivalu muzejních nocí 2012 v Novém Jičíně a X. Sněmu

AMG.

AMG v Opavě.

Komárková, BBus (Hons). Do desátého ročníku soutěže

soustava kvalifikací II informoval členy Senátu Ing. Vlastimil

je k datu konání Senátu AMG přihlášeno 53 projektů.

Vykydal, který je členem pracovní skupiny pro oblast

Pro ročník jedenáctý, který začal 1. ledna 2012, byly zaslány

kultury. Národní soustava povolání obsahuje informace

jmenovací dekrety porotcům nominovaným za AMG:

o povoláních uplatnitelných na trhu práce a kompetencích,

PhDr. Radimu Vondráčkovi, PhDr. Janě Součkové, Mgr. Pavlu

které jsou pro ně požadovány. V současnosti je ustaveno 29

Holmanovi, ředitelce soutěže Mgr. Ireně Chovančíkové

sektorových rad, které sdružují zástupce zaměstnavatelů,

i

profesních organizací, vzdělavatelů a dalších odborníků

a PhDr. Růženě Gregorové. Slavnostní vyhlášení výsledků

na lidské zdroje. Projekt probíhá již od roku 2007 a bude

X. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 17. května 2012.

trvat cca do roku 2015, přičemž v roce 2011 byla ustavena

Po dobu konání X. ročníku soutěže převzal nad akcí záštitu

Sektorová rada pro kulturu. Měla by vzniknout pracovní

předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská

skupina, která by se zabývala definováním jednotlivých

práva a petice PhDr. Jaromír Jermář. Grafička Jana Dolanská

muzejních profesí, které dosud v katalogu prací chybějí

Hrachová zpracovala návrh grafického layoutu, který

(např. konzervátor, muzejní pedagog ad.). Ing. Vykydal

bude vzhledem k jubilejnímu ročníku velice slavnostní.

přislíbil, že si pro některé z příštích zasedání Senátu AMG

Moderování slavnostního ceremoniálu potvrdil i pro letošní

připraví podrobnější prezentaci o projektu a dalším

rok Aleš Cibulka. Ministryni kultury Mgr. Aleně Hanákové

průběhu na definovaní profesí v oblasti muzejnictví.

byly zaslány dopisy s pozvánkou na vyhlášení cen Gloria

náhradním

porotcům

Ing.

Mileně

Burdychové

Hostem jednání byla PhDr. Magda Junková, ředitelka

musaealis i NZ FMN 2012 v Novém Jičíně. Exekutiva AMG

odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí

také v rámci svých zasedání diskutovala o dalších změnách

a galerií MK ČR, která členům senátu představila Mgr. Petra

Soutěžního řádu zejména v rámci zpřísnění soutěžních

Hlubučka, který byl nově jmenován vedoucím oddělení

kritérií pro kategorii Muzejní počin roku. Do této kategorie

muzeí a galerií OMG. PhDr. Junková také referovala o dalším

začínají muzea hlásit své výstavy, které již proběhly,

postupu MK ČR ve věci pokračování vývoje a podpory

a porota tak nemá šanci je navštívit a ohodnotit.

aplikace DEMUS, resp. nového evidenčního systému správy
sbírek muzejní povahy v ČR.
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O Národní soutěži muzeí Gloria musaealis referovala Anna

O projektu Národní soustava povolání II a Národní

O muzejní legislativě hovořil I. místopředseda AMG
PhDr. Luděk Beneš. Opět zmínil rozpory mezi zákonem

Výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons)

o účetnictví, prováděcí vyhláškou a zákonem č. 250/2000

informovala o změnách v členských institucích v rámci

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jed-

2[12
ná se o problematiku nákupu sbírkových předmětů

deže MŠMT, informovala výkonná ředitelka AMG Anna

z investičních prostředků organizace, jež ukládá krajským

Komárková, BBus (Hons). Záměrem MŠMT je, aby šel návrh

a obecním muzeím právě tento zákon. Metodický pokyn

zákona do vnějšího připomínkového řízení v dubnu 2012;

MK ČR však doporučuje muzeím, v souladu se záko-

paragrafové znění novely by pak mělo být připraveno

nem o účetnictví a vyhláškou, realizovat nákupy z pro-

do konce roku 2012. Dne 7. února 2012 se k projednání

vozních prostředků. Asociace tento rozpor již několikrát

tezí nového zákona uskutečnilo jednání Legislativní sku-

připomínkovala. S ohledem na přetrvávající nesrovna-

piny Evropského roku dobrovolnictví na MŠMT ČR. Cílem

losti v oblasti nakupování sbírkových předmětů a stáva-

jednání byla otevřená diskuse nad upravenými tezemi,

jící rozpor právních předpisů byl v rámci plánovaného

ze kterých se bude vycházet při zpracování věcného zámě-

společného jednání, které se uskutečnilo 9. února 2012

ru zákona. Je potřeba ošetřit nezdaňování náhrad dob-

na Sekretariátu AMG, znovu na tuto problematiku

rovolníků. Zákon by měl MF ČR vyzvat k vydání vyhlášky,

upozorněn předseda Komise Rady AK ČR pro kulturu

kterou se stanoví metodika oceňování dobrovolnické práce

a památkovou péči Ing. Tomáš Škaryd. Navrhovaným řeše-

a kofinancování projektů, již nyní lze odpočítat dobrovol-

ním AMG se v tuto chvíli jeví jako nejjednodušší noveli-

nickou práci jako darování služby podle zákona o daních

zace zákona č. 250/2000 Sb., kterou by mohla iniciovat

z příjmů. Instituce by měly vydávat osvědčení pro dob-

právě AK ČR. Ing. Škaryd vyzval AMG k účasti na jednání

rovolníky; započitatelnost praxe dobrovolníků pro úřady

Komise, kde by zástupci AMG představili problematiku

práce či zaměstnavatele nebude z důvodu následné admi-

zejména právních předpisů dotýkajících se muzejní pra-

nistrace a nutnosti změnit další právní předpisy pravděpo-

xe (zákon o účetnictví a novela zákona o rozpočtových

dobně možné prosadit. Diskutovány byly také standardy

pravidlech územních rozpočtů, novela památkového

pro instituce pracující s dobrovolníky v souvislosti s udělo-

zákona, zákon o archivnictví a problematika dvojí evi-

váním akreditace jako značky kvality; dále byla diskutována

dence archiválií/sbírkových předmětů). Jednání Komise

možná úskalí zneužití práce dobrovolníků v rámci komerč-

se uskuteční ve dnech 8.–9. března 2012 v Klatovech

ních projektů, resp. organizacemi, které generují zisk.

a za AMG se jej zúčastní PhDr. Luděk Beneš.

K autorskému zákonu podal informace PhDr. Luděk

Na AMG byl 27. prosince 2011 zaslán dopis s výzvou

Beneš. Pro přípravu novely autorského zákona byli

náměstkyně ministra kultury PhDr. Anny Matouškové

do Pracovní skupiny MK ČR nominováni za AMG Mgr. Mar-

v souvislosti s přípravou věcného záměru památkového

tin Sekera, Ph.D. a za Národní muzeum Mgr. Kateřina Musíl-

zákona: a) k nominování zástupce AMG do nově vytvořené-

ková. V rámci prvního jednání, které proběhlo na odboru

ho poradního orgánu MK ČR k projednávání věcného návr-

autorského práva MK ČR 1. února 2012, se pracovní skupi-

hu zákona; b) k zaslání podnětů s vymezením okruhů, které

na věnovala rekapitulaci aktuálního stavu přípravy novely

by měl památkový zákon řešit, včetně návrhu legislativního

a roztřídění připomínek obdržených od zainteresovaných

způsobu řešení těchto problémů. Exekutiva AMG nomi-

organizací. Dne 6. února 2012 se uskutečnilo další jedná-

novala do poradního sboru PhDr. Františka Frýdu a jako

ní věnované návrhu Směrnice EU o některých povolených

náhradního člena Mgr. Miroslavu Šmolíkovou. Na základě

způsobech užití osiřelých děl. Účastníci skupiny se shodli

výzvy byl na MK ČR také zaslán dopis s vymezením okruhů

na tom, že navržená směrnice má omezené využití a navrh-

– tezí, které by měl zákon řešit.

li rozšířit okruh předmětů ochrany a způsob jejich užití.

K projednání připomínek k návrhu prováděcí vyhláš-

Z jednání vzešlo doporučení pro odbor autorského práva

ky, kterou se stanoví obsah projektu archeologického

MK ČR nadále pracovat pouze s variantami II (a, b) a III s tím,

výzkumu a nálezové zprávy o archeologickém výzkumu

že okruh předmětů i způsob užití by se oproti navrhované

se na Sekretariátu AMG dne 13. ledna, resp. 10. února

směrnici rozšířil. Obě varianty pracují se zapojením kolek-

2012 sešla pracovní skupina AMG ve složení PhDr. Franti-

tivního správce do vyhledávání a licencování osiřelých děl.

šek Frýda, PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Miroslava Šmolíková

V březnu by pak měl tuto problematiku projednávat Evrop-

a Mgr. Miroslav Novák z Muzea východních Čech

ský parlament. Od výsledků jednání EU se bude odvíjet dal-

v Hradci Králové. Do stanoviska AMG byly zapracovány

ší postup MK ČR.

také připomínky a podněty Archeologické komise AMG.

O muzejní statistice informovala Anna Komárková, BBus

Ty bylo možné zaslat na odbor památkové péče MK ČR

(Hons), která zastoupila nepřítomného PhDr. Františka

do 15. února 2012. Stanovisko k návrhu vyhlášky předložil

Šebka. Pracovní skupina pro muzejní statistiku při AMG

za AMG PhDr. František Frýda.

ve složení PhDr. Šebek, Mgr. Tomáš Niesner, Mgr. Dagmar

O novele zákona o dobrovolnické službě, resp. novém

Hamalová a Anna Komárková projednala konečnou podo-

zákonu o dobrovolnictví, který připravuje Odbor mlá-

bu komentáře – podrobnějšího manuálu k vyplnění výkazu
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V-Kult s příklady z praxe k jednotlivým položkám dotaz-

ku je „Muzea v měnícím se světě. Nové výzvy, nové inspira-

níku. Podklad bude předán k připomínkování exekutivě

ce“, ke kterému se mohou kulturní instituce se svými pro-

a prostřednictvím Senátu i do krajských sekcí AMG; násled-

gramy připojit (http://network.icom.museum/imd2012).

ně bude podstoupen ke schválení NIPOS.

Závěrečným bodem jednání Senátu byla změna stavu

Na opakovanou výzvu k vyplnění dotazníku pro Analý-

členské základny AMG. Mezi individuální členy byla při-

zu struktury sbírkových fondů muzeí ČR reagovalo dalších

jata dlouholetá pracovnice Technického muzea v Brně

cca 40 institucí v termínu do 31. ledna 2012. AMG má nyní

Mgr. Věra Koudelková. Na základě hlasování se individuál-

k dispozici data od cca 200 institucí, což je již reprezentativ-

ními členy AMG nestali Mgr. Oldřich Pešula a Mgr. Andrej

ní vzorek pro zpracování analýzy.

Schbat.

Do muzeí zřizovaných kraji a obcemi byl v prosinci 2011

Instituce, které zažádaly o řádné členství v Asociaci –

rozeslán společný dopis AMG a NIPOS s výzvou k zapojení

Městské kulturní zařízení v Bělé pod Bezdězem, Expozice

se opět do projektu Benchmarking; termín pro odevzdání

času ve Šternberku a Muzeum barokních soch v Chrudimi,

dodatečného dotazníku za sledované období – rok 2010

nebyly přijaty za členy AMG, neboť nejsou vlastníky sbírek

– byl stanoven do 16. ledna 2012. Dodatečná data potřeb-

muzejní povahy a nerozvíjejí vlastní sbírkotvornou čin-

ná pro účast v projektu za rok 2011 již bude možné vložit

nost, nejsou tedy v pravém smyslu slova muzei dle defini-

v rámci elektronického sběru statistických dat online (sle-

ce ICOM. Senát rozhodl o odložení projednávání přihlášky

dované položky jsou téměř všechny součástí dotazníku

k řádnému členství u KVH MO-S 21 – Družstvo Stráže Obra-

V-Kult za rok 2011).

ny Státu, občanského sdružení, protože mezi podáním při-

PhDr. Jana Hutníková upozornila na termín konání Sně-

hlášky a konáním Senátu byla velmi krátká doba k přípravě

mu AMG. Již X. ročník se uskuteční ve dnech 31. října –

odborného stanoviska k přijetí kandidáta dle Jednacího

1. listopadu 2012 ve Sněmovním sále Minoritského

řádu AMG.

kláštera v Opavě. Na Sněmu by měla vystoupit Mgr. Irena

Před ukončením zasedání Senátu proběhla krátká disku-

Chovančíková s prezentací věnovanou deseti letům trvání

se. Zasedání bylo ukončeno po jednomyslném schválení

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Webové stránky

usnesení návrhové komise.

AMG by měl představit a upozornit na chystané novinky
webmaster Ing. Evžen Vaněk.

Anna Komárková, Blanka Šimečková

PhDr. Zuzana Strnadová připomněla konání Mezinárodního dne muzeí – 18. května. Společné téma letošního roční-

Usnesení Senátu AMG z 23. února 2012
Senát bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti exekutivy od minulého zasedání Senátu AMG
2. Plán činnosti AMG na rok 2012 – informace o termínech
3. Zprávu o průběhu X. ročníku a zahájení XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
4. Informaci o vývoji oborové legislativy
5. Zprávu o stavu muzejní statistiky
6. Zprávu o přípravě X. sněmu AMG ve dnech 31. října – 1. listopadu 2012 v Opavě
Senát schvaluje:
1. Mandátovou komisi ve složení: Michaela Buriánková, BBus (Hons), Mgr. Zdeněk Freisleben, PhDr. František Frýda
2. Návrhovou komisi ve složení: PhDr. Blanka Rašticová, Mgr. Milan Rosenkranz, Ing. Ivo Štěpánek
3. Změnu Jednacího řádu AMG – Příloha č. 3 – Výše členských příspěvků a zařazení řádných členů do kategorií příspěvků
v roce 2012
4. Přijetí Mgr. Věry Koudelkové za individuálního člena AMG
Senát neschvaluje:
1. Přijetí za řádného člena AMG: Městské kulturní zařízení v Bělé pod Bezdězem, Expozici času ve Šternberku a Muzeum
barokních soch v Chrudimi
2. Přijetí za individuálního člena AMG: Mgr. Oldřicha Pešulu a Mgr. Andreje Shbata
Blanka Rašticová
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zprávy, aktuality, informace
Deset let se zákonem
o ochraně sbírek muzejní
povahy
Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy byl sice přijat
v roce 2000, ale se vším všudy s ním muzea a galerie začaly žít až o dva roky později, po uplynutí přechodné doby,
kterou zákon stanovil pro přípravu zápisu sbírek do nově
zavedené Centrální evidence sbírek, tedy před deseti lety.
Všechno ale začalo už v roce 1990, kdy se muzejnictví
začalo vyrovnávat se změnami ve společnosti. Nejprve
na neformálních setkáních muzejníků bylo vyhlášeno „heslo dne“ – postavit obor muzejnictví na vlastní nohy a zajistit jeho transformaci do nových poměrů. K tomu bylo ale
nutné mít co nejdříve k dispozici také základní (formální)
organizační strukturu oboru. Stále ještě existoval Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu (ÚMK) a už
v prvním pololetí roku 1990 byly ustaveny Asociace českých
a moravskoslezských muzeí a galerií (AMG) a Rada státních
galerií, oživila se také činnost Českého výboru ICOM. Velký
vliv na transformaci kulturních institucí, stále ještě převážně státních, mělo mít Ministerstvo kultury, které navíc v té
době přebíralo do své působnosti krajská muzea a krajské
galerie po zrušení krajských národních výborů. Na ministerstvu ale mělo muzejnictví jen velmi slabý hlas, v té době
tam byl pouze referát o třech referentech v rámci odboru
památkové péče, muzeí a galerií. To se změnilo až v roce
1993, kdy začal být na ministerstvu budován odbor muzeí
a galerií. Ve všech těchto starých, staronových a nových
strukturách se od počátku diskutoval problém nové legislativy, protože bylo zřejmé, že platný zákon č. 54/1959 Sb.,
o muzeích a galeriích, který byl přijat v době, kdy prakticky
všechny muzea a galerie byly státní, bude nutné přinejmenším novelizovat. Zúčastnil jsem se takřka všech těchto
diskusí, nejprve za ÚMK, pak za AMG a nakonec za ministerstvo. Názory na principy nové legislativy se různily. ÚMK
vydal v roce 1990 (Informace 4/1990) „Návrh zásad právní
úpravy oboru muzejnictví“, které ale ještě stále vycházely z předpokladu, že všechna dosavadní ústřední, krajská
a okresní muzea budou spravovat sbírky ve vlastnictví státu
a zřizovat je budou „orgány státní správy“, přílohou zásad
byl dokonce jmenný seznam 96 muzeí, která by měla
zůstat státní. Zčásti to byl výsledek chybného odhadu
dalšího vývoje ve společnosti a zčásti byl tento názor
prosazován v duchu „přání otcem myšlenky“ tehdejším
vedením ÚMK. Galeriemi se materiál nezabýval vůbec.

Byl to nicméně první vážný a konkrétní podnět vyzývající k přípravě nové právní úpravy oboru a byl předán ministerstvu. Záhy byla ustavena pracovní skupina
ze zástupců ÚMK, AMG a ministerstva, která začala připravovat věcný záměr nové právní úpravy. Od počátku
se v její práci ale projevovaly rozpory. Zástupci vedení
ÚMK preferovali novelu zákona č. 54/1959 Sb., což striktně odmítali zástupci ministerstva; zástupci AMG preferovali nový zákon o muzeích a galeriích, což zástupci ministerstva sice byli ochotni formálně přijmout, ale z jejich
činnosti v pracovní skupině bylo zřejmé, že právní úprava muzejnictví není pro ministerstvo prioritou a vlastně
pro ni nevidí vážný důvod. Příznačné bylo i to, že ministerstvo nezastupoval nikdo ze tří referentů zabývajících
se muzejnictvím, ale pouze referenti odboru legislativního a právního a jeden památkář. Spory se vyhrocovaly
a nakonec činnost pracovní skupiny skončila v roce 1992
bez jakéhokoliv konkrétního výsledku. Mezitím ale AMG
prosadila v dubnu roku 1991 svého kandidáta na uvolněné místo v referátu muzeí a galerií na ministerstvu s tím, že
jeho hlavním úkolem bude vytvořit tam organizační podmínky pro věcnou přípravu nové právní úpravy a v rámci
úřadu ji prosazovat. To se postupně podařilo a legislativní
práce se dostaly do své druhé etapy. Na ní už se nepodílel ÚMK, který postupně spěl ke svému zániku a práce
na legislativě probíhaly už výhradně v režii ministerstva
a pracovního týmu sestaveného ze zástupců AMG, ve spolupráci s Českým výborem ICOM a s přispěním některých
zástupců Rady státních galerií.
Byl zpracován věcný záměr a pak i paragrafované znění
nového zákona o muzeích a galeriích, ale ukázalo se, že
pro přijetí takového zákona chybí politická vůle a návrh
byl na nějaký čas uložen k ledu a práce ustaly. Zato ale dále
probíhaly společenské změny a především byly zahájeny
práce na reformě veřejné správy. Ukázalo se, že muzejnictví čekají další změny vlastnických vztahů ke sbírkám
po vzniku krajů a zrušení okresních úřadů a s tím související změny ve zřizování a financování muzeí a galerií. Čím
dál tím více bylo také zřejmé, že zákon o muzeích a galeriích z roku 1959 je už neúčinný a hrozilo, že prohlubující
se právní vakuum může být příčinou znehodnocování či
dokonce likvidace sbírek. Bylo také snadné se z působnosti zákona o muzeích a galeriích, tedy o institucích, vyvázat,
stačilo odstranit z názvu slovo „muzeum“ či „galerie“. Proto
ministerstvo začalo připravovat novou verzi právního předpisu na principu zajištění ochrany sbírek bez ohledu na to,
kdo je jejich vlastníkem a zda jsou nebo nejsou spravovány

7

2[12
muzeem nebo galerií. Důležité bylo, že princip po diskusi

• zákon přispěl k vnímání sbírek muzejní povahy jako jed-

vzala za svůj i AMG. Vážným důvodem pro přijetí zákona

né nedělitelné věci hromadné, což mimo jiné značně zjed-

bylo také to, že uchovávání sbírek je nemyslitelné bez jisté-

nodušilo zavedení sbírek do účetní evidence na základě

ho omezení vlastnických práv, a to je – podle Listiny základ-

novely zákona o účetnictví;

ních práv a svobod, která se stala součástí ústavního pořád-

• Centrální evidence sbírek je nejen přehledem tří sto-

ku České republiky – možné pouze zákonem a za náhradu.

vek veřejných sbírek muzejní povahy ve vlastnictví státu

Psal se rok 1996 a byla zahájena třetí a poslední etapa

a územních samosprávných celků, ale poskytuje také infor-

přípravy nové legislativy. Věcný záměr zákona i jeho para-

mace o několika desítkách významných soukromých sbí-

grafované znění byly široce diskutovány a připomínkovány

rek;

nejen v AMG, ale také se zástupci okresních úřadů a obcí.

• zákon má přinejmenším jednu systémovou chybu

Tato třetí etapa byla nakonec završena přijetím zákona

(umožňuje převodem vlastnických práv vyvázat z působ-

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně

nosti zákona i sbírky jednoznačně veřejné);

některých dalších zákonů. Vše urychlilo také blížící se přijetí

• zákon má řadu drobných, ale ve svém součtu význam-

České republiky do Evropské unie, které vyžadovalo ošet-

ných nedostatků (formulace umožňující různý výklad,

ření sbírek „národní legislativou“, aby mohly být vyvázány

komplikovanost některých ustanovení, např. týkajících se

z povinnosti zajistit v rámci unie volný pohyb zboží. Bylo

inventarizace, nereflektování moderních technologií, které

dobře, že se zákon podařilo přijmout ještě před dokonče-

při přípravě zákona byly teprve v zárodku atp.);

ním reformy veřejné správy, která přinesla již výše zmíně-

• zákon neposkytuje optimální právní jistotu pro činnost

né změny vlastnických vztahů ke sbírkám. A nakonec bylo

veřejných muzeí a galerií, která se týká využívání sbírek

dobře i to, že příprava zákona trvala téměř deset let, jeho

a sbírkových předmětů pro vzdělávací, výchovné a vědecké

znění mohlo být a bylo velmi pečlivě a široce diskutováno

účely.

a zákon byl poslán do Parlamentu, až když byly známé
obrysy reformy veřejné správy.

Jako jeden z „otců“ zákona si dovolím tvrdit, že

A jaký ten zákon je? Na to odpovídá analýza účinnosti

„stodvaadvacítka“ je přes řadu nedostatků zákonem dob-

zákonů upravujících ochranu movitého kulturního dědictví

rým. Myslím si to proto, že jsem za těch deset let slyšel výro-

v gesci Ministerstva kultury, kterou odbor ochrany movi-

ky „čert nám ho byl dlužen“ méně často než výroky „zaplať

tého kulturního dědictví, muzeí a galerií zpracoval v roce

pánbůh, že ho máme“. Nicméně se zdá, že po deseti letech

2011 a bude v letošním roce v plném znění zveřejněna.

nastal čas pro přípravu jeho významnější novely, aby slou-

Vyplývá z ní, že:

žil v následujícím desetiletí českému muzejnictví ještě lépe

• zákon přispěl k tomu, že sbírky muzejní povahy
prošly bez újmy obdobím velkých změn vlastnických vzta-

než v desetiletí končícím, zpracovaná analýza je pro tuto
přípravu prvním podkladovým materiálem.

hů v rámci reformy veřejné správy, zabraňuje zastavování
sbírkových předmětů a zatěžování sbírek jinými věcnými

Jiří Žalman

právy a změně vlastnických práv k jednotlivým sbírkovým
předmětům;
• zákon má jednoznačně pozitivní vliv na úroveň správy
sbírek muzejní povahy, což lze doložit protokoly z kontrol
jeho dodržování provedených ministerstvem v různých
typech muzeí a galerií; mohu srovnávat, protože jsem, jako
zaměstnanec ÚMK, prováděl kontroly správy sbírek v krajských muzeích už v 80. letech minulého století, úroveň
správy sbírek se zvýšila velmi významně;
• zákon vnesl řád do vývozů sbírkových předmětů
do zahraničí;
• pro veřejnost přestaly být sbírky muzejní povahy abstraktním pojmem, o jehož obsahu bylo možné si učinit jen velmi omezenou představu návštěvou expozic
a výstav, Centrální evidence sbírek tuto představu značně
zkonkretizovala;

8

Annals of the Náprstek
Museum
První číslo Annals of the Náprstek Museum vyšlo právě
před 50 lety, v roce 1962 k připomenutí stého výročí založení Náprstkova muzea, jak stojí na obálce časopisu. Přesněji
řečeno, bylo to k výročí, kdy Vojta Náprstek na Střeleckém
ostrově koncem roku 1862 uspořádal první průmyslovou
výstavu moderních strojů a zařízení, které přivezl ze Světové výstavy v Londýně. Tím byl položen základ ke vzniku
Českého Průmyslového Musea, z něhož se postupem času
a změnou sběrného programu stalo dnešní Náprstkovo
muzeum asijských, afrických a amerických kultur, součást
Národního muzea.
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V prvním čísle Análů tuto událost připomněl v úvodním
příspěvku tehdejší ředitel Náprstkova muzea Erich Herold
a

následovaly

řením

příspěvky

Náprstkova

muzea

korespondující
na

studium

se

zamě-

mimoev-

ropských kultur. Tím bylo dáno směřování Análů
do budoucnosti – publikovat zde původní, doposud
nikde nezveřejněné, výsledky vědeckého bádání z oborů etnologie, archeologie a historie, tematicky zaměřené na oblast materiální a duchovní kultury a sociálních
vztahů v mimoevropských kulturách. Vzhledem k tomu,
že se časopis zaměřuje na mimoevropské kultury, bylo
od počátku počítáno s tím, že zaujme badatele a odborníky
ve světě, a proto příspěvky byly a dodnes jsou uveřejňovány pouze ve světových jazycích (angličtina, němčina, méně
španělština a francouzština). Tímto svým zaměřením jsou
Anály jediným periodikem svého druhu v České republice.
Prvních šest čísel vycházelo pravidelně každý rok a je příznačné pro tehdejší politické klima, že v letech 1968–1973
bylo vydávání přerušeno. Pokračovalo opět s několika přerušeními až do roku 1990, kdy nastalo poslední období
stagnace. Vydávání bylo obnoveno, doufejme již natrvalo,
v roce 1997.
V tomto období byla mírně
pozměněna
koncepce časopisu – příspěvky jsou zaměřovány zejména
na

odborné

zpracování
bohatých sbírek Náprstkova
muzea,

které

se tak dostávají do povědomí

odborníků

na celém světě,
byla rozšířena
i část věnovaná recenzím odborných publikací domácích
i zahraničních. V roce 2008 byly Anály zařazeny na Seznam
recenzovaných periodik vydávaných v ČR.
V současné době zaujímají Anály již pevné postavení
mezi odborníky na mimoevropské kultury. Přejeme Análům dalších alespoň 50 let při zachování odborné úrovně
a stále vyšší kvalitu provedení.

Význam univerzitních muzeí
pro vědecké účely, studenty
vysokých škol i pro veřejnost
Zásadním

posláním

univerzitních

muzeí

je

péče

o svěřený kulturní odkaz vysoké hodnoty, poskytování podkladů jak pro výzkumnou a studijní činnost, tak
i pro širší kulturní účely, a rovněž i propagace výsledků
výzkumné a vědecké činnosti univerzit.
V muzejním milieu jsou univerzitní muzea velmi speciálním jevem. Většinou jsou veřejnosti skrytá uvnitř ústavů
a přispívají pouze k jejich vědeckým aktivitám. Sbírky pak
většinou vznikají především při oborech, jež se věnují přírodním vědám. Často jsou univerzitní sbírky nebo muzea
vázána na významnou osobnost. Jedná se o význačné vědce, kteří se svými výzkumy a svou prací stali světově uznávanými odborníky. Sbírka nebo muzeum, které dnes funguje jejich velkou zásluhou, nese často i jejich jméno.
Univerzitní muzeum je nutno chápat jako část univerzity. Univerzita s univerzitním muzeem tvoří jeden „organismus“, který funguje za účelem vzájemné prospěšnosti.
V univerzitních sbírkách nebo muzeích jsou systematicky
shromažďovány a selektovány cenné výsledky vědecké či
badatelské práce. Univerzitní muzeum nebo sbírka prezentuje výsledky výzkumů veřejnosti – zprostředkovává
výsledky výzkumů univerzitních pracovníků a přináší tak
ve svých exemplářích ty nejvyšší hodnoty a kvality, jaké
může nabídnout. Smyslem existence univerzitních muzeí
je také uchování akademického dědictví, které je činností
těchto muzeí neustále rozšiřováno.
Univerzitní muzeum a univerzita musí být nerozlučitelnými partnery. Jelikož je univerzitní muzeum součástí univerzity, je nemožné, aby se od univerzity odloučilo
a přestalo tak plnit významnou a jedinečnou funkci univerzitního muzea. Muzeum by v tomto případě ztratilo
svůj unikátní význam, přestože by například mělo vysokou návštěvnost. Muzeum, které by pozbylo statut univerzitního muzea, by již nemělo možnost získávat, zpracovávat a prezentovat nové výsledky akademické práce.
Důsledkem by byla stagnace muzea, a tudíž jeho „ustrnutí“
v oblasti vědecké sféry.
Univerzita a její muzeum jsou „živým pulzujícím organismem“; muzeum je významnou součástí univerzity, uchovává akademické dědictví, prezentuje výsledky vědeckého
výzkumu veřejnosti, shromažďuje a třídí informace. Před-

Jiřina Todorovová

stavuje významnou instituci, která je „svědkem“ nových
objevů, výsledků a zjištění. Prostřednictvím svého muzea
univerzita uchovává své „bohatství“, zaznamenává zde
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své vědecké výsledky a také, díky univerzitnímu muzeu,

v zásadních muzejních organizacích a společnostech, jichž

je může prezentovat veřejnosti. Je tedy zřejmé, že propo-

je prozatím naším jediným reprezentantem. V mezinárod-

jení univerzity s univerzitním muzeem je pro obě strany

ní sféře je Mendelovo muzeum aktivním členem v organi-

prospěšné a nezbytné. Univerzitní muzeum by mělo sloužit

zacích ICOM – UMAC a Universeum – European Academic

jako spojnice mezi veřejností a univerzitou. Předpokladem

Heritage Network.

efektivní univerzitní součinnosti je především profesionali-

Přínosem do rozvoje oboru univerzitních muzeí je také

ta, vzájemná informovanost, iniciativa, činorodost, respekt

aktivní účast pracovníků nebo stipendistů muzea na mezi-

k práci druhé strany i otevřenost.

národních konferencích a projektech různých společností

Přímé studium sbírky, které může být umožněno napří-

a organizací. Tato výměna nových informací je pak nezbyt-

klad formou studijních kolekcí jako systematicky uspořáda-

ná v dalším úsilí o vytváření a rozvoji univerzitních sbírek

ných sbírkových dokladů, dovoluje nejširší uplatnění před-

a muzeí v České republice. Zakládání dalších univerzitních

mětů jako pramenů vědeckého poznání.

muzeí nebo členství těchto muzeí v mezinárodních organi-

S neustále narůstajícím objemem nových poznatků vstu-

zacích by jistě znamenalo nejen větší přínos pro studenty

puje do popředí potřeba koncepce, která by zahrnovala

vysokých škol, ale mělo by i podstatný význam pro odbor-

maximálně možné ovládnutí metodologických nástrojů

nou a laickou veřejnost. Univerzitní muzea by se tak mohla

poznávacího procesu, tj. řízeného pozorování, reálného

postupně stát dynamickými institucemi s vysokým edukač-

a myšlenkového experimentování.

ním potenciálem.

Jednou z nejdůležitějších zásad pro výuku na vysokých

Významným počinem byl také zápis sbírky Masarykovy

školách je zásada názornosti, neboť je známo, že nejúčin-

univerzity do Centrální evidence sbírek Ministerstva kul-

nější vzdělávání se zakládá na smyslovém vnímání a pozo-

tury České republiky. Sbírka univerzity, jejímž správcem je

rování. Artefakty hmotné povahy tak mohou sloužit jako

Mendelovo muzeum, se tak stala, jako první, součástí české

edukační média pro výuku studentů.

muzejní sféry. Tento postup by měl oslovit vedoucí ústavů

Hlavním metodickým aspektem při zkoumání předmětů

a kateder, kurátory univerzitních sbírek a muzeí, aby byly

je, aby do procesu vnímání a poznávání byla vřazena indi-

spravované sbírky následně včleněny do CESu a staly se tak

viduální aktivita studentů (vyvozování struktury vztahů

součástí českého muzejnictví. Tímto krokem by zajisté byl

a souvislostí). Pozorování umožňuje využívání metodických

zvýšen význam univerzitních sbírek a muzeí pro vědecké

obratů, zvláště srovnávání, analýzy, syntézy a obohacuje

účely.

studenty o nová fakta, a rovněž je umožňuje hodnotit a sys-

K výměně informací, spolupráci a koordinaci v akademic-

tematizovat. Poznání se tak stává významným kapitálem

kém prostředí by jistě přispělo i vytvoření organizace, jež by

studentů.

zastřešovala univerzitní sbírky a muzea. Významný posun

Univerzitní muzea se tak stávají výukovou základnou

v českém univerzitním muzejnictví lze očekávat tehdy, jest-

pro studenty, což by ovšem nemělo být vnímáno jako před-

liže se akademické vedení jednotlivých ústavů bude snažit

poklad omezení přístupnosti muzea odborné i laické veřej-

o kontakt s ostatními ve sféře vznikajících univerzitních

nosti.

muzeí. Komunikace na odborné úrovni mezi vědními obory

V České republice zastává Mendelovo muzeum Masary-

však většinou probíhá výhradně ve vztahu ke svému věd-

kovy univerzity v muzejním prostředí jedno z nejvýznam-

nímu zaměření. Otázka vzniku dalších univerzitních sbírek

nějších postavení mezi ostatními univerzitními muzei, a to

a muzeí by se měla stát námětem diskuse mezi akademic-

především díky své specifické pozici a činnosti. Muzeum

kými pracovníky, kteří sbírky tvoří a spravují.

bylo založeno v roce 2002 za podpory řady českých a zahraničních subjektů; v roce 2007 se stalo pracovištěm Masary-

Radana Studýnková

kovy univerzity. Vznik Mendelova muzea je tedy atypický.
Univerzitní sbírka či muzeum může vzniknout například

Sekretariát AMG přijímá přihlášky

ze sbírky, kterou vytvořil a rozšiřoval vědecký pracovník,

do XI. ročníku základního kurzu

a která má jedinečný význam. Mendelovo muzeum ovšem

a IV. ročníku nástavbového kurzu

vzniklo dříve, než se stalo součástí Masarykovy univerzity.

Školy muzejní propedeutiky

Významným způsobem se podílí na tvorbě a posilování
univerzitně muzejní komunikace, rozvíjí meziinstitucionál-

Přihlášky můžete zasílat do 31. srpna 2012 na adresu:

ní styk uvnitř univerzity i v oboru českého a mezinárodní-

Asociace muzeí a galerií ČR,

ho muzejnictví. Vlastní význam i přínos do oblasti univerzitních muzeí přináší Mendelovo muzeum také členstvím
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pozvánky na konference, semináře
Veletrh muzeí ČR
23.– 24. května 2012

je stanoveno jedno ústřední téma, ke kterému se mohou
vyslovit zástupci z přírodních i humanitních odvětví.
Ústředním tématem konference „Textil v muzeu" pro rok
2012 je problematika dětského textilu a textilních hraček,

Muzeum Vysočiny Třebíč pořádá již sedmnáctý ročník tradiční akce – Veletrh muzeí ČR, který bude tentokrát věnován tématu „Muzea – technické a industriální památky“.

dětských textilních bytových doplňků apod.
Program konference je složen z příspěvků, které se rozhodnout přednést kurátoři sbírek, restaurátoři, památkáři,

Mnoho technických památek – staveb, technických zaří-

vysokoškolští pedagogové či studenti. Během dvou dnů

zení nebo technických řešení už nevyužívaných, zajíma-

tak zazní příspěvky zástupců široké odborné veřejnosti

vých svým provedením, umístěním, zachovalostí a slohem

profesně zainteresované na výzkumu, správě, uchovávání

je v péči specializovaných muzeí, ale i jiných subjektů.

a prezentaci textilních sbírkových artefaktů a historických

Některé technické památky, včetně industriálních, na péči

dokumentů s vazbou na textilní problematiku.

a využití teprve čekají. Velkou předností technických pamá-

Přednesené příspěvky budou moci autoři publikovat

tek je skutečnost, že netvoří statickou kulisu, ale žijí tím, co

v recenzované publikaci Textil v muzeu, která vyjde

lidé vymýšleli, aby bylo dosaženo pokroku, a nyní k nám

po skončení konference a bude zaslána všem účastníkům

promlouvají osobitým kouzlem, ale ne samy o sobě, musí

konference.
Organizátoři umožňují referovat o výsledcích práce také

se jim někdo věnovat.
Cílem veletrhu je shromáždění a prodiskutování zkuše-

formou posterových prezentací.

ností odborných institucí a dalších zúčastněných věnují-

Doporučené okruhy příspěvků: Fenomén dětského

cích se péči o technické a industriální památky – konkrétně

oděvu a textilní hračky; Dětský oděv a textilní hračka

v oblasti jejich záchrany a následného využití s cílem nalézt

v dokumentech historické povahy (ikonografické doklady,

pro tuto oblast nejúčinnější formy řešení.

memoáry apod.); Historie sbírkových kolekcí, personalia;

Hlavní seminární část veletrhu se uskuteční v autentic-

Tvůrci a jejich návrhy či realizace dětských hraček, byto-

kých prostorách bývalé továrny Tomáše Bati v Třebíči–Boro-

vých doplňků apod.; Preventivní konzervace – depozitáře

vině.

pro textil, výstavní a expoziční prostory; Konzervace

Již neodmyslitelnou součástí veletrhu je společenský

a restaurování textilních předmětů; Evidenční systémy –

večer, tentokrát cíleně v prostorách obnoveného historic-

digitalizace; Prezentace textilních sbírek výstavní či nevý-

kého pivovaru v Dalešicích – v pivovaru filmových Postřižin,

stavní formou.

kde bude příležitost pro další příspěvky a diskuze.

Uzávěrka přihlášek pro přednášející: 25. května 2012.

Náplní druhého dne veletrhu bude odborná exkurze

Uzávěrka přihlášek bez příspěvku: 8. června 2012.

do technických památek – cihelny v Čechtíně, funkční his-

Vyhlášení programu konference: 30. května 2012.

torické cihelny v Bohdalově a kulturní památky Technické-

V případě naplnění kapacity přednáškového sálu

ho muzea v Brně – Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou.

(100 osob) bude příjem přihlášek zastaven před datem uzávěrky přihlášek.

– ze zaslaných materiálů

– ze zaslaných materiálů

Textil v muzeu
Dětský textil a textilní hračka

Vzpomínka na Lidice a Ležáky

13. – 14. června 2012

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Etnografickou
komisí a Komisí konzervátorů a restaurátorů AMG pořádá
již po osmé odbornou konferenci věnovanou textilním
sbírkám a textilním technologiím nesoucí název „Textil
v muzeu". Konference je koncipována jako místo pro mezioborové předávání poznatků o předmětu studia. Každý rok

11. června 2012

Konference, která se uskuteční v pondělí 11. června 2012
od 10 do 16 hodin ve velkém sále Národního archivu v Praze na Chodovci, si klade za cíl připomenout události v Lidicích a v Ležákách v roce 1942 a s tím související historické
skutečnosti a důsledky, a to u příležitosti 70. výročí události.
Zájemci o účast na konferenci a eventuální vystoupení by
se měli přihlásit do konce měsíce dubna. Kontaktní adresa
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pořadatele: Mgr. Václav Krůta, Státní okresní archiv Kladno,

V novodobé historii Národní galerie jste prvním gene-

Kladno, 272 01; e-mail: vaclav.kruta@soapraha.cz; telefonní

rálním ředitelem, který nepřišel z oboru, jste ekonom

číslo: +420 312 243 992, +420 737 277 844.

a manažer. Letité dilema při rozhodování, zda pozice
ředitelů ve velkých muzeích a galeriích mají být obsa-

– ze zaslaných materiálů

zovány odborníky či manažery, bylo tedy tentokrát
v Národní galerii vyřešeno ve prospěch manažera. Jak

rozhovor

se na tento, pro obor muzejnictví, nezvyklý krok díváte
Vy? V čem vidíte výhody, případně nevýhody takového
řešení?
Rozhodnutí o pozici ředitele v mé osobě spojuje odbor-

Rozhovor s generálním
ředitelem Národní galerie
v Praze Ing. Vladimírem
Röselem
Pane inženýre, v muzejní obci jste až do svého jmenování generálním ředitelem Národní galerie v Praze
v loňském roce nebyl příliš známý, jak byste sám sebe
čtenářům Věstníku, tj. převážně muzejníkům, velmi
stručně představil?
V Národní galerii jsem v osmdesátých letech ve všech tehdejších sbírkách a expozicích, strávil prakticky 10 let jako
lektor. Mám k ní vřelý osobní vztah a vděčím jí z té doby
za mnohé. Nejenom, že jsem měl možnost získat stipendium od nadace Solomona Guggenheima do sbírky Peggy
Guggenheim v Benátkách v roce 1989, ale především jsem
získal rozhled, který bych jinak asi jako ekonom či bankéř
jenom těžko vnímal. Jako člen Společnosti přátel NG jsem
ani později neztrácel kontakt s Národní galerií. Po dvacetileté kariéře investičního bankéře jsem se tedy jmenováním
generálním ředitelem Národní galerie vrátil zpět do prostředí, které jsem měl a mám velmi rád, a které mne neustále intelektuálně obohacuje a inspiruje.
Vzpomenete si ještě, s jakými pocity jste ukládal jmenovací dekret do šuplíku a poprvé si mohl říci: „Tak

padě není na místě. Avšak ani volba ve prospěch manažera-odborníka by neměla být vnímána jako ojedinělý přístup. V zahraničí je již běžné, že do řízení takto komplexní
a komplikované instituce vstupují profesionálové mimo
obor instituci vlastní. Nejenom proto, aby nebyli ve střetu zájmů, ale – a to zejména – aby přinesli nový pohled
na řešení budoucnosti takové instituce.
Jestliže byla NG vnímána jako zapouzdřená instituce, je
vstup odpovědné osoby zvenčí výhodou. Nevýhodou je jistě případné nepochopení takového kroku. Věřím, že v nejbližší budoucnosti budou v kultuře přibývat další kolegové
mého profilu, kteří by dále rozvíjeli potřebné nové přístupy.
Mohl byste po několika měsících působení v Národní galerii říct, co Vás v této instituci nejvíc překvapilo?
Mile i nepříjemně.
Milé překvapení byla jistě vstřícnost kolegů a galerijních
odborníků, které jsem znal z dob, kdy jsem v Národní galerii
pracoval jako lektor, kteří mne přijali mezi sebe, jako bych
těch 20 let mimo NG ani nebyl. Faktem je, že jsem Národní
galerii vnímal nepřetržitě jako návštěvník a jako člen Společnosti přátel NG a neustále udržoval s kolegy kontakt.
O nepříjemných věcech nemluvím, ty řeším. Snažím se
vnímat věci pozitivně, a když něco nejde nebo nepříjemně
překvapí, nenechám se odradit.
Moderní historie Národní galerie se píše od roku

a jsem generálním ředitelem Národní galerie v Praze“?

1949, historie její sbírky se ale píše už déle než dvě sta-

Vzhledem k mému hodnocení výběrovou komisí jsem cítil

u nás. Vnímáte tu dlouhou historii jako výhodu anebo

především morální vítězství po výběrovém procesu, který
probíhal prakticky půl druhého roku. Vzápětí však převládl pocit odpovědnosti. Uvědomil jsem si, že mnozí do mne
vkládají naděje a očekávání lepší budoucnosti NG. A přitom
mi bylo jasné, že nebude lehké naplnit moje představy
o světové galerii, a zároveň vyjít vstříc veřejnosti, která
dlouhou dobu volala po změně.

12

níka-manažera. Dilema odborník či manažer v tomto pří-

letí, vlastně je jednou z nejstarších muzejních sbírek
se Vám jeví spíš jako „koule na noze“?
Zákonem o NG z roku 1949 byly zrušeny Státní sbírka starého umění, která disponovala vlastními zákonem danými
finančními prostředky, a Moderní galerie, která byla nadací s podstatnými rysy veřejnoprávní instituce. Před rokem
1949 byl tedy paradoxně statut sbírek mnohem bližší fun-
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gování současných světových galerií, než je právní postavení dnešní Národní galerie.
Národní galerie se hrdě hlásí k historii sahající až do roku

nové expozice

1796 a každoročně si den svého výročí založení připomíná
víkendovým vstupem zdarma pro své návštěvníky. Historický odkaz instituce a jí spravovaných sbírek je základem
vnímání Národní galerie a její pozice.
Novodobá historie byla formována kulturně-politickým
prostředím předlistopadového zřízení. V mnoha ohledech
toto pojetí Národní galerie přetrvalo do dnešních dnů. To
se nyní vedení snaží změnit.

Zpřístupnění zámku Lešná
Zámek Lešná leží západně od Valašského Meziříčí. Jeho
historie se začala psát v polovině 14. století. Původní tvrz
byla postupně upravena na barokní zámek a na konci
19. století přestavěna do dnešní klasicistní podoby. Poslední šlechtičtí majitelé Kinští z Vchynic a Tetova zámek vlast-

Základními pilíři řízení jsou odbornost, ekonomické zdraví a práce s lidmi. Je to „trojnožka“, takže když
jeden pilíř není v dobrém stavu, celá stavba kulhá.
Mohl byste naznačit, jak hodláte tyto základní pilíře
řízení udržovat v kondici?

nili do roku 1945, kdy byl zestátněn na základě dekretu
prezidenta Beneše. Od roku 1948 byla na zámku umístěna
základní a mateřská škola, která objekt využívala až do roku
1975. V tomto roce převzalo zámek do užívání tehdejší
Okresní vlastivědné muzeum ve Vsetíně. Zámek byl ve velmi špatném technickém stavu a dlouhou dobu byl uzavřen

Odbornost Národní galerie, především ve starých sbírkách, je v zahraničí velmi ceněna. To, že domácí kritika
nevnímá tento fakt je příznačné, neboť jak se říká, domácí svatý zázraky nedělá. Ekonomické zdraví NG je závislé
nejen na odpovědnosti jednotlivých pracovníků a vedení
NG, ale zejména na systému a režimu, v jakém Národní
galerie jako státní příspěvková organizace funguje a musí
se mu jako statní instituce podřídit.
Udržet kondici lze jenom soustavnou a konzistentní prací. Tady zvratové skoky nelze očekávat ani na ně spoléhat.
Následování ověřených/fungujících modelů (tedy zvláště
mezinárodních, nakolik je Národní galerie je součástí světového kulturního dědictví) je také jedním z možných přístupů, aby argumentace nestála jenom na domněnkách
a vzdušných zámcích.

a čekal na rekonstrukci. Ta se podařila zrealizovat a v listopadu 2011 byl zámek otevřen, vůbec poprvé ve své historii,
pro veřejnost.
Na zámku byly vybudovány dvě stálé expozice – historická a přírodovědná. Vzájemně se prolínají a korespondují
s přilehlým zámeckým parkem.
Historická expozice je situována do západního a jižního
křídla zámku, do prostor zvaných piano nobile. Prezentuje
historické interiéry z přelomu 19. a 20. století. Pokoje jsou
vybaveny původním dochovaným mobiliářem, instalovaným podle historických fotografií. Motivací byla snaha o co
nejautentičtější vzhled interiérů.
Přírodovědná expozice je zaměřena na sepětí zámku
a zámeckého parku – městské zeleně. Je tematicky rozdělena do tří částí.
První část je věnována životu stromu od jeho počátku

Představme si, že jste generálním ředitelem Národní
galerie v Praze právě pět let a opět Vás někdo požádá o rozhovor. Co byste za těch pět let rád čtenářům
o Národní galerii sdělil?

až po rozpad v přírodě. Expozice navazuje na přilehlý krajinářský park, ve kterém se vedle starých stromů objevují
i nové podsadby, zaručující přežití parku v historické komBílý sál

To si, jak věřím, řekneme za pět let. Potom Vám velmi rád
odpovím. Těším se, že v té době už bude fungování Národní
galerie odpovídat v mnohem větší míře mým představám.
Děkuji Vám, pane generální řediteli, za Vaše odpovědi a přeji Vám za sebe i za čtenáře Věstníku AMG hodně
úspěchů ve Vaší práci.
ptal se člen redakční rady Věstníku AMG
Jiří Žalman

13

2[12
pozici. Také je zde zohledněna péče o park a lidské zásahy

14. století páni z Lichtenburka, aby zesílili obranyschop-

do přírodních procesů. Návštěvníci se mohou například

nost sousedního královského hradu Bítova, který drželi

dozvědět, jak intenzivně dokáže člověk přetvářet krajinu

jako dědičné léno. V průběhu vrcholného a pozdního stře-

i pouhým kosením či ponecháním starých dutých stromů

dověku hrál hrad významnou roli v přeshraničních kon-

a jak tento efekt působí na původní druhy živočichů a rost-

taktech na pomezí jihozápadní Moravy a rakouské Lesní

lin.

čtvrti. Za vlády Jiřího z Poděbrad se jej téměř rok (1463–

Druhá část expozice představuje vývoj historických

1464) pokoušelo dobýt moravské zemské vojsko, jež mělo

zahrad a dřevin, které v těchto zahradách byly vysazovány.

za úkol ztrestat Hynka z Lichtenburka, králova odpůrce.

Třetí expozice je věnována kráse dřeva a způsobům zdo-

Nakonec se posádka pro hlad vzdala. Král Jiří poté hrad

bení nábytku, zejména pak umění intarzie.

předal Krajířům z Krajku, kteří jej v pozdní gotice výrazně

Přírodovědná expozice se zařadila svými tématy do kon-

rozšířili a zpevnili. Kolem roku 1530 jej opět koupili Bítov-

cepce středisek environmentálního vzdělávání v rámci

ští z Lichtenburka, nicméně po jejich vymření (1571) začal

působnosti okresu, s hlavním zaměřením na přírodu lid-

pro nepotřebnost pustnout.

ských měst, vesnic a sídel. Je určena především školní mlá-

Roku 1945 byl Cornštejn posledním šlechtickým majite-

deži všech věkových kategorií, ale i veřejnost zde najde

lům zkonfiskován a později předán do správy dnešního

hodně cenných informací. Ke každému tématu jsou zpraco-

brněnského pracoviště Národního památkového ústavu

vány lektorské programy.

(tehdy KSSPPOP). To se v roce 1973 pustilo do ambiciózní,

V přízemí zámku byly vybudovány prostory pro výstavy

leč metodicky velmi sporné rekonstrukce hradu. Zdivo zří-

a přednáškové sály, které mohou být využívány k lektor-

ceniny bylo na mnoha místech doplňováno z nevhodného

ským programům, společenským setkáním nebo koncer-

druhu kamene a nadstavováno mnohdy jen podle hypote-

tům vážné hudby.

tického úsudku projektanta. Líc zdiva byl navíc spárován

Přízemí a první patro jsou bezbariérové. V období 1. listo-

cementovou maltou. Roku 1979, zhruba ve dvou třetinách

padu – 31. prosince 2011 navštívilo zámek 3 483 návštěv-

realizace projektu, byly tyto práce zastaveny, neboť pro-

níků.

středky bylo nutno vložit do generální rekonstrukce hradu
Bítova.
Alena Lysá
Foto na obálce: Pohled na zámek

Roku 1987 byl Cornštejn převeden do správy Jihomoravského muzea ve Znojmě. To památku v letech 1998–1999
po nezbytných sanačních pracích zpřístupnilo veřejnosti.
Rostoucí počty návštěvníků potvrdily, že o hrad je mezi

Hrad Cornštejn

Přístupné ochozy i sklepení

veřejností velký zájem. Zázemí pro návštěvnický provoz
však bylo značně provizorní, prohlídková trasa neumožňovala turistům prezentovat nejzajímavější části hradu
a sezóna byla omezena pouze na dva měsíce v roce. Pro-

Rozsáhlá zřícenina hradu Cornštejna leží v malebně zvlněné krajině středního Podyjí, uprostřed turisticky atraktivní oblasti Vranovské přehrady. Hrad založili v první třetině

to byl díky finanční subvenci z Evropské unie (ROP Jihovýchod) a Jihomoravského kraje připraven investiční projekt
dokončený na jaře loňského roku. U druhé hradní brány byl
vybudován dřevěný přístřešek pro návštěvníky, pokladnu,
sklad a občerstvení, u šesté brány v někdejší strážnici pak
nocležna pro průvodce. V celém areálu byl instalován orientační a informační systém, který do budoucna umožní
i nabídku prohlídek bez průvodce. Byla zpřístupněna sklepení obou hradních paláců, kde v letošním roce vzniknou
dobové expozice, a konečně na předsunuté pevnůstce byly
zbudovány dřevěné ochozy nabízející úchvatné výhledy
do kaňonu Dyje. Lze tedy jen očekávat, že realizace tohoto
projektu přispěje k posunu Cornštejna mezi přední turistická lákadla na Moravě.
Jiří Kacetl
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Hrad Svojanov představuje
obnovený dům zbrojnošů

se dům dochoval zejména proto, že nikdy později nebyl
přestavován. Po ztrátě nutnosti obranyschopnosti hradu
byl využíván jen k hospodářským účelům a nakonec sloužil
jako sýpka.

Hrad Svojanov představuje veřejnosti obnovený dům

Miloš Dempír

zbrojnošů. Unikátní prostory jsou v rámci prohlídek otevřeny návštěvníkům v plné míře poprvé v historii hradu. Díky
probíhající rekonstrukci došlo nejen k obnově všech prostor domu, ale i k vytvoření nové instalace. Dům obsahuje
dva velké sály nad sebou a hodnotné podkrovní prostory.

koho to napadlo

V přízemním sále je nyní instalována výstava historických klasicistních dveří z Poličky. Horní sál bude sloužit
jako expozice života hradní posádky na konci 15. století.
Návštěvníci si mohou prohlédnout dobové zbroje, brnění či
zbraně. Vystavená sbírka představuje přehlídku chladných
zbraní, užívaných od 14. do 16. století, sekyry, halapartny,
cepy s ostrými hroty či například kopí s železnými špicemi.
Sálu však dominují zbroje – rakouská jezdecká leštěná zbroj
a pěšácká trabantská půlzbroj. Raritou je také kroužková
košile sestavená z 16 000 kroužků. Pro děti a zejména školní
výlety bude velmi atraktivní, že některé předměty si budou
moci vyzkoušet či alespoň potěžkat. Velkou zajímavostí je
přehlídka starých her, mezi nimiž jsou například vyřezávané šachy nebo karty na ručním papíře. Z horního sálu
návštěvníci vstoupí do krovů s původními prvky z 15. století. V tomto prostoru se výhledově plánuje výstava modelů
jednotlivých typů střešních krovů.
Dům zbrojnošů nechal postavit někdy po roce 1471 Ješek
Svojanovský z Boskovic. K jeho stavbě se vztahuje pověst
o správci Rašínovi, který byl velmi krutý na dělníky budující dům. Proto musí po smrti každou půlnoc objíždět hrad
na ohnivém býku. Podle romantické legendy byly v přízemí domu konírny a v prvním patře obydlí hradní posádky.
Protože budova nemá komíny, měla být vyhřívána pouze
teplem z koní. Horní sál byl velmi strategickým místem,
odkud měli obránci hradu přístup na jednotlivé hradební
ochozy. Dům zbrojnošů má zachovaná původní gotická
a renesanční kamenná ostění, kované dveře z konce
15. století, gotickorenesanční fasády s malovaným kvádrováním. V interiérech jsou původní trámové konstrukce
z 15. století a omítky ze století 17. Zatímco interiéry již rukama restaurátorů prošly, vnější plášť bude obnovován až
do letních měsíců. Interiéry domu nebudou sloužit jen prohlídkám, budou se zde pořádat i nejrůznější akce, koncerty,
umělecká vystoupení, svatební obřady a oslavy, semináře
a další obdobné akce.
Dle mínění památkářů patří dům zbrojnošů díky vysokému stupni zachování k nejvýznamnějším památkám
v zemi. Svou autenticitou je srovnatelný například s královským palácem na Bezdězi. Ve své původní podobě a stavu

Neslyšící návštěvníci
v (Národním) muzeu
Přibližně před rokem zahájilo Národní muzeum prostřednictvím Centra pro prezentaci kulturního dědictví spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka
na experimentálním programu zpřístupnění muzeí neslyšícím návštěvníkům.
Prvním impulsem k setkání byl zájem neslyšících o Pražskou muzejní noc 2011. V průběhu jednání s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka se idea jednorázové spolupráce na přípravě speciálního doprovodného programu
pro neslyšící návštěvníky Pražské muzejní noci rozrostla
v originální celoroční cyklus komentovaných prohlídek
nejen objektů Národního muzea, který vyvrcholil v listopadu loňského roku spoluprací tří pražských muzeí na akci
Pražská muzejní hra.
Cyklus byl zahájen v měsíci dubnu komentovanou prohlídkou výstavy „Staré pověsti české“ v historické budově
Národního muzea, tlumočenou do českého znakového
jazyka. Akce, které se zúčastnilo více než 40 neslyšících
návštěvníků různých věkových kategorií, ukázala, jak dále
pokračovat, a to jak, pokud jde o fázi příprav, tak i realizace
samotných komentovaných prohlídek. Cyklus pokračoval
v měsíci květnu v Národním památníku na Vítkově. Pro velký zájem byly realizovány již dvě komentované prohlídky
expozice Křižovatky české a československé státnosti. Velký
počet zájemců také umožnil rozdělení účastníků do věkově
homogenních skupin.
Spolupráce pokračovala Pražskou muzejní nocí 2011,
v jejímž průběhu byl připraven speciální program komentovaných prohlídek a doprovodných aktivit pro neslyšící
návštěvníky v 5 pražských muzeích. Pro tuto akci se organizátorům Pražské muzejní noci podařilo získat další partnery, takže vedle objektů Národního muzea (Nová budova,
Národopisné muzeum – Musaion) se do akce zapojily také
tyto instituce: Muzeum Policie České republiky, Chlupáčovo muzeum historie Země Přírodovědecké fakulty Univer-
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zity Karlovy a Národní technické muzeum. Akci je mož-

získalo muzeum zcela exkluzivně, jen díky zapojení svých

no hodnotit jako velmi úspěšnou, zúčastnilo se jí téměř

odborníků z geologicko-paleontologického oddělení do

100 neslyšících návštěvníků.

mezinárodní spolupráce. Tolik jedna stránka věci. Druhou,

Na podzim neslyšící navštívili Náprstkovo muzeum asij-

je zcela unikátní a premiérové užití naprosté technické

ských, afrických a amerických kultur, kde zhlédli úspěšnou

novinky – multimediálního průvodce, využívajícího nové

výstavu „Egyptské mumie“. Akce s názvem Pražská muzej-

rychle se rozvíjející moderní technologie.

ní hra (10. listopadu 2011) byla vyvrcholením celoročního

Technologie QR Code pochází z Japonska. Jde o shluk čer-

projektu. Osvědčený model Pražské muzejní noci (včet-

nobílých čtverečků připomínajících nevzhledně rozsypaný

ně výše zmíněných spolupracujících institucí), přenesený

čaj. Jejich využití je ovšem ohromující. Zkratka QR pochá-

do denní doby, nyní posloužil k přiblížení světa muzeí dět-

zí z anglického „quick response“, což v doslovném překla-

ským návštěvníkům atraktivní formou muzejní hry. Účast-

du znamená „rychlá odpověď“.

níky se stalo více než 120 neslyšících žáků z celé České

A takovou tato odpověď skuteč-

republiky.

ně je.

Zkušenosti získané realizací celoročního projektu zpří-

Co je k přijímání této technolo-

stupnění muzeí neslyšícím návštěvníkům, jsou velmi cen-

gie potřeba? Není to tak složité.

né. Pracovníkům zapojených muzeí jsme přiblížili potřeby

Stačí mít pouze mobilní telefon

a specifika této nepříliš početné návštěvnické skupiny

(či jiné zařízení – iPod, iTouch

a bariéry, které stojí v cestě častější návštěvě těchto institu-

apod.) s fotoaparátem a nainsta-

cí. Seznámili jsme je s profesí tlumočníka znakového jazy-

lovanou čtečkou QR kódu. Vyfo-

ka i s různými aspekty přípravy komentované prohlídky.

tografováním kódu se obrazec

Neslyšícím jsme pak ukázali svět muzeí formou ušitou pří-

rozklíčuje a před návštěvníkem

mo na míru jejich potřebám. Řada z účastníků cyklu navští-

se otevře množství netušených

vila muzeum vůbec poprvé.

zajímavostí

V této souvislosti si dovolím upozornit na velmi inspirativní článek Nadi Dingové s názvem „Návštěvníci muzeí se

a

interaktivních

možností, které výstavu představí ve zcela nových souvislostech.

speciálními potřebami – neslyšící“, otištěný v čísle 2/2011

Elektronický průvodce ve výstavě nabízí řadu velmi důle-

časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, který upo-

žitých funkcí. Zobrazuje plán výstavy s jednotlivými míst-

zorňuje na potřeby neslyšících návštěvníků v muzeu. Člá-

nostmi a přesným umístěním vitrín a exponátů. Návštěvník

nek je dalším z výstupů celoroční spolupráce Národního

tak získá podrobný přehled o rozložení výstavy, jednoduše

muzea, Centra pro prezentaci kulturního dědictví a České

může dle vlastního výběru vstoupit do jednotlivých míst-

komory tlumočníků znakového jazyka.

ností, kde je upozorněn na nejdůležitější exponáty daného prostoru. Nespornou výhodou je i možnost spuštění
Ivana Havlíková

hlasového průvodce výstavou, umožňuje např. i takovou
vymoženost, jako zahrát si na displeji hru (v tomto případě
jde o skládání TOP výstavního exponátu – mravenečníka),

Nejmodernější technologie
v roli průvodce výstavou
Messel on Tour
Multimediální průvodce
pro 21. století

resp. si stáhnout obrázek exponátu výstavy jako pozadí
do mobilu. Nabízí ale i řadu dalších aktivit – upozorňuje
na doprovodné programy výstavy, jako je v tomto případě
např. spolupráce se ZOO Brno (fotografie živých následovníků vystavených zkamenělých zvířat) nebo umístění interaktivní mapy lokality Messel atd.
Tato technologie nabízí také netušené možnosti v sestavování celkové mediální kampaně výstavy. Při výstavě
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„Spojujeme minulost s budoucností“, zní motto Morav-

Messel on Tour je QR kód součástí televizní reklamy, plaká-

ského zemského muzea v Brně. O jeho faktické a hmata-

tů, skládaček, bannerů a dalších doprovodných materiálů.

telné naplnění jsme usilovali při jedné z nejvýznamnějších

Každý z těchto QR kódů nese jinou informaci, člověk si tak

výstav tohoto roku, při výstavě „Messel on Tour, přírodní

může z různých materiálů stáhnout a otevřít odlišné infor-

katastrofa po zániku dinosaurů“. Tuto jedinečnou expozi-

mace, které mu obrázek o výstavě dotvářejí.

ci prezentující 125 originálů zkamenělin ve stáří 47 milio-

Impulsem pro užití těchto moderních technologií byla

nů let z naleziště Messel, chráněného organizací UNESCO,

v prvé řadě snaha výstavu zatraktivnit a oživit návštěvu
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expozice doprovodnými prvky (videem, obrázky, mapami

se konaly větší výstavy, bylo na místě hledat řešení právě

zvukem, dalšími informacemi). Hlavní snahou však bylo při-

ve formě putovních výstav. Jednou z prvních, které vychá-

blížit muzeum a jeho expozice mladým lidem. Jaké je však

zely z nových možností velkoplošných tisků, byla výstava

naše překvapení po prvních zkušenostech. O zapůjčení

věnovaná Libuši Moníkové, která byla zároveň obohacena

mobilních zařízení, která jsou ve výstavě k dispozici zcela

multimediálním doprovodem ve formě hudby a dokumen-

zdarma, se zajímají i lidé, kteří již rozhodně k mladší věko-

tárního filmu. Tato výstava ve své dvoujazyčné podobě měla

vé kategorii nepatří. A užívají si to stejně radostně, jako

řadu zastávek po celém Německu a patří dodnes k jedněm

návštěvníci daleko později narození.

z velmi úspěšných. Z podobné koncepce pak dnes vychází
i výstava o K. H. Máchovi, která má dvě varianty. Ta jednoEva Pánková

dušší je určena školám jako výuková, a druhá, ve větším rozsahu a doplněná o knihy, interaktivní panely, dokumentační

Výstavy na cestách
Památník národního písemnictví v současné době pořádá
řadu putovních výstav, které mají různý charakter a zpracování. Právě to nás přivedlo k určitému pohledu na tento
výstavní a prezentační produkt. Pochopitelně tento druh
výstav není nic nového, ale z hlediska pojetí lze vidět řadu
nových technologických přístupů a variant řešení. O tom
nás především přesvědčily putovní výstavy zahraničních
partnerů. S odstupem času deseti let stále stojí za pozornost literární výstavy „Thomas Bernard“, „Stefan Zweig“
nebo „Literární ná
pad“,

které

a filmové projekce, je připravena pro větší prostory muzeí.
Další možností putovní výstavy bylo využití samostojných
panelů ve formě V, které se daly využít velmi variabilně
v daném prostoru. Byla to výstava „Literatura bez hranic“, která se dočkala řady repríz po celé České republice.
V současné době to je prezentace „Nejkrásnější české
a slovenské dětské knihy“. Byla připravena v rámci spolupráce s bratislavskou organizací Bibiana. Výstava putovala
celý loňský rok po českých městech, letos si ji mají možnost prohlédnout na Slovensku. I když jde o jednodušší
výstavní podobu, je specifická především použitím atypického výstavního fundusu. Pro návštěvníky je atraktivní
tím, že knihy jsou volně přístupné a dají se vzít do rukou
a prohlížet. Nelze také opo-

kdysi

menout projekty vzniklé

realizovalo Rakous-

vzájemnou

ké kulturní fórum

s muzei – jako to bylo napří-

ve spolupráci s další-

klad při společné výstavě

mi rakouskými insti-

připravené s Moravským

tucemi v PNP. Ve své

zemským

podstatě tyto pro-

institucí. Naše zkušenost

prvků, které využíva-

potvrdila,

ly alternativním způ-

ní“ výstavního projektu,

měly i osobitý mul-

ních výstav v poměrně jednoduché formě, ať již se jednalo
o výstavy Nejkrásnějších českých knih na zahraničních
veletrzích, tak představení výsledků Trienále ex libris či jednotlivých autorů jako Václav Havel, Jaroslav Seifert nebo
okruhů z české experimentální poezie a samizdatové literatury. Určitým přelomem byla ztráta většího výstavního prostoru, ve kterém se konaly výstavy v průběhu celého roku.
Vzhledem k tomu, že na prezentaci sbírek tak zbyl pouze
malý komorní prostor a sezónní letohrádek Hvězda, kde

putovní

žitou roli v „prodlouže-

prostor, ale zároveň

né prezentace. V té době jsme využívali podobu putov-

že

výstavy mohou hrát důle-

sobem nejen daný

i dnes pro naše instituce často nedostižnou formou podob-

kde

lizačních přístupů z obou

autonomních

timediální charakter. Svou finanční náročností jsou ale

muzeem,

bylo využito různých rea-

jekty přinesly tehdy
řadu

spoluprací

a zároveň umožnit těm, kteří
„originální“ výstavu z různých důvodů nemohli navštívit, se
s ní přeci seznámit, byť v jednodušším pojetí. Zároveň je tu
i možnost k nalézání nových výstavních forem, které hrají
při realizacích výstav významnou roli, ať již se jedná o kvalitní grafické a architektonické zpracování, tak i formu využití nejnovějších technologických tendencí. Ukazuje se tak,
že výstavy na cestách jsou zcela jistě jednou z možností, jak
přispět k většímu kulturnímu a vzdělávacímu povědomí
v širších souvislostech.
Zdeněk Freisleben
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Bechyně

Mezinárodní muzeum keramiky AJG

Luděk Míšek
2.5.2012 – 30.9.2012
Ústav umění a designu Západočeské univerzity
v Plzni (ateliér keramického designu)
2.5.2012 – 15.7.2012
Jan Benda
2.5.2012 – 15.7.2012
Iva Ouhrabková
2.5.2012 – 15.7.2012

Bělá pod Bezdězem

Muzeum v Bělé pod Bezdězem

Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy…
22.4.2012 – 30.9.2012
Bělské náměstí v proměnách času
27.4.2012 – 27.5.2012
Musí ženská ostati jen tou milkou aneb Tím domácím
skřítkem?			
18.5.2012 – 30.9.2012
Zdeňka Braunerová – obrazy a kresby
1.6.2012 – 22.7.2012

Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou

Výstava obrazů a fotografií – Zdeněk Halíř a syn
2.5.2012 – 31.5.2012
Současná japonská kaligrafie
9.6.2012 – 20.7.2012

Benešov

Historie města Benešova

20.4.2012 – 20.5.2012

Fotografie Jiřího Škocha 		

11.2.2012 – 20.5.2012

Muzeum umění a designu Benešov

Muzeum Českého krasu, p. o. Středočeského kraje
Origami 				

Blovice

15.3.2012 – 27.5.2012

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Staré časy malých dětí 		
do 31.12.2012
Hry a klamy 			
květen–září 2012
Vlkov – Babiny, eneolitické výšinné sídliště
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
Když se ozve „Hoří!“
27.4.2012 – 3.6.2012
Skleněná krása
9.6.2012 – 6.1.2013

Brno

Moravská galerie v Brně

Jurkovičova vila
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 ďaprès nature / Fotografie a umění v 19. století 		
25.2.2012 – 20.5.2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Kožená liturgická roucha za sbírky MG
9.3.2012 – 2.9.2012
Věznice: místo pro umění 		
7.4.2012 – 13.5.2012

Moravské zemské muzeum

Biskupský dvůr
Svědkové z úsvitu časů – poznejte svět lišejníků a mechorostů
9.2.2012 – 8.9.2012

I

Muzeum města Brna, p. o.

Bohdan Lacina (100. výročí narození)

Muzeum romské kultury, s. p. o.

Obrazy – Petr Dillinger II. 		

Beroun

Dietrichsteinský palác
„Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!“ Karel Hynek Mácha,
kníže české poezie 			
9.11.2011 – 16.9.2012
Kamenná duha 			
15.2.2012 – 2014
Ernst Paul: „Musíme začít odpouštět“
1.4.2012 – 30.6.2012
Dora Müller – brněnská Němka / cesta k česko–německému
porozumění 			
1.4.2012 – 30.6.2012
Půvaby loutek a soch / sochař Vojtěch Sucharda
a jeho Říše loutek			
18.4.2012 – 7.10.2013
Dějiny peněz v zábavném komiksu
31.5.2012 –21.10.2012
Palác šlechtičen
V utrpení a boji – brněnští Židé v osudových momentech
XX. století 			
4.3.2012 – 25.8.2012
Památník Leoše Janáčka
Pavel Rudolf: Grafické partitury
24.3.2012 – 30.4.2012
Janáčkovo náměstí – studie a koncepce III.		
12.5.2012 – 1.6.2012
Pavilon Anthropos
Umění australských domorodců – za posledními lidmi doby
kamenné 			
8.12.2011 – 30.11.2012
24.2.2012 – 6.5.2012

Romano Suno (Romský sen)
17.3.2012 – 27.5.2012
Lačho lav sar maro (Dobré slovo je jako chleba)
17.3.2012 – 27.5.2012

Technické muzeum v Brně
Motocykly Václava Svobody III.
do 31.12.2012
Muzeum spotřebičů a environmentální efekty
do 29.4.2012
Tajemství depozitářů aneb Co jste možná ještě neviděli
do 30.12.2012
Labyrint poznání
4.10.2011 – 30.9.2012
Modelový vlak
28.3.2012 – 17.6.2012
110. výročí narození Františka Urbana a 20. výročí vzniku
Slepeckého muzea 			
4.4.2012 – 14.10.2012

Bruntál

Muzeum v Bruntále, p. o.

Nová okna 			
Chléb za břichem nechodí 		
50. výročí speciální školy v Bruntále
Zámek Bruntál
Bonsaje a suiseki na zámku III 		

Břeclav

17.4.2012 – 15.5.2012
19.5.2012 – 29.7.2012
25.5.2012 – 24.6.2012
16.6.2012 – 17.6.2012

Městské muzeum a galerie

Jaroslav Blažek – retrospektiva k 85. narozeninám		
4.4.2012 – 29.4.2012
Koloniál pana Bajzy
19.5.2012 – 16.9.2012
Synagoga
Alfons Mucha – výběr z díla		
16.6.2012 – 2.9.2012

Bučovice

Muzeum Bučovice

120 let bučovického Sokola		
4.4.2012 – 20.5.2012
Výročí hudební tradice Bučovicka a 150 let Hvězdy		
28.5.2012 – 24.6.2012

Čáslav

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Výstavní síň

Ida Saudková – fotografie
B. a V. Mudrovi – Kožené variace

5.4.2012 – 29.4.2012
16.5.2012 – 3.6.2012

Kalendárium kulturních událostí
Čelákovice

Fulnek

Výstava fotografií Jan William Drnek – Panoramata
22.4.2012 – 13.5.2012
Malý salon ZUŠ 2012
20.5.2012 – 24.6.2012

Sochy Olbrama Zoubka

Městské muzeum v Čelákovicích

Česká Lípa

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
Spolu
14.3.2012 – 29.4.2012
Hrad a klášter Oybin
15.3.2012 – 29.4.2012
Středověké umění na Českolipsku
5.4.2012 – 28.12.2012
R. Hudziec
5.5.2012 – 24.6.2012
J.Šulc – Krajina Lužických hor a Českého středohoří
12.5.2012 – 1.7.2012
Českolipsko letecky
17.5.2012 – 17.6.2012
Galerie Jídelna
P. Čambalová – Všimnutí
10.3.2012 – 30.4.2012
J. Šuhájek
10.5.2012 –29.6.2012

České Budějovice
Wortnerův dům AJG

Bohuslav Reynek (1892–1971)

Český Těšín

20.4.2012 – 24.6.2012

Muzeum Těšínska, p. o.

Panenky
23.2.2012 – 31.5.2012
Hukvaldy – hrad a panství v proměnách staletí		
4.5.2012 – 21.9.2012
Kámen kolem nás
13.6.2012 – 31.12.2012

Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice
Jan Říha: Fotografické ohlédnutí
Barevná paleta
Mašinky, vláčky a svět kolem nich

Desná v Jizerských Horách
Muzeum – Riedlova vila

Švásta – Šikola: Tenkrát a dnes

Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Stodůlky – Příběh zmizelé vesnice

Doksy

Památník Karla Hynka Máchy
Máchovské imaginace

Doupě u Telče
Hrad Roštejn

Zpátky do pohádky			

Dvůr Králové nad Labem

23.4.2012 – 20.5.2012
24.5.2012 – 10.6.2012
17.6.2012 – 9.9.2012
11.3.2012 – 28.4.2012
2.4.2012 – 31.5.2012
2.5.2012 – 17.6.2012
2.5.2012 – 30.6.2012

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Včelařství na Královédvorsku
Židé na Královéhradecku

Frenštát pod Radhoštěm

28.4.2012 – 27.5.2012
9.6.2012 – 2.9.2012

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Němí svědkové minulosti

Frýdlant

Městské muzeum Frýdlant

13.4.2012 – 27.5.2012

ZVŠ + Gymnázium Frýdlant – Výtvarné práce roku
2011–2012
červen 2012
Měsíc lesů – duben
13.4.2012 – 1.5.2012
Hennie Dennenberg – (obrazy a plastiky) Evolution
5.5.2012 – 30.5.2012

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa

5.4.2012 – 10.6.2012

Havířov

Kotulova dřevěnka

Lidové bydlení z přelomu 19. a 20. století 2.5.2012 – 31.10.2012
Tradiční zemědělství, větrný mlýnek
2.5.2012 – 31.10.2012

Památník Životické tragédie

Poláci na Těšínsku / Polacy na Zaolziu

Výstavní síň Musaion
Barbie

Havlíčkův Brod

2.8.2011 – 15.7.2012
23.3.2012 – 31.5.2012

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Jan Trampota 1889–1942

31.3.2012 – 13.5.2012

Tango sklo

25.4.2012 – 10.7.2012

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

Hlinsko v Čechách

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Paličkovaná krajka Gabriely Tůmové

6.5.2012 – 3.6.2012

Soubor lidových staveb Vysočina

Betlém
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Hlinsko
2.5.2012 – 30.5.2012
Probuzené poklady
20.6.2012 – 23.9.2012

Hluboká nad Vltavou

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
František Muzika

Hlučín

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

Hodonín

20.5.2012 – 30.9.2012
8.2.2012 – 13.5.2012
18.2.2012 – 13.5.2012
26.5.2012 – 24.6.2012

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p. o.

Jan Kudláček – ilustrace
5.4.2012 – 27.5.2012
Jaroslav Pecka – obrazy
5.4.2012 – 27.5.2012
Jakub Obrovský – umělecký odkaz ve sbírkách GVU
v Hodoníně
14.6.2012 – 2.9.2012

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Byli jsme v Zambii
červen–srpen 2012
Maturanti vystavují
do května 2012
Masky
18.4.2012 – 10.6.2012
Evropa ve škole
25.5.2012 – 29.7.2012
Morava vypráví… aneb Moravské mýty, pověsti a pohádky
20.5.2012 – 2.9.2012

Holešov

Městské muzeum a galerie Holešov

Sigmund Freud & Franz Kafka v díle více než 100 českých
a slovenských malířů, grafiků, sochařů, fotografů a typografů
2.4.2012 – 31.8.2012
Jan Saudek – fotografie
9.6.2012 – 16.9.2012
Josef Lada – obrazy
14.6.2012 – 16.9.2012

Horní Dubenky

Chadimův mlýn – mlynářské muzeum
Od větrných mlýnů k větrným elektrárnám

Horní Slavkov

Muzeum Horní Slavkov
ZUŠ Horní Slavkov

3.6.2012 – 30.9.2012
duben–červen 2012
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Hradec Králové

Jilemnice

Korunová měna na našem území
20.1.2012 – 27.5.2012
Labe – jedna řeka, dva příběhy
24.2.2012 – 19.8.2012
Mistři české malby (výstava obrazů ze sbírek České
spořitelny)
9.3.2012 – 3.6.2012
Pravěk je kůůl!
19.5.2012 – 21.4.2013

300 let sklárny v Harrachově
Z dějin brambor

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Hustopeče

Městské muzeum a galerie

Jiří Havlíček – Obrazy
Daniel Drunovský – Malby, grafika

Cheb

30.4.2012 – 20.5.2012
28.5.2012 – červen 2012

Galerie výtvarného umění v Chebu
Alena Andrelová: Haligali

22.3.2012 – 6.5.2012

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje

100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji
2.3.2012 – 13.5.2012
Nekonečný příběh bižuterie
25.5.2012 – 3.9.2012

Chrudim

Regionální muzeum v Chrudimi
Les
Dýmky Pavla Hápa

Jablonec nad Nisou

4.2.2012 – 20.5.2012
30.3.2012 – 20.5.2012

Ingrid – víc než jen značka. Umělecká krystalerie firem
Heinrich Hoffmann a Curt Schlevogt 12.5.2012 – 28.10.2012
Galerie Belveder
Drátování bez hranic
4.4.2012 – 8.6.2012

Jablunkov

Za pověstmi těšínského kraje

Jesenice

Vlastivědné muzeum Jesenice
Andrea Králová – Obrazy a loutky

Jeseník

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Nepotřebné, zbytečné, přesto krásné a cenné
20.11.2011 – 8.5.2012
Zdeněk Mrkvička, František Provazník, Petr Císařovký
4.3.2012 – 13.5.2012
Biopharm – Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních
léčiv, a. s. v Chotouni		
29.4.2012 – 10.6.2012
Fotograf Petr Palouš
20.5.2012 – 24.6.2012
Maroko – Brána západu
20.5.2012 – 17.6.2012
Temnokomorníci
10.6.2012 – 9.9.2012

Jindřichův Hradec

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií,
o. p. s.
Muzeum Jindřichohradecka

Kačina u Kutné Hory

Muzeum českého venkova

Od nektaru k medu – včela a její význam v přírodě
2.4.2012 – 31.10.2012

13.4.2012 – 27.5.2012

Městské muzeum v Kadani

Středověké sklárny ve střední části Krušných hor
4.5.2012 – 3.6.2012
Keramická plastika III.
17.6.2012 – 31.7.2012

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum

René Roubíček – Lustry
Maturity 2012

Starý zámek v Jevišovicích

Expoziční budova
Platím

Jevišovice
Jičín

květen–červen 2012

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Jan Šibík: Ďábel v nás / Stories
Měkkýši
52 drobných důvodů k radosti
Panenky

Jihlava

13.4.2012 – 27.5.2012
28.4.2012 – 3.6.2012
9.6.2012 – 16.9.2012
16.6.2012 – 30.9.2012

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou
27.5.2011 – 31.12.2012
Archeologie Vysočiny aneb Co se skrývá pod povrchem
23.3.2012 – 6.5.2012
Archeologie – historie – periferie
21.4.2012 – 17.6.2012
Střípky ze skautského tábora 2011
25.4.2012 – 27.5.2012
Děti, děti, děti
30.5.2012 – 1.7.2012
Expoziční budova
Sára Saudková – Fotografie IV
11.5.2012 – 10.6.2012

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Martin Mainer 			

od 20.1.2012
5.4.2012 – 29.4.2012

Domov/Heimat
od 13.1.2012
Marie Martínková
2.4.2012 – 6.1.2013
Vojenští záchranáři v Jindřichově Hradci
6.4.2012 – 3.6.2012
Zemědělství na Jindřichohradecku
20.4.2012 – 30.12.2012

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

19.5.2012 – 30.9.2012
5.6.2012 – 30.9.2012

Kadaň
11.1.2012 – 4.5.2012

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.

III

Jílové u Prahy

Zlatý fond Národního muzea fotografie
Stories

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Muzeum v Jablunkově

Krkonošské muzeum Jilemnice

10.2.2012 – 13.5.2012

Karlovy Vary

25.3.2012 – 16.5.2012
25.5.2012 – 24.6.2012

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje

Karviná – Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná
Střípky z dějin Karviné
Cyklistika na Tešínsku

Kladno

1.3.2012 – 29.4.2012
2.1.2012 – 31.12.2012
27.4.2012 – 16.9.2012

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
150 let v pohybu
Tři póly fotografie

Klatovy

7.4.2012 – 8.7.2012
21.4.2012 – 17.6.2012

Galerie Klatovy / Klenová – Galerie U Bílého
jednorožce v Klatovech

Xénia Hoffmeisterová: Požierač farby / Požírač barvy
22.4.2012 – 3.6.2012
Iva Lomová: Obrazy
10.6.2012 – 29.7.2012

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Chceš-li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice…V.
do 17.6.2012
Secesní sklo
13.4.2012 – 10.6.2012

Kalendárium kulturních událostí
Vodní krásky
Fotografie Vratislav Baštář – Karel Iha

26.4.2012 – 3.6.2012
3.5.2012 – 3.6.2012

Klenová

Galerie Klatovy / Klenová

Cesta 2012
2.4.2012 – 20.5.2012
Roman Kameš: Ingigo, šafrán, monzun… / Denis Bulot:
Watterproof (Francie)		
15.4.2012 – 31.5.2012
Ona B.: Skandál na zámku
11.6.2012 – 26.8.2012
Olga Francová: Via genderosa
6.5.2012 – 22.7.2012
Nablízko a nadostřel II.
28.5.2012 – 29.7.2012

Kořenec

Muzeum Kořenec

Výstava fotografií Petra Novotného

3.6.2012 – 31.8.2012

Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství

Obrazy – Ema Pok-Součková
Miroslav Pankrác – Obrazy
Marie Terezie Savojská – Dobrodějka

duben 2012
květen 2012
3.6.2012 – 15.7.2012

Králíky

Městské muzeum Králíky
Grác 2012

3.3.2012 – 28.4.2012

Kralupy nad Vltavou

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Výstava k životnímu jubileu pilota a leteckého modeláře
Antonína Strejčka 		
13.4.2012 – 27.5.2012
Strašidelné hraní
8.6.2012 – 26.8.2012

Krnov

MIKS – Městské muzeum Krnov
Josip Plečnik a dílo v jeho vlasti
Flemmichova vila
Umění 19. století
Výtvarná výpověď dětí

Kroměříž

28.4.2012 – 27.5.2012
28.4.2012 – 31.12.2012
2.6.2012 – 1.7.2012

Muzeum Kroměřížska, p. o.
Tajemný jednorožec

Kutná Hora

23.3.2012 – 20.5.2012

České muzeum stříbra

Jan Steiner: Obrazy, kresby, kompozice
5.4.2012 – 10.6.2012
Z pokladů Národního muzea v Praze: Sochařství
v jagellonských Čechách
20.5.2012 – 30.9.2012
Vladislav Jagellonský a Kutná Hora
20.5.2012 – 30.11.2012
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
František Drtikol
Marek Číhal – Stříbrná
Tomáš Bém – Trautna
Europa Jagellonica

Lanškroun

od 1.9.2011
od 22.3.2012
2.4.2012 – 30.6.2012
2.4.2012 – 30.6.2012
19.5.2012 – 30.9.2012

Městské muzeum Lanškroun

Anna Šlesinger – Panenky ze soukromé sbírky
15.4.2012 – 30.9.2012

Lány

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Já, kočka
Foto alias obraz

Městská fotografie

Lešná

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Zámek a park
Arabela

Lety

2.5.2012 – 28.6.2012

Kulturní památka Lety

Putovní výstava „Tragédie v Ležákách“
27.3.2012 – 3.6.2012
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
5.6.2012 – 2.9.2012

Ležáky – Miřetice u Hlinska

Národní kulturní památka – Pietní území Ležáky

Fotografie Pavla Popelky „Podoba vody“ 30.3.2012 – 18.6.2012

Liberec

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Loukamosaic – umělecký projekt s charitativním přesahem
24.2.2012 – 6.5.2012
Studio výtvarné fotografie
20.4.2012 – 10.6.2012
Bakalaureáty
18.5.2012 – 3.6.2012

Lidice

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
NISKO – 1. transport evropských židů – ghetto
4.5.2012 – 31.5.2012
Výstava kaktusů a sukulentů – 4. ročník 18.5.2012 – 20.5.2012
Výstava irisů a kosatců – 6. ročník
25.5.2012 – 27.5.2012
Výstava oceněných dětských prací z celého světa
na téma divadlo – loutka – pohádka 31.5.2012 – 21.10.2012
Dobré slovo je jako chleba
5.6.2012 – 30.8.2012
Výcvikový tábor parašutistů ve Skotsku 8.6.2012 – 20.6.2012

Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.

Práce studentů školy GSOUŠSOU o. p. s. Litoměřice
9.3.2012 – 29.4.2012
Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka
4.5.2012 – 8.7.2012

Litomyšl

Regionální muzeum v Litomyšli

Místa utrpení, smrti a hrdinství
4.3.2012 – 29.4.2012
Keltové
29.4.2012 – 24.6.2012
Rodný byt Bedřicha Smetany
Melodická Litomyšl – Hudební náměty na obrázcích
Quidona Šimka
2.4.2012 – 28.10.2012

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie

Michal Ščigol – malby
2.4.2012 – 24.4.2012
Na břehu řeky Zambezi – ukázky afrického umění
2.5.2012 – 3.6.2012
140 let Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici nad Popelkou
10.6.2012 – 9.7.2012

Loštice

Památník Adolfa Kašpara
Krása loštických pohárů

květen–červen 2012
20.4.2012 – 20.5.2012

20.4.2012 – květen 2012

Lysá nad Labem

Muzeum Bedřicha Hrozného
Africká džungle

2.1.2012 – 31.12.2012
únor–květen 2012
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Mariánská Týnice – Kralovice

Nové Město na Moravě

Česká zákoutí v kresbě Karla Liebschera 15.3.2012 – 29.4.2012
Prádlo našich babiček
3.5.2012 – 10.6.2012
Emila Medková – fotografie
14.6.2012 – 22.7.2012

Antonín Kašpar – Komorní plastika
Keramika ve sbírkách Horáckého muzea
Vybraná výročí 2012
Antonín Strobl – Elementy
Irena Armutidisová – V meziprostoru
Jana Jemelková – grafika
Bohdan Lacina – 100. výročí narození
Kouzlo skla

Muzeum a galerie severního Plzeňska

Mariánské Lázně

Městské muzeum Mariánské Lázně
Café Slíva

od 6.10.2011

Mělník

Regionální muzeum Mělník

Od máminy sukně ke školním škamnům květen–červen 2012
Historie bezpečnostních složek na Mělnicku
duben–květen 2012

Nové Město nad Metují

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.

Z truhly našich babiček
Galerie Zázvorka
Ludvík Baran, fotograf a etnograf
Výstava prací výtvarníka z Hildenu

Mikulov na Moravě

Nová stálá expozice: Víno napříč staletími
od 1. 6. 2012
Jan Adam I. z Liechtensteina (1656–1717) – ekonom,
politik a mecenáš			
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 – 27.5.2012
Fenomén Igráček
9.6.2012 – 9.9.2012
Obřadní síň židovského hřbitova Mikulov
Děvčata z pokoje 28, L410, Terezín
4.5.2012 – 31.8.2012
Moravští zemští rabíni v Mikulově
28.5.2012 – 30.9.2012

Milevsko

Milevské muzeum

od 2.3.2012

Mladá Boleslav

Kultura města Mladá Boleslav, a. s.
Městský palác Templ
Vladislav Krédl a Jolana Nováková
Václav Kořínek
Josef Švarc
Sbor českých bratří
Zdeňka Nováková
Fotoklub Sokol Mladá Boleslav

Muzeum Mladoboleslavska

27.4.2012 – 31.5.2012
8.6.2012 – 1.7.2012

Muzeum města Mnichova Hradiště
BOII, o. s. – Keltský archeopark
Po stopách Keltů

Netolice

květen–srpen 2012

2.1.2012 – 31.12.2012

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Ondřej Svoboda – Fotografie z cest
Retrospektiva
Kdo si hraje, nezlobí

Nová stálá expozice: Přírodovědná expozice

od 22. února 2012
2.5.2012 – 30.9.2012
16.3.2012 – 6.5.2012
11.5.2012 – 8.7.2012

Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí

Poklady z prádelníků našich babiček
Práce Základní školy v Novém Strašecí

6.4.2012 – 27.5.2012
1.6.2012 – 24.6.2012

Nový Bor

Sklářské muzeum Nový Bor
Řemesko a umění ve skle 2012
Turistické informační centrum
15 let Vyšší odborné školy

17.6.2012 – 30.9.2012
od 5.11.2011

Nový Jičín

Muzeum Novojičínska, p. o.

11.4.2012 – 6.5.2012

Orlová–Lutyně
Oslaďme si život

6.4.2012 – 29.4.2012
4.5.2012 – 27.5.2012
1.6.2012 – 24.6.2012

Mnichovo Hradiště
Nasavrky

Městské muzeum Nové Město nad Metují

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže

Perníkářské formy
od 2.12.2011
Vojenské zbraně
2.1.2012 – říjen 2012
Dějiny zdravotnictví na Mladoboleslavsku
28.3.2012 – 3.6.2012
Bedřich Mudroch – výběr z díla
30.3.2012 – 10.6.2012
Což je ta žena bídným tvorem?
3.5.2012 – 1.7.2012
Austrálie
17.6.2012 – 16.9.2012
Historické kolébky a kočárky

duben–říjen 2012
10.2.2012 – 25.5.2012
23.2.2012 – 6.5.2012
16.3.2012 – 13.5.2012
16.3.2012 – 13.5.2012
4.5.2012 – 17.6.2012
18.5.2012 – 26.8.2012
2.6.2012 – 17.6.2012

Přehlídka loveckých trofejí za sezonu 2011

Páni kluci

V

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

červen 2012
2.5.2012 – 31.5.2012
2.5.2012 – 31.10.2012

Ostrava

11.4.2012 – 31.8.2012

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

Oběti a objetí Adrieny Šimotové a Jiřího Johna
15.3.2012 – 6.5.2012
František Kowolowski / Depositum
21.3.2012 – 27.5.2012
Architektonické studio Ofis Arhitekti Ljubljana
29.3.2012 – 27.5.2012
Šapitó Františka Tichého
10.5.2012 – 29.7.2012
Čestmír Suška / Outside Inside
14.6.2012 – 16.9.2012
Diplomky Fakulty umění
16.6.2012 – 22.7.2012

Pardubice

Východočeské muzeum v Pardubicích

Pernštejnské mincovnictví
7.12.2011 – 31.3.2013
Peníze a poklady – nálezy mincí na Pardubicku od 23.12.2011
Botanická ilustrace
12.2.2012 – 29.4.2012
Prezentace projektu Prax 3
5.5.2012 – 13.5.2012
Botanická ilustrace – pokračování výstavy
16.5.2012 – 17.6.2012
Modelářství je vášeň
26.5.2012 – 4.11.2012

Pelhřimov

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Merkur

Petřvald u Karviné
Technické muzeum

5.4.2012 – 10.6.2012

Chléb náš vezdejší… od zrníčka k bochníku
20.1.2012 – 30.4.2012

Kalendárium kulturních událostí
Umělecká litina

1.6.2012 – 31.8.2012

Písek

Jan Kubíček – Systémy a geokonstrukce

Prácheňské muzeum v Písku

František Janula
květen 2012
Obrazy Libora Baláka
červen–červenec 2012
Výstava k vojenské historii
květen 2012
Kávovary
květen 2012
Eva Drančáková
červen 2012
Bohatá řeka
2.3.2012 – 29.4.2012
Petr Minka, grafika a ilustrace
4.4.2012 – 29.4.2012
Suiseki a třicet pět pohledů na Japonsko – japonské
dřevořezby ukijoe
5.4.2012 – 29.4.2012

Sladovna Písek, o. p. s.
Šechtl & Voseček – Jižní Čechy

18.4.2012 – 20.5.2012

Plzeň

Techmania Science Center, o. p. s.
TOP SECRET

16.1.2012 – červenec 2012

Západočeské muzeum v Plzni

Mistři plakátu
27.1.2012 – 29.4.2012
Člověk a stroj
25.2.2012 – 17.6.2012
Egyptologie – Úspěchy české vědy objektivem
Martina Frouze			
22.3.2012 – 29.4.2012
Muzeum loutek Plzeň
Kinetický dvorek
29.7.2011 – 27.7.2012
Národopisné muzeum Plzeňska
100 let českého skautingu
14.4.2012 – 27.5.2012

Poděbrady

Polabské muzeum
Svět starých Slovanů
Cesty a zastavení

Praha

15.12.2011 – 26.8.2012
28.4.2012 – 26.8.2012

Galerie hl. m. Prahy

Dům U Kamenného zvonu
Adolf Wölfli / Stvořitel Universa
Dům U Zlatého prstenu
Richard Loskot
Městská knihovna
Krištof Kintera / Výsledky analýzy
Jakub Špaňhel a Lubomír Typlt
Staroměstská radnice
Jaromír Novotný
Trojský zámek
Vincenc Vingler (1911–1981)
Emil Filla

Galerie kritiků – palác Adria

23.2.2012 – 27.5.2012
30.3.2012 – 29.4.2012
1.3.2012 – 13.5.2012
7.6.2012 – 9.9.2012
17.5.2012 – 19.8.2012
5.4.2012 – 4.11.2012
5.4.2012 – 4.11.2012

Výstava finalistů Ceny kritiků

Galerie Rudolfinum

Shirana Shahbazi – Takže znova
Bernd a Hilla Becherovi: Doly, hutě

Chvalský zámek

od 25.1.2012
22.3.2012 – 3.6.2012
22.3.2012 – 3.6.2012

Dinosauři na Chvalském zámku aneb Zázraky
a proměny života na planetě Zemi
23.3.2012 – 30.5.2012
Kuky se vrací na Chvalský zámek aneb Naposledy
v Čechách
8.4.2012 – 30.6.2012

Muzeum hlavního města Prahy
Praha a její dcery
Stříbrný poklad
Trochu lepší svět – století skautingu
Ekecheiriá – svatý mír

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

5.10.2011 – 13.5.2012
29.2.2012 – 27.5.2012
22.3.2012 – 24.6.2012
6.6.2012 – 9.9.2012

20.4.2012 – 7.6.2012

Národní galerie v Praze

Palác Kinských
František Kaván: Symbolistní, dekadentnní
18.2.2012 – 13.5.2012
Šternberský palác
Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu
11.2.2012 – 27.5.2012
Veletržní palác
Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností
1985–2012
9.3.2012 – 1.7.2012

Národní muzeum

České muzeum hudby
Antonín Dvořák (170. výročí narození)
8.6.2011 – 3.6.2012
Jan Dusík (1760–1812)
15.3.2012 – 14.5.2012
Pašije
15.3.2012 – 14.5.2012
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 – 14.1.2013
Historické muzeum – národopisné oddělení
Bulharský lidový šperk
2.3.2012 – 22.7.2012
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur
Fetiš modernity			
20.6.2012 – 16.9.2012
Národní památník na Vítkově
Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo
2.3.2012 – 30.4.2012
Protektorát – Hořká léta
4.5.2012 – 5.8.2012
Nová budova Národního muzea
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
ADRA – Žízeň aneb Voda nad zlato
29.3.2012 – 1.5.2012

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.
Komenského

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

Památník národního písemnictví

Letohrádek Hvězda
Dým za místností zahaluje nahé tóny
4.4.2012 – 20.5.2012
PNP Pelléova 20/70
Výstava vítězných knih soutěže Nejkrásnější české
knihy roku 2011
27.4.2012 – 13.5.2012

Poštovní muzeum

Pošta očima Tomáše Vosolsobě – fotografie 1975–1979
26.4.2012 – 17.6.2012

Trmalova vila – Centrum architektury rodinného
bydlení
Rodinné domy Jana Kotěry
květen–červen 2012
Výstavka výrobků lidí s mentálním postižením
duben 2012

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Ota Hájek: Fotografie
Pražské módní salony 1900–1948
Národní technická knihovna
Evropská autorská kniha

21.10.2011 – 24.1.2013
15.12.2011 – 29.4.2012
od 5.4.2012
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Příbor

Židovské muzeum v Praze

Georges Kars (1880–1945) – raná tvorba
Brno židovské
Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
Jana Dubová: NEZAPOMENU…
Jindřich Buxbaum: Vzpomínka…

23.2.2012 – 17.6.2012
od 17.4.2012
od 12.11.2011
od 6.1.2012

Národní technické muzeum

Ceny Czech Grand Design: Nominace 2011
25.1.2012 – 29.4.2012

Národní zemědělské muzeum Praha
Koně (kůň ve službách člověka)
Z lesů, vod a strání
Co pamatuje strom, a lidé zapomněli?

květen–prosinec 2012
do 1.7.2012

30.4.2011 – 31.10.2013
Kukuřice – dar Nového světa
21.1.2012 – 29.7.2012
Česká republika: folklorní velmoc v srdci Evropy od 16.3.2012
Kouzlo historické techniky v kresbách studentů – VI. ročník
19.4.2012 – 10.6.2012

Prachatice

Prachatické muzeum
Mé, tvé, naše Prachatice
Král Šumavy

Prostějov

3.2.2012 – 17.6.2012
4.4.2012 – 10.6.2012
20.6.2012 – 28.10.2012

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Lenka Civade – obrazy, kresby
Minerály
Peníze králů
Špalíček
Jaro na Hané
Robert Musil

6.4.2012 – 3.6.2012
25.4.2012 – 3.6.2012
27.4.2012 – 17.6.2012
13.4.2012 – 10.6.2012
15.6.2012 – 29.7.2012

Příbram

Hornické muzeum Příbram

Doba ledová (a co z ní vzešlo…)
1.6.2012 – 21.10.2012
Březové Hory – důl Vojtěch
Kluci, pojďte si hrát!
2.5.2012 – 31.10.2012
Březové hory – Ševčinský důl
Březohorské minerály z muzejního depozitáře
2.2.2012 – 1.7.2012

Příkazy

Soubor staveb lidové architektury

Dva z Prosenic (Ladislav Frélich a Josef Kaluža)
30.4.2012 – 16.9.2012

Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě

Alois a Vilém Mrštíkové. Drama jihomoravské vesnice
29.3.2012 – 26.8.2012

Galerie Samson – Cafeé

Radka Batelková – Pojďte si s námi hrát 17.3.2012 – 28.4.2012

Muzeum T. G. M. Rakovník

MŠ V Lukách – Naše obrázková knížka 18.4.2012 – 29.4.2012
Krajinou pěstních klínů – ve stopách Jana Fridricha
27.4.2012 – 17.6.2012
Výstava fotografií členů Amfory
3.5.2012 – 17.6.2012

Rokycany

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Džungle v našich vodách
Spokojení

Roudnice nad Labem

2.3.2012 – 29.4.2012
11.5.2012 – 28.6.2012

Prostřední Lhota u Nového Knína

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Železářské zboží

Roztoky u Prahy

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Předklášteří

Podhorácké muzeum
Tvorba za mřížemi

Přerov

6.6.2012 – 31.10.2012

140 let pivovaru Zubr
Umění času lovců
Jak se dělá láska
Ornitologická stanice
Netopýr

Přerov nad Labem

28.3.2012 – 20.5.2012
20.4.2012 – 7.10.2012
26.5.2012 – 18.9.2012
3.6.2012 – 9.9.2012
4.4.2012 – 30.10.2012

Polabské národopisné muzeum

Jaro na vsi
18.3.2012 – 8.5.2012
Lidové zvyky a obyčeje ve středních Čechách
18.3.2012 – 30.10.2012
Z vlastivědné čítanky Přerova a okolí 12.5.2012 – 30.10.2012

Přeštice

Dům historie Přešticka

Stanislav Malý / Ukryto před světem
Jan Křížek / Síla znaku

28.4.2012 – 17.6.2012
28.4.2012 – 10.6.2012

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Vzduchem, vodou, po kolejích – světem modelářů
1.2.2012 – 29.4.2012
100 let českého skautingu
30.3.2012 – 29.4.2012
Naše řeka Úhlava
16.5.2012 – 16.9.2012

VII

Staří mistři v Příboře29.2.2012 – 18.5.2012
Velikonoční vajíčka
27.3.2012 – 3.5.2012

Rakovník

Muzeum české loutky a cirkusu
Velký malý herec Jindřich Mošna

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře

Co se děje zvířatům, stane se i lidem
Je Ferda nejlepší mravenec?
Ještě jsme ve válce
Camille Claudel

Rožmitál pod Třemšínem

10.2.2012 – 13.5.2012
31.3.2012 – 23.9.2012
26.5.2012 – 2.9.2012
9.6.2012 – 1.7.2012

Podbrdské muzeum

Práce žáků ZŠ
duben 2012
Práce žáků ZUŠ
květen 2012
Stromy jako domy (život na stromě ve stromě
a pod stromem)		
9.6.2012 – 27.9.2012

Rožnov pod Radhoštěm

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Sušák
Řezbář Alois Barcuch (1911–1975)

Rychnov nad Kněžnou

9.3.2012 – 30.6.2012

Muzeum a galerie Orlických hor
Kolowratský zámek
Merkur

Říčany

Muzeum Říčany

Říčanští Češi v pasti holokaustu
Sokol – Kalokagathia po česku

od 15.9.2011
29.3.2012 – 20.5.2012
6.6.2012 – 31.8.2012

Kalendárium kulturních událostí
Sedlčany

Trutnov

Městské muzeum Sedlčany
Setkání po letech
Dětství na kolečkách

27.4.2012 – 3.6.2012
8.6.2012 – 9.9.2012

Sokolov

Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
Tomáš Zajíc: 467 dní na cestě kolem světa

21.4.2012 – 8.7.2012
30.4.2012 – 3.6.2012
9.6.2012 – 19.8.2012

FOS Sokolov: Fascinace fotografií
Sběratelství

Sovinec

Hrad Sovinec

Sochy Vladimíra Preclíka

2.6.2012 – 30.9.2012

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

18.3.2011 – 31.12.2012

Arboretum Nový Dvůr

Nevítaní hosté				 od 2.2.2012

Strážnice

Městské muzeum

Výstava SOŠ oděvní Strážnice

Svitavy

Muzeum esperanta

Duchovní tradice světa a esperanto

Šumperk

19.4.2012 – 13.6.2012
4.6.2011 – 25.5.2012

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Koloniál u pana Bajzy
S mapou se neztratíš

Tábor

10.2.2012 – 1.5.2012
24.2.2012 – 3.5.2012

Husitské muzeum v Táboře

Stará táborská radnice
Jak svět dostal barvy – Rané barevné fotografie
ze sbírky Marka Jacobse
16.2.2012 – 6.5.2012

Tachov

Muzeum Českého lesa v Tachově

od 11.11.2011

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Anifest
Pravěký šperk versus šperk současný
Pavel Kreml – slavné ženy
100 let Junáka na Teplicku

Terezín

Vladimír Kokolia
květen–červen 2012
Výstava prací klientů RIAPS Trutnov
červen–srpen 2012
Sochy na nábřeží Úpy: Medek, Kotrba, Trpák
červen–říjen 2012
Tomáš Medek
květen–červen 2012
Bárka Fabiánová a Martin Myslivec: Vidět ušima,
slyšet očima
8.3.2012 – 27.4.2012
Jitka a Květa Válovy
26.4.2012 – 26.5.2012

Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Obrázky Josefa Lady
Výstava kreseb Bojdy Strnada

Třešť

14.4.2012 – 13.5.2012
27.4.2012 – 17.6.2012
18.5.2012 – 27.5.2012
8.6.2012 – 26.8.2012

Památník Terezín, národní kulturní památka

Malá pevnost
Vzpomínka na holokaust je živá
27.1.2012 – 30.4.2012
David Bartoň – obrazy
6.4.2012 – 31.7.2012
Jiřina Adamcová – kresby, grafiky, malby
6.4.2012 – 31.10.2012
Plakáty Památníku Terezín k 65. výročí jeho vzniku
4.5.2012 – 31.5.2012
Koncentrační tábor Dora
5.6.2012 – 31.8.2012
Muzeum ghetta
Paměť, vzpomínání, připomínání
8.6.2012 – 30.6.2012

2.5.2012 – 27.5.2012
2.6.2012 – 15.7.2012

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť
Dráteníkův rok

Třinec

6.4.2012 – 11.5.2012

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

Turnov

9.2.2012 – 27.5.2012

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

Stopy na kameni
10.2.2012 – 29.4.2012
Osvětim, Březinka – holokaust mladýma očima
30.3.2012 – 6.5.2012
„Jistíš mě?“ Horolezectví v Českém ráji 18.5.2012 – 30.9.2012
Vilém Heckel neznámý
18.5.2012 – 17.6.2012
Český a pyrenejský granát
25.5.2012 – 24.6.2012
Symposion 2012
21.6.2012 – 29.7.2012

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Jarní výstava
30 let Hefaistonu

Týn nad Vltavou
Městské muzeum

Malíř Stanislav Řimnáč
Stopy Járy Cimrmana

Týnec nad Sázavou
Městské muzeum
Jak šily naše babičky

Ivo Sokol: Ohlédnutí		

Teplice

Galerie města Trutnova

Uherské Hradiště

8.4.2012 – 29.4.2012
23.4.2012 – 28.10.2012
březen–duben 2012
2.5.2012 – červen 2012
2.4.2012 – 30.9.2012

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

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
Mezi Dunajem, Vltavou a Wislou
od 17.2.2012

Uherský Brod

Muzeum Jana Amose Komenského
Naarden ve fotografii
Komenský s úsměvem
Karel Hynek Mácha

Úpice

28.3.2012 – 26.8.2012
29.3.2012 – 29.4.2012
27.4.2012 – 2.9.2012

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Grafiky Josefa Vika
Obrazy Viléma Pokorného

18.4.2012 – 11.5.2012
25.5.2012 – 31.8.2012
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Ústí nad Labem

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

Ústí nad Orlicí

Tvrz
Barvířství a modrotisk v Pošumaví
od 4.11.2011
18.12.2011 – 30.6.2012

Městské muzeum

Papírový svět architektury
Bohouš Heran
Masopust

Valtice

Muzeum vinařství,
prostředí

10.3.2012 – 13.5.2012
17.3.2012 – 27.5.2012
17.3.2012 – 29.4.2012

zahradnictví

Život v tropech II.
Život ve stylu bio

Velká Bíteš

Městské muzeum ve Velké Bíteši
Za mlýny na Bílém potoce
Lidové písně z Podhorácka

Veselí nad Moravou

a

životního

2.4.2012 – 31.10.2012
2.4.2012 – 31.8.2012

25.9.2011 – 16.9.2012

Krkonošské muzeum

Augustiniánský klášter
Jak semena putují krajinou
20.4.2012 – 24.6.2012
Jak včela med dělá aneb Včelaření v Krkonoších
5.5.2012 – 22.7.2012

Vsetín

Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Pojďte s námi do pravěku
Etnografická soutěž Jaloveček
Zdeněk Hajný – Krajiny snů
Autíčka z krabiček
Proměny města Vsetína

Vysoké nad Jizerou
21.3.2012 – 20.5.2012
8.6.2012 – 15.8.2012

13.1.2012 – 20.5.2012
1.3.2012 – 29.4.2012
5.3.2012 – 20.5.2012
4.5.2012 – 2.12.2012
27.5.2012 – 11.11.2012

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

19.2.2012 – 28.10.2012

Městské muzeum Veselí nad Moravou

Vyškov

Veselý Kopec

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
Miriam Blažková
15.5.2012 – 27.5.2012
Čokoládové mámení
7.6.2012 – 30.8.2012
Svatopluk Souček – malíř, kreslíř, muzejník
7.6.2012 – 31.10.2012
Proměny Vyškovska 2012
7.6.2012 – 24.6.2012

Figurky a kraslice

Soubor lidových staveb Vysočina
V pondělí je polívčička…

Vinařice u Kladna

Hornický skanzen Mayrau

Jaroslav Beneš – Miroslav Machotka

Vlašim

14.2.2012 – 6.5.2012

7.4.2012 – 31.10.2012
15.4.2012 – 17.5.2012

Muzeum Podblanicka

Historické kočárky a kolébky 1880–1980
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Vlašim
Páter Vlasák a vlašimský Sokol
Místa utrpení, smrti a hrdinství

2.3.2012 – 25.4.2012
4.5.2012 – 20.5.2012
1.6.2012 – 9.9.2012
6.6.2012 – 29.7.2012

Vodňany

Městské muzeum a galerie Vodňany
Pimprlata, loutkový soubor ve Vodňanech

duben–červen 2012
Jihočeští spisovatelé: putovní výstava
2.3.2012 – 29.4.201
Milan Ďuriš – Obrazy; The color of light
2.4.2012 – 8.5.2012
Karel Kupka – Obrazy: 80. narozeniny malíře
14.5.2012 – 24.6.2012
Muzeum (synagoga)
20 let Gymnázia Vodňany
4.5.2012 – 24.6.2012

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
NATO
31.3.2012 – 28.10.2012
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 31.3.2012 – 28.10.2012
Nekonečné plátno
31.3.2012 – 28.10.2012
Kresby Otmara Olivy
31.3.2012 – 28.10.2012
Vladimír Svozil
10.5.2012 – 24.6.2012

Volyně

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Přírůstky 2010/2011
Za chlebem do světa – Paměti světáka
Stará radnice
Základní umělecká škola I.

IX

Vrchlabí

15.1.2012 – 28.4.2012
21.4.2012 – 15.7.2012
29.3.2012 – 5.5.2012

Muzeum Vyškovska, p. o.

Zábřeh

Vlastivědné muzeum
Svět hmyzu

Zákupy

29.4.2012 – 2.6.2012

Muzeum Eduarda Helda

Výstava k 65. výročí vzniku paradesantních jednotek
v Zákupech
2.6.2012 – 30.9.2012

Zbiroh

Městské muzeum ve Zbiroze

Já, kočka
13.4.2012 – 12.5.2012
Sládkova fotografie v pohledu současného fotografa
16.5.2012 – 7.6.2012
Z rodinného alba básníka J. V. Sládka
10.6.2012 – 31.7.2012

Zlín

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

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
VI. zlínský salon mladých 2012
16.5.2012 – 30.9.2012

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

Hračky ze staré půdy
2.12.2011 – 29.4.2012
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
65. let divadla ve Zlíně
18.5.2012 – 2.9.2012

Znojmo

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Volání jara aneb Hody, hody, doprovody…
23.3.2012 – 27.4.2012

Kalendárium kulturních událostí
Dům umění
Plný talíř malování
Orchideje Znojemska

od 16.9.2011
14.3.2012 – 12.5.2012

Žacléř

Městské muzeum Žacléř

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 – 27.5.2012
130 let železnice Královec–Žacléř
28.4.2012 – 2.9.2012

Žamberk

Ždánice

Městské Vrbasovo muzeum
Výstava z tvorby Jiřího Vlacha
Zámecká vila
Výstava obrazů Karla Dokoupila

Žďár nad Sázavou
Muzeum knihy

Staré pověsti české

Městské muzeum Žamberk

Kurt Hübner (1925–2010) – obrazy a grafika
30.4.2012 – 13.6.2012

Žatec

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Emil Holub a Slapy Viktoriiny
Pichlaví ježci

Křížova vila
Socha a šperk

Žumberk

13.4.2012 – 13.5.2012
duben–červen 2012
duben–červen 2012
6.4.2012 – 31.10.2012

Tvrz Žumberk

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

11.2.2012 – 18.8.2012
4.5.2012 – 15.6.2012

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

X
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Březen – měsíc čtenářů 2012
Svaz

knihovníků

a

informačních

pracovníků

ČR

vyhlásil již v roce 2010 první ročník nové akce na podporu četby s názvem „Březen – měsíc čtenářů“. Chtěli jsme
navázat na známou aktivitu druhé poloviny 20. století
s názvem Březen měsíc knihy a akci Březen měsíc internetu s významnou účastí knihoven. Už za první republiky pořádal Svaz knihkupců a nakladatelů tzv. „Týdny
knihy“ a v roce 1955 proběhl první ročník „Měsíce knihy“.
Na této aktivitě se dohodlo tehdejší Ministerstvo kultury
se Svazem československých spisovatelů, nakladatelstvími
a knižním obchodem. Bylo rozhodnuto na vládní úrovni, že
každoročně bude jeden měsíc v roce věnován propagaci
knihy. Byl vybrán měsíc březen, a tak vznikl Březen měsíc
knihy. Do březnových akcí se zapojily i veřejné knihovny
a pořádaly soutěž ve spolupráci se základními školami
„Celá třída čte“. Březen měsíc knihy na celostátní úrovni
skončil počátkem devadesátých let 20. století, ovšem
i v současnosti pořádají některé knihovny své propagační
akce pod stejným názvem, někde doplněné o Březen měsíc
knihy a internetu.
Koncem devadesátých let 20. století se s raketovým
nástupem internetu a jeho rozšířením do veřejných
knihoven začala rodit akce s názvem Březen měsíc
internetu. První ročník se uskutečnil v roce 1998
pod patronací sdružení BMI, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je podpora rozvoje internetu jako
globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost, a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti. Svoje cíle
uskutečňuje pomocí řady vzdělávacích, propagačních
a popularizačních aktivit jak v České republice, tak
i v rámci mezinárodních projektů spolupráce. Díky projektu Březen měsíc internetu vznikla i ve veřejných
knihovnách

řada

odborných

konferencí,

soutěží

a dalších aktivit, které prokázaly svoji užitečnost a pokračují
i po skončení Března měsíce internetu v roce 2008. BMI
sdružení nadále provozuje portál Helpnet.cz a zabývá se
dalšími projekty zaměřenými na pomoc osobám se zdravotním postižením.
V roce 2010 založil SKIP ČR novou propagační akci, která
se měla lišit od mnoha dalších, které pořádají veřejné knihovny v Česku. Do centra našeho zájmu se dostal čtenář,
aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy
nebyl a (zatím) ani být nechce. V rámci měsíce března
jsme se rozhodli vyčlenit jeden týden speciálně určený
pouze k propagaci čtení a nazvali jej „Týden čtení“. Týden
čtení aneb „Čtení sluší každému" měl propojit akce typu
děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným, soutěže
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v rychlém čtení, kritické čtení, ukázky digitalizovaných
knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích, non-stop čtení,
čtení na netradičních místech a v netradiční hodinu, čtení
netradičně v knihovně, zkrátka čtení čehokoliv z čehokoliv
a kýmkoliv - dle praxe, zkušeností a nápadů. Hlavně masivně
a po celý týden. V mnoha knihovnách se Týden čtení vydařil
a budou v něm pokračovat. Knihovny se zaměřují na čtení
z děl spisovatelů, kteří mají významné výročí, rok 2011 patřil
200. výročí Karla Jaromíra Erbena. Letos slavíme výročí
Jiřího Trnky, Boženy Němcové nebo Charlese Dickense.
Pro rok 2012 jsme k již tradičním aktivitám propagujícím četbu a zaváděním nových služeb do knihoven
(např. půjčování čteček elektronických knih, roznášky
knih handicapovaným čtenářům a seniorům domů atd.)
opět připravili aktivity osvědčené v roce 2011 – „Maraton čtení” a soutěž „Čtenář roku”. Cílem Maratonu čtení
je dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ 2012 knihovny
nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší
kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné
literatury. Bude se jednat o různé formy setkání, diskusí
a besed s autory a zejména autorská čtení případně
besed o literatuře. SKIP a firma Skanska podpoří
letošní Maraton čtení finančně. Každá knihovna, může
požádat o finanční podporu na úhradu jízdného
a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše
finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny,
bude činit 100 000 Kč. Rádi bychom v Maratonu čtení
také propagovali autory a díla, která budou nominována
do soutěže o nejlepší českou knihu Magnesia Litera 2012!
Druhou zajímavou aktivitou v rámci BMČ je soutěž Čtenář
roku 2012. V knihovnách bychom rádi založili tradici –
oceňování nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v březnu 2012 a potom v budoucnu pravidelně
každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého
„Čtenáře roku“. V roce 2012 budeme v knihovnách oceňovat
naše nejvěrnější čtenáře – tj. čtenáře, kteří jsou nejdéle
v evidenci našich knihoven! Bez věrných čtenářů nemohou
fungovat dlouhodobě ani knihovny. Pozorná péče o naše
čtenáře je podstatně výhodnější investicí nežli nákladný
marketing. Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle tohoto základního kritéria zvolila podle své potřeby
ještě další hlediska pro svého nejvěrnějšího čtenáře. V rámci BMČ 2012 proběhne třináctý ročník soutěže o nejlepší
webové stránky knihoven. Ve své kategorii mohou soutěžit
odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.).
Další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí, městem
nebo krajem. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových
stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále
zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické webové stránky
sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací
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o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Soutěž

na ozdobném formuláři s císařským znakem a je opatřeno

je podporována Asociací krajů ČR.

pečetí. Ze stejného dne pochází i druhé vysvědčení, které

Vrcholem BMČ je naše tradiční akce „Noc s Andersenem“,

potvrzuje, že Václav Peršík po dva týdny sledoval pečli-

která odstartovala v pátek 30. března 2012. Kromě pohádek

vě metodický postup vyučování na Vzorné hlavní škole

dánského pohádkáře H. Ch. Andersena chceme nabídnout

U sv. Jindřicha v Praze. (Vydání tohoto vysvědčení tak zcela

do knihoven, škol, družin, ústavů... především výročí

jistě předcházelo vydání prvně jmenovaného. To Václav Per-

narození Jiřího Trnky. Jistě víte, že to byl první český ilus-

šík obdržel až po předložení vysvědčení o účasti na vyučo-

trátor, kterému bylo v roce 1968 uděleno nejvyšší ocenění

vání U sv. Jindřicha a následně vykonané zkoušce.) Vysvěd-

za dětskou knihu – medaile Hanse Christiana Andersena.

čení ze školy U sv. Jindřicha je opět na ozdobném německy

Samozřejmě výročí slaví i další výzmané osobnosti, např.

psaném formuláři s císařským znakem, v tomto případě však

na Božena Němcová, Zdeněk Miler, Josef Čapek, Eduard

přímo s předtištěným jménem potvrzujícího učitele. Tím

Petiška, Josef Václav Sládek, Kamil Lhotáka...

nebyl nikdo jiný než Václav Vavřinec Emanuel Amort, jeden
z vynikajících pedagogů té doby. Václav Vavřinec Emanu-

Roman Giebisch

el Amort (asi 1745–1818) působil především na školách
U sv. Jindřicha a U sv. Štěpána v Praze. Iniciativně se zapo-

příběh muzejního
předmětu

joval do pokrokového dění své doby. Přispíval mimo jiné

Dvě vysvědčení z doby
císařovny Marie Terezie

bezplatně kurzy českého jazyka. Vedle četných přednášek,

Ve sbírkách Národního pedagogického muzea a knihovny

do Krameriových c. k. vlasteneckých novin. Vedle toho
jako jeden z prvních zaváděl práce s žáky na školní zahradě
a v dílně a obětavě šířil technologické a přírodovědné znalosti mezi širšími vrstvami obyvatelstva. Od roku 1792 vedl
v nichž seznamoval širší veřejnost s hedvábnictvím, chovem včel, pěstováním ovocného stromoví, vydával své práce také knižně, například Starý a Nový zákon s obrázky pro
mládež (1791).

J. A. Komenského, v podsbírce Písemnosti a tisky, se nachází rozsáhlý soubor školních vysvědčení, který dokumentuje proměny těchto dokumentů od 18. století až téměř
po současnost. Nejstarší a nejvzácnější jsou dvě vysvědčení vydaná 28. listopadu 1776.
Počátek existence školních vysvědčení souvisí s reformami císařovny Marie Terezie a s vydáním Všeobecného školního řádu pro německé normální, hlavní a triviální školy
ve všech císařsko – královských dědičných zemích. Mezi
předpisy tohoto řádu, který spatřil světlo světa 6. prosince
1774, bylo uvedeno i to, že děti měly ve věku dvanácti let
a po návštěvě šesti let školy obdržet vysvědčení o svých
znalostech. Vysvědčením o odborné zkoušce se ale nově
měl prokázat také učitel. V každé zemi byla proto v sídle
školní komise zřízena normální škola, která měla čtyři třídy
a kromě rozšířené osnovy hlavní školy bylo v ní ve zvláštních kurzech – preparandách – vyučováno také předmětům potřebným pro budoucí učitele. V Praze byla normální
škola otevřena 15. listopadu 1775 v budově bývalého jezuitského gymnázia na Malé Straně a od samého počátku tu
fungoval také přípravný kurz pro učitele. Nejstarší vysvědčení v muzejních sbírkách bylo vystaveno právě touto
školou pro Václava Peršíka, kantora, který složil zkoušky
ze čtení, krasopisu, počtů a náboženství pro vyučování na české městské škole. Vysvědčení je psáno německy
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Vzhledem k přerušované činnosti muzea se dnes již bohužel nedá přesně určit, jak se obě vysvědčení do muzejních

žila a pracovala v době příliš nepřející novým myšlenkám
a postupům.

sbírek dostala. Z údajů k nim se dá pouze vyčíst, že pochá-

Dvě části publikace – „Život a dílo Drahomíry Stránské“

zejí ze sbírek bývalého Muzea Komenského v Praze, ze sbě-

výstižně, lapidárně a přesně představený Monikou Taube-

rů, které byly uskutečněny mezi lety 1891 až 1924. Na zadní

rovou je v druhé, velmi objevné části doplněn studií Heleny

straně vysvědčení je pak v obou případech zapsán perem

Mevaldové – „Drahomíra Stránská a lidová architektura“.

údaj, že se jedná o majetek pana Josefa Ulrycha v Zlíchově,

Metodou rychlých textových střihů, vždy přesných, ale

tužkou byl pak ještě v jednom případě dopsán údaj, že se

zahrnujících vše z obdivuhodné práce Stránské nám před-

jednalo o učitele. Zda byl dárcem přímo on nebo někdo jiný

stavuje její rodinné zázemí, studium, cesty za poznáním

se však již nedozvíme.

i práci v Národním muzeu. Vyzdvihuje novátorství v péči

Veřejnosti jsou v současné době oba vzácné exemplá-

o sbírky a jejich záchranu, úpravu expozic, včetně její spo-

ře vysvědčení představeny na výstavě „Od Marie Terezie

lupráce s národopisnými společnostmi doma i v zahrani-

po dnešek – Školní vysvědčení v proměnách času“, která

čí, včetně významného podílu na mezinárodních slavis-

je završením dvouletého projektu „Nejstarší a nejzajíma-

tických sjezdech. Svůj zájem o slovanské sbírky přenesla

vější vysvědčení ve světle dějin školství“, jenž probíhal

i do Náprstkova muzea, kde zpracovávala sbírky slovan-

pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy

ských a východoasijských a asijských oblastí s výjimkou Číny

Mgr. Josefa Dobeše. Výstava potrvá do 10. června 2012. Obě

a Japonska.

vysvědčení jsou rovněž prezentována v doprovodné publi-

Autorka se nevyhýbá ani útokům a případu sesazení

kaci „Vysvědčení jako součást dějin školství. Od 18. století

Stránské z funkce vedoucí Národopisného oddělení NM

po současnost“.

a jejímu boji za očištění svého jména. V roce 1940 byla
odvolána z funkce vedoucí. Od roku 1941 pracovala
Jana Bartošová

v Náprstkově muzeu, ovšem v roce 1944 byla přikazovacím
výměrem Pracovního úřadu v Praze povolána, aby pracovala jako dělnice závodu Pražská měďárna, kabelovna a elek-

recenze
Drahomíra Stránská

Osobnost evropské etnografie
V loňském roce vydalo Národní muzeum celou řadu
mimořádných publikací, které byly finálním výstupem
v rámci výzkumného záměru Národního muzea „Osobnosti české vědy a kultury“, za podpory Ministerstva kultury
České republiky. Povětšinou jde o dosud nezpracovaná
témata, která vycházejí z profilací sbírkových fondů uložených v Národním muzeu. Vždy znamenají pro odbornou
i širokou veřejnost nové a zajímavé poznatky. Osobně mě
zaujalo několik publikací (přehled viz http://www.nm.cz/
publikace/neperiodické), mezi které paří i titul autorek
Moniky Tauberové a Heleny Mevaldové (Historické muzeum, etnografické oddělení), který je opravdovým důkazem
zpracování a publikování nových informací. Autorky předkládají znalý, fundovaný a pramenně doložený osud života a díla Drahomíry Stránské, výrazně spojený s Národním
a Náprstkovým muzeem, který není jen kvalitním monografickým nástřelem života a díla této nevšední etnografky, ale
je přitažlivě a poutavě napsaným příběhem o obdivuhodné
erudici, bojích, úspěších i vědeckém životě osobnosti, která
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tronické závody Křižík. Ihned po skončení války nastoupila
opět do Náprstkova muzea, kde pořádala a katalogizovala
slovanské sbírky. V roce 1947 se ujímá vedení Národopisného oddělení Národního muzea a převádí z Náprstkova
muzea soubor sbírkových předmětů slovanské provenience. Drahomíra Stránská jako pedagožka Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy nepřestala spolupracovat s osvětovými
organizacemi, působila také jako hlavní redaktorka Národopisného sborníku. Její přednášky z národopisu se netýkaly
jen jejího oblíbeného národopisu Slovenska, ale i etnografie jižních Slovanů. Uvedený soupis přednášek a proseminářů je obdivuhodný svým rozsahem a šíří záběru.
Stejně rozsáhlá je její spolupráce i autorství řady zahraničních etnografických výstav lidového umění, jak českého,
tak i vůbec východních Slovanů.
Je třeba vyzdvihnout její pozornost a důraz na fotografickou dokumentaci a prezentaci sbírek lidového umění.
knize je toto výtečně prezentováno barevnými fotografiemi z archivu Etnografického oddělení NM, ze sbírek shromážděných či získaných Drahomírou Stránskou z pozůstalostí, od sběratelů či darů muzeu. Je zde i zmíněno její úsilí
o lidovou architekturu či zřízení stálé expozice Národopisného muzea československé lidové architektury v přírodě
v Praze.
To je ve druhé části knihy podrobně rozepsáno na příkladu roubeného kostelíka z Medvedovců na Podkarpatské
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Rusi, přeneseného do Kinského zahrady roku 1929. Osudy

mi několika zdejších osobností (R. Valentová, V. Kapalínová,

přestěhování tohoto kostelíka se čtou jako akční příběh

J. Čumpelík), s jejichž pomocí zmizelá tvář města znovu oží-

o mimořádném úsilí autorů, získávání peněz, administra-

vá. Libreto výstavy vzniklo především díky studiu materiálu

tivních i technických problémech. Je zde zdokumentován

v průběhu běžné inventarizace.

i smutný osud přesunu Joklova gazdovství z Čičman na Slovenku.

Vlastivědné téma a doprovodný program zjednali výstavě dobrý ohlas. Sběratele do muzea lákalo pamětní razítko,

Předností publikace je i fotografický doprovod, který není

rodiny s dětmi a školní třídy řada úkolů a hádanek připra-

jen pouhou ilustrací, ale relevantním doplněním textu, stej-

vených muzejní pedagožkou J. Královou. Školy i veřejnost

ně jako výčet archivních pramenů a literatury k jejím obě-

kladně zareagovaly na nabídku etapových prohlídek zahr-

ma částem a též přiložený rozsáhlý poznámkový aparát.

nujících prohlídku výstavy v doprovodu kurátora a vycház-

Domnívám se, že vydání této knihy je výrazným počinem,

ku historickým městem. Pro školní děti bývalo zařazeno

který zejména mladým i mladším etnografům, ale i muzej-

interaktivní intermezzo obsahující mj. skládání názvů měl-

níkům otevírá nejen nové poznání této výrazné osobnos-

nických ulic či luštění soutěžní hádanky s možností věcné

ti pracující v Národním muzeu, ale skutečně osobnosti

výhry. Především při práci se školními třídami bylo možné

evropské etnografie.

rozvíjet obecnější rovinu libreta a poukazovat na to, jak
Eva Dittertová

pohlednice zrcadlí peripetie českých dějin 20. století. Obohacením pro muzejníky byla mj. návštěva skupiny důchod-

Pohlednice Mělníka
Od artefaktů k lidem

Výstava „Město Mělník na dobových pohlednicích“
(leden–únor 2012) byla pro návštěvníky i zaměstnance Regionálního muzea Mělník požehanou příležitostí
pro setkání s lidmi i s dějinami města nad Soutokem, a to
na pozadí jeho stavebních proměn od roku 1900. Z hlediska rozvržení výstavního prostoru šlo o „výlet“ městem
směrem od jeho západního předměstí přes historický
střed až ke čtvrtím situovaným na sever a východ. Vedle
desítek barevných zvětšenin historických pohlednic zde
byly k vidění jak zvláště zajímavé originály, tak větší trojrozměrné exponáty: album pohlednic obsahující sbírku
R. Maudra, závěsný obraz vzniklý podle pohlednice aj. Možnosti muzejní sbírky doplnili soukromí sběratelé M. Honzík

kyň z místního Centra seniorů, které rády vzpomínaly
na zaniklé provozovny drobných živnostníků.
Poselství výstavy, které se obráželo v jednotlivých aspektech libreta (místopis, člověk v dějinách, politické dějiny,
pohlednice jako artefakt), lze shrnout pod pojem vlastenectví. Milovat ovšem můžeme jen to, co známe. Slova „Poznej
a miluj svůj kraj!“ byla proto jakýmsi mottem doprovodného programu. Zvláště školáky je užitečné pobízet k většímu
zájmu o vzpomínky prarodičů na ten „jejich“ Mělník. Dobré
rodiny jsou ostatně i zdrojem zdravého vlastenectví, což
na výstavě hlásal citát ze vzpomínek V. Kapalínové týkající
se let meziválečné republiky: „…bylo více lásky v rodinách,
děti byly vychovávány k úctě k rodičům, k tomu nás vychovávalo náboženství, které se tehdy na školách vyučovalo – lásce a víře v Boha a lásce k vlasti. Být dobrým vlastencem nás
učili jednak rodiče, škola a nejvíce Sokol.“ Slova, která stojí
za zamyšlení.
Lukáš Snopek

a M. Klihavec. Návštěvníci se mohli seznámit také s pamět-

Je tohle o restaurování?
Pracuji v oboru restaurování historických předmětů, převážně historických zbraní, ale i jiných artefaktů, již padesát
let.
Studuji historické technologie, a techniky a to zejména na předmětech samých, na otiscích, stopách nástrojů,
na způsobech jejich zhotovení, materiálech. Odborné
literatury, i dobové, je velice málo a je často silně zavádějící, ne-li přímo smyšlená. Vyzkoušel jsem za ta léta tisíce
postupů a receptů, ale fungovalo jen mizivé procento
Na vycházce historickým jádrem Mělníka

z nich. Některé historické technologie (např. inkrustace
kostí), jsem musel znovu objevovat. Pochopitelně, čerpám

21

2[12
i ze současné literatury, ale poznatky z oboru restaurování

více, než metrické a Whithworthova. Zpočátku měl kaž-

jsou velice, velice skrovné. Opatřil jsem si rovněž publikaci

dý mistr kovář, zámečník, puškař, hodinář i jiní závitovou

„Konzervování a restaurování kovů“, vydanou Technickým

soustavu svou, kterou si sám obvykle zhotovil, později,

muzeem v Brně v roce 2011, která mě byla prezentována

v druhé polovině 16. a v 17. století, kdy vznikaly větší dílny

jako manuál restaurátora a konzervátora. Musím říci, že

a první manufaktury, zhotovovaly si již své, místně ome-

úvodní kapitoly mne nezklamaly. Když jsem se ale propra-

zené „soustavy“, založené na palcových mírách, které měly

coval ke čtvrté kapitole, začaly se mne zmocňovat stále sílí-

v každém regionu, v každém městě jiný rozměr, které se

cí rozpaky, naprosté nepochopení, k čemu je tento stručný

z dnešního hlediska ani soustavami nazvat nedají. Závi-

obsah novodobé učebnice prvního ročníku oboru kovo,

ty totiž nebyly vyměnitelné ani v rámci jedné dílny, což

určený zřejmě pro opraváře zemědělských strojů, dobrý

je základní předpoklad jakékoli normalizované soustavy.

pro konzervátora a restaurátora historických předmětů!

Ještě dlouho, až do druhé polovině 19. století, teprve se

Bez výslovného upozornění, že tyto techniky při restauro-

vznikem jednotných měřických systémů, palcového v Bri-

vání použít nelze! Nakonec jsem propadl hrůze a zděšení

tánii a metrického ve Francii, mohly postupně vznikat také

při představě, že někteří konzervátoři a restaurátoři budou

jednotné, postupně normalizované závitové soustavy. Ale

toto dílo brát vážně a, bůh uchovej, budou tyto technolo-

cesta byla ještě velmi dlouhá. Např. Rakousko přistoupilo

gie používat! Ale ono se to, bohu budiž žalováno, masově

na metrický systém, tuším teprve v roce 1872. Ale výrob-

děje. Odrezuje se, otryskává se, brousí se, leští na rotačních

ci, malí i velcí, používali své závitové soustavy ještě dlou-

leštičkách, až památkový předmět ztratí nejen původní

há desetiletí dále a používají je dodnes! A to jak v palcové,

povrch, ale i rozměry a tvar! A to podstatně, jak jsme se

tak i metrické míře. Pokud se týče Whithworthova závitu

mohli přesvědčit na jedné, jinak velmi pěkné výstavě loni

na křesadlových zbraních, ujišťuji autora, a prošlo mi ruka-

ve Valdštejnské jízdárně v Praze. A opět bez upozornění, že

ma tisíce zbraní, že jej tam rozhodně nenajde! V 17., 18.

tento exponát byl, bohužel, zničen neodborným „restauro-

a první třetině 19. století tato soustava ještě neexistovala!

váním“. Laický návštěvník pak získá dojem, že „takhle to má

A oblý závit, to už je teprve síla! Nebyl totiž určen pro „pou-

vypadat“ a pokud má doma jiný historický předmět, nechá

žití v těžkých podmínkách při znečištění pískem“, ale je to

si jej rovněž takto „zrestaurovat“. A kolotoč ničení se rozbí-

zcela běžný závit, používaný od 16. století dodnes! Nebo

há dále a stále rychleji! Nikde jsem, a nejen v této kapitole

snad hodiny, hodinky, fyzikální a měřické přístroje, zbraně

nenalezl základní pravidlo restaurování historických před-

a další byly určeny pro práci v písku? O tom já nevím. Ten-

mětů, a sice že historický předmět je nezbytné restaurovat

to závit, starými fachmany také nazývaný provázkový, byl

historickými technologiemi a každá novodobá technologie

totiž převážně závitem tlačeným, nikoli řezaným, byl a je

se musí zvažovat na lékárnických vážkách. Autor je možná

mnohem kvalitnější, trvanlivější, odolnější, protože je silně

dobrý strojař, ale o historických technikách a technologi-

zhutněný a vyhlazený. Z těchto důvodů se tlačné závitní-

ích a tím i o restaurování neví zjevně nic. Protože znalosti

ky a očka vyrábějí dodnes. Tyto legrační báchorky autora

o frézování, moderním soustružení, vyvrtávání, třískovém

by mohly být úsměvné, kdyby ovšem nedocházelo zhus-

protahování, broušení, superfinišování, honování, lapová-

ta k tomu, a sám jsem se o tom mnohokrát přesvědčil, že

ní, leštění a další a další zde uvedené, mají pro restauráto-

někteří tzv. „restaurátoři“ přeřezávají původní, historické

ra hodnotu výsledků fotbalové ligy v Austrálii a jsou nejen

závity na tzv. „běžné“, tedy metrické, nebo Whithworthovy.

irelevantní, ale i hrubě zavádějící a pro památky smrtelně

Tím ovšem památkový předmět nevratně poškodí. Proble-

nebezpečné!

matika závitů je u historických předmětů velice obsáhlá

Vysvětlím to alespoň na dvou příkladech z mnoha dalších

a náročná. Žádný skutečný restaurátor původní závit nepře-

(o nich by se dala napsat celá další publikace): V odstavci

řízne na tzv. „běžný“, ani jiný. On totiž musí umět původ-

o závitech uvádí autor – opět bez upozornění, že na his-

ní poškozený, potlučený, opotřebovaný, „vytahaný“ závit

torických předmětech se použít nesmí – že nejběžnější je

obnovit, „vyžehlit“, a to jak v díře, tak i na dříku. V případě

závit metrický, a závit Whitworthův, který prý můžeme najít

šroubů ztracených, přetržených v díře, ukroucených, musí

na spoušťových mechanizmech křesadlových zbraní. Dal-

umět zhotovit nový, původní technologií, stejného profilu,

ší uvádí ještě závit lichoběžníkový a závit oblý, prý určený

průměru, stoupání. K tomu si ovšem musí umět zhotovit

pro práci v těžkých podmínkách při znečištění závitu pís-

potřebné nástroje, protože ty v Baumaxu či jinde nekoupí.

kem. Tedy vesměs závity řezané. Není to pravda u historic-

Ze všeho nejdřív si ale musí umět závit ve všech paramet-

kých předmětů, nepočítáme-li historii od druhé světové

rech změřit. O tom zde také není ani zmínka. Pokud tohle

války.Velmi rád sdělím autorovi své znalosti a zkušenosti

všechno neumí a nedělá, nemá a nesmí na historický před-

s historickými závity. Tedy závitových soustav je mnohem

mět ani sáhnout!
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Další perlou je v kapitole 5. odstavec 5.4.4., nazvaný „Oxy-

je již šedý. Opět jej natřeme stejným způsobem, opět velmi

dické černění, neboli brynýrování“, který má být „velmi

pečlivě a necháme ve stejném prostředí rezivět 12 hodin.

častým způsobem černění historických předmětů“! Není

Opět vyvaříme, vykartáčujeme, natřeme a necháme rezivět

to pravda! Popsaný způsob, tj. ponor ocelových předmětů

6 hodin. Opět vyvaříme, vykartáčujeme, natřeme a znovu

do horkého roztoku NaOH a NaNO3 v žádném případě není

necháme rezivět 6 hodin. Tyto šestihodinové cykly opaku-

historickým způsobem černění historických předmětů, ale

jeme 2–4–6krát, až dosáhneme požadovanou vrstvu bry-

laciným, novodobým způsobem chemického barvení oceli,

nýru (kys. železnatoželezitého). Proces ukončíme, předmět

používaným teprve od druhé světové války a nemá téměř

zahřejeme, natřeme čistým lněným olejem, opět zahřejeme

žádné ochranné hodnoty! Kdyby tomu tak bylo, nemuseli

a necháme olej zpolymerovat. Pak jej můžeme konzervovat

by světoví výrobci loveckých zbraní vynakládat ohromné

vhodným konzervačním prostředkem. Pozor! Tato vrstva je

prostředky na výzkum měkkých cínových pájek, které tyto

velmi silná, proto se na smykových plochách pohyblivých

silné alkálie za horka rozpouštějí a na skutečné, a historické

součástí nedoporučuje po druhé vrstvě v nátěru pokračo-

oxidativní černění, hnědění (z franc. Brunir, Brunissement),

vat, jinak bychom museli plochu osmirkovat. Brynýrovaný

které je drahé, náročné na čas a kvalifikaci pracovníků, ale

povlak je velice odolný otěru a korozi a při minimálním

je dosud nepřekonané a má vysokou odolnost a nepřeko-

ošetřování vydrží desítky i stovky let i ve vlhkém, dokon-

natelné ochranné vlastnosti. Tyto hlavňové svazky se musí

ce i mokrém prostředí. Pracovní proces je ovšem velice

pájet měkkými pájkami, aby se nenarušila struktura hlavňo-

zdlouhavý, náročný a drahý. Jak jsem již poznamenal, vrstva

vých ocelí, konstruovaných pro vysoké tlaky a pájky nesmí

může mít i různé barvy podle složení materiálu a toho se

být alkálií narušeny!

využívalo např. u damaškových hlavní, kde materiály různé-

Pro porovnání popíši skutečný, historický způsob oxida-

ho složení vytvářely nádhernou kresbu, pro tento materiál

tivního brynýrování, jehož barva může být podle použitého

charakteristickou. Tento postup je ovšem velice náročný

roztoku a složení materiálu hlavně (předmětu) černá, mod-

na přesnost, důslednost a poctivost práce, proto přene-

ročerná, červenohnědá, či hnědá. Složení jednoho z rozto-

chávali staří puškaři tuto práci svým ženám, neboť muži,

ků: 13 g chloridu rtuťnatého se rozpustí ve 200 ccm horké

na rozdíl od nich, vždy měli a mají tendenci si práci ulehčit,

vody a prudce se ochladí. V tomto roztoku se postupně roz-

zrychlit, něco ošulit. A to se, nejen v tomto případě, nevy-

pouštějí chemikálie v tomto pořadí: 8,5 g síranu měďnaté-

plácelo.

ho, 30 g chloridu železitého, 8,5 g éteru, 17 g etylalkoholu

Uvedl jsem pouze dva příklady zcela zavádějících

(ne denaturovaného!), 17 g kys.dusičné. Roztok se doplní

a nepravdivých postupů, uvedených v této publikaci, dva

na 1 000 ccm. Postup: předmět (hlaveň) se po konečné

z řady dalších, které znehodnocují i to dobré, pro práci kon-

povrchové úpravě (např. smirkem 240 až 280, leštění se

zervátora a restaurátora potřebné, co zde nepochybně je.

nedoporučuje!) odmastí, vyvaří v sodě a po vychladnutí

Bohužel, ale právě tyto nevhodné, v památkové péči nepři-

se natře hustou kaší z vídeňského vápna a plavené křídy,

jatelné postupy jsou v rukách nezkušených, či dokonce

nechá se uschnout a poté se jemným, měkkým železným

nezodpovědných lidí hroznou, nebezpečnou, pro památky

kartáčkem vykartáčuje. Od odmaštění se po celou dobu

devastující zbraní. A to se bohužel, děje. Mnohokrát jsem

procesu pracovník nesmí povrchu předmětu dotknout, pro-

se s výsledky „práce“ takovýchto lidí v expozicích a depo-

to se předmětem manipuluje na dřevěných kolících a želez-

zitářích soukromých a zejména veřejných sbírek setkal.

ných háčcích. Předmět se poté natře jedním tahem tak, aby

A tyto kapitoly k takovýmto devastačním zásahům přímo

byl vlhký, ne mokrý. Nikde se nesmí nátěr překrýt, nesmí se

navádějí. Připadá mi to, jakoby kdosi pohodil ostrý obranný

vytvořit kapka. V tom místě by se brynýr nevytvořil. Pokud

granát v mateřské školce! Je to, mírně řečeno, veliká škoda.

by se tak stalo, musí se od smirkování začít znovu. Natřený

Tato publikace skutečně mohla být rukovětí konzervátora

předmět dostane zpočátku pěknou šedozelenou barvu, ale

a restaurátora. Je velice potřebná. Ale kapitoly o zpracování

ta je jen přechodná. Předmět se pak umístí do vlhkého, tep-

kovů, zejména železa, povrchových úpravách, ale i výzdob-

lého prostředí a nechá se 24 hodin rezivět. Staří puškaři je

ných technikách, které tvoří podstatnou část našich sbírek,

zavěšovali do starých skříní, na jejichž dně byla umístněna

měly být pojednány a zpracovány zcela jiným způsobem.

nádoba s mokrými hadry, v moderních provozech se zavě-

Způsobem, popisujícím a vysvětlujícím historické techniky

šují do komor s řízenou teplotou a vlhkostí. Po 24 hodinách

a technologie a současně jim odpovídající, restaurátorsky

je na povrchu silná vrstva krásné, červené rzi. Předmět pak

šetrné postupy a technologie, respektující podstatu histo-

vhodíme do čisté, vařící se vody a necháme 20 minut vyva-

rického předmětu a jeho dochovaný stav, včetně původní

řit. Předmět okamžitě zčerná. Po vyvaření a vychladnutí jej

patiny. Tedy zpracovávat by je měl v podstatě velice zku-

vykartáčujeme opět měkkým železným kartáčkem. Povrch

šený restaurátor, či spíše restaurátoři. Bohužel, sebevíce
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erudovaný novodobý strojař nebo chemik bez hlubokých

díle Dějin českého výtvarného umění, které vydala Akade-

restaurátorských zkušeností a zejména bez citu pro památ-

mie věd ČR v roce 2001, nebo kapitola o vývoji české sklářské

ky a historii zde napáchá mnohem více škody, než užitku.

produkce v první polovině 19. století, uveřejněná o čtyři roky

Spíše bych řekl, že jenom škody. S tím už jsou také dlouho-

později (2005) v syntéze Dějiny sklářské výroby v Českých

dobé a velice neblahé zkušenosti.

zemích. Naposledy Jarmila Brožová zpracovala dvě kapitoly
do katalogu výstavy „Z Nového Světa do celého světa, 300
Jiří Matoušek

let Harrachovské sklárny“, která bude otevřena v květnu
tohoto roku v UPM, bohužel již bez její přítomnosti...

personálie

Jarmila Brožová byla nejenom skvělou historičkou umění
s vynikajícím citem pro materiál a schopností brilantní analýzy, ale i milým, čestným a upřímným člověkem.
Jan Schöttner

PhDr. Jarmila Brožová, CSc.
V pátek 17. února 2012 zemřela v nedožitých osmdesáti
devíti letech Jarmila Brožová, vynikající historička umění,
specialistka na oblast evropského užitého umění, zejména
historického skla.
Jarmila Brožová na přelomu čtyřicátých a padesátých
let vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. K učitelům, kteří ji formovali, patřily takové vynikající osobnosti jako prof. Antonín Matějček či
prof. Jan Květ. Zájem Jarmily Brožové o historické sklo se
prvně projevil v diplomové práci, kterou věnovala osobě a dílu Friedricha Egermanna, sklářského technologa
a rafinéra z (Nového) Boru. Po absolvování univerzity
nastoupila Brožová do pražského Uměleckoprůmyslového
musea, kde nejprve pracovala v knihovně, což jí umožnilo seznámit se velmi zevrubně s tamním knižním fondem
a poté ho využít ve své práci. Následně přešla do oddělení
historického skla. V šedesátých letech působila jako ředitelka UPM, jež bylo tehdy součástí Národní galerie. Svůj
odborný zájem soustředila především na středoevropské
sklo 19. století.
Na

tomto

poli

dosáhla významných úspěchů, což
dokládají její namnoze bazální texty
věnované tomuto
tématu. Ve vědecké práci neustala
ani po odchodu
z UPM v roce 1982,
o

čemž

svědčí

např. stať o výtvarném vývoji českého

uměleckého

řemesla v třetím
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pozvánky
na výstavy
Umění australských
domorodců / Za posledními
lidmi doby kamenné

Moravské zemské muzeum
Pavilon Anthropos
6. prosince 2011 – 30. listopadu 2012
Moravské zemské muzeum si připomnělo padesátileté
výročí otevření obnoveného Pavilonu Anthropos v brněnském Pisáreckém parku (1961) rozsáhlou výstavou ze svých
sbírek, získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem při vědecké expedici Moravského zemského muzea
do Arnhemské země v severní Austrálii v roce 1969. Expedice v této oblasti prováděla archeologické, antropologické
a zoologické výzkumy, při nichž bylo získáno velké množství sbírkových předmětů, kterým bylo díky vstřícnosti australských úřadů po období „Pražského jara“ uděleno povolení k vývozu do ČSSR.
Cílem expedice organizované koncem šedesátých let bylo
naplnění výzvy záchranného programu UNESCO, zaměřeného na studium mizející tradiční kultury domorodého
kmene Rembarranga, obývajícího území severní Austrálie.
Studium australských domorodců, žijících v této době stále
loveckým způsobem života, nabízelo jednu z posledních
možností dokumentace primitivních výrobních procesů
i objasnění smyslu a obsahu tradičního australského umění
z kulturně-antropologické perspektivy, známého jak z četných skalních obrazáren, tak z proslulých bohatých maleb
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na kůrách blahovičníků (eukalyptů). Toto téma významně
konvenovalo dlouhodobému zaměření Ústavu Anthropos
MZM, zabývajícího se počátky vývoje člověka a rozvoji
lidské kultury. Expedice byla organizována a garantována
Moravským muzeem zejména díky účasti tehdejšího jeho
ředitele a antropologa Jana Jelínka a byly do ní zapojeny
také další spolupracující instituce, přičemž její realizace byla
umožněna díky podpoře řady československých státních
i vládních organizací, i podpoře zahraničních odborníků
a českých krajanů žijících v Austrálii. Vlastní odborná náplň
byla rozdělena do dvou částí. Výzkum fyzické antropologie domorodců prováděli na státních a misijních stanicích
a dobytkářských usedlostech na obvodu Arnhemské země

Pohled do výstavy
s instalací kopie australské skalní obrazárny v Onepelli

M. Prokopec a J. Brinke. Ve vnitrozemí si J. Jelínek, St. Novot-

v rukou, ale v hlavě. To zcela vystihuje kontrast relativně

ný, J. Vrožina a J. Daněk stanovili úkol zmapovat neznámý

chudé materiální kultury a velmi bohaté tradice pravěké-

střed Arnhemské země a při tom studovat minulost (arche-

ho i domorodého skalního umění, které je právě v Austrálii

ologické nálezy a skalní malby) kmene Rembarranga.

nejbohatší ze všech kontinentů. Součástí výstavy jsou tak

Po návratu všech účastníků a získaných sbírek proběhla

přesné kopie jednotlivých zobrazení mýtických duchů i zví-

za obrovského zájmu veřejnosti řada přednášek, díky filmo-

řat, v čele s rozsáhlou kopií (12 x 6 m) známé skalní obra-

vému záznamu J. Vrožiny Československá televize vysílala

zárny Oenpelli, objevené v roce 1948. Instalace je doplněna

dvaadvacet dokumentů sledujících stopy českých vědců

získanými loveckými zbraněmi, předměty denní potřeby

v Austrálii. Změna politických poměrů však již značně kom-

kmene Rembarranga a archeologickými nálezy – kamen-

plikovala přípravy první instalace získaných sbírek v roce

nými nástroji. Velmi cenná je rovněž rekonstrukce originálu

1971. Výstava, která v Československu začala být vnímána

chaty s malbami klokana, goany a mýtické bytosti na kůře,

negativně, posléze díky dlouholetému kurátorovi etno-

kterou se podařilo Janu Jelínkovi získat ve vnitrozemí Arn-

logické sbírky Oldřichu Neužilovi putovala po řadě muzeí

hemské země. Podobné chaty zdobené malbou byly ces-

v Polsku, Maďarsku a Rakousku. Po uplynulých čtyřiceti

tovateli zaznamenány ještě na počátku 20. století, v letech

letech od poslední prezentace výsledků jedné z nejnároč-

šedesátých se však již jednalo o velmi překvapivý objev.

nějších zahraničních výprav Moravského zemského muzea

Výstavou diváky provází tradiční australská hudba i jeden

tak byla připravena nová prezentace jedné z nejhodnotněj-

z televizních dokumentů věnovaný australskému umění,

ších sbírkových kolekcí muzea.

natočený účastníky expedice v roce 1969.

Vrcholem expedice i připravené výstavy jsou exponáty

K výstavě je připravena také stejnojmenná doprovodná

získané při setkání se skupinou domorodců kmene Rem-

publikace, předkládající čtenáři čtyři texty autorů, kteří se

barranga, vedenou stařešinou Mandargem. Tato skupina

výzkumné cesty přímo účastnili, nebo kteří byli po jejím

si uchovala znalost technik i myšlenkového světa tradiční

ukončení velmi úzce spjati s osudy získaných sbírek. Prv-

společnosti lovců a sběračů nedotčených moderní civili-

ní text organizátora expedice Jana Jelínka představuje

zací. Byly od nich získány zcela autentické umělecké před-

část unikátního nepublikovaného rukopisu, reflektujícího

měty, malby na kůře v tzv. „rentgenovém stylu“ i jedineč-

autentické postřehy ze setkávání s australskými domorodci

né informace sloužící k výkladu původního domorodého

a jejich výklady tradičního umění. Následující text etnologa

australského umění a duchovního života. Několikadenní

Stanislava Novotného mapuje komplikované osudy pří-

společné táboření rovněž umožnilo sledovat a popsat růz-

prav a průběhu expedice Moravského zemského muzea

né činnosti a výrobní postupy, včetně výroby kamenných

a doplňuje základní informace o kultuře domorodých Aus-

nástrojů a pořídit jejich bohatou fotodokumentaci čítající

tralců. Zpracování získaných archeologických nálezů se

celkem na 3 000 dochovaných snímků, které byly bohatě

ujal Karel Valoch. Katalog je uzavřen vzpomínkou na slo-

využity i ve stávající expozici. Na výstavě je k vidění i řada

žité osudy účastníků expedice i celé kolekce po vyznění

jiných předmětů zdobených tradičními malbami – schrán-

„Pražského jara“ od Oldřicha Neužila. Publikace je doplně-

ky na uložení kosterních pozůstatků, hudební nástroje (did-

na autentickými archivními fotografiemi z Austrálie z roku

geridoo), rituální vesla...

1969 i barevnými fotografiemi vybraných exponátů.

O domorodých obyvatelích Austrálie v době před evropskou kolonizací se často říká, že svoji kulturu nenosili

Petr Kostrhun

25

2[12
1[08

Orchideje Znojemska

a ve Slezsku“. Řadu zajímavých informací získal od přírodo-

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Dům umění – mázhauz
14. března – 12. května 2012
Orchideje. Magické slovo vyvolávající ve většině z nás
obrazy a vůně dálek, pocity tropického deštného pralesa
a vzrušení výprav do tajuplných koutů naší planety. Orchideje (vstavačovité) jsou zřejmě nejrozšířenější čeledí rost-

vědců Jihomoravského muzea a Národního parku Podyjí
a jaro a léto roků 2010 a 2011 trávil na výpravách za orchidejemi Znojemska.
Autor by rád poděkoval své ženě Aleně za stálou podporu
v jeho snažení a neskonalou trpělivost při čekání na loukách a v lesích na dobré světlo, Ing. Němcovi, dr. Reiterovi
a Ing. Škorpíkovi za informace o lokalitách výskytu orchidejí na Znojemsku a pražské fotolaboratoři Thalia Picta
za příjemné jednání a perfektní realizaci fotografií.

lin čítají mezi 20 000 až 30 000 druhy, z nichž většina roste

Antonín Komenda

epifyticky na stromech právě v tropech. Naštěstí i v České
republice jsou tyto krásné květiny zastoupeny padesáti až
šedesáti divoce rostoucími druhy. Naše orchideje rostou,
na rozdíl od tropických, pouze na zemi, ale to jim neubírá
nic na půvabu. Naopak, zajímavostí všech našich orchidejí
je jejich symbióza s houbami. Tento vztah je komplikovaný a citlivý a definuje poměrnou vzácnost vstavačovitých

Dějiny medicíny
na Mladoboleslavsku

Muzeum Mladoboleslavska
27. března – 3. června 2012

u nás. Přibližně třetinu našich orchidejí lze nalézt na Znojemsku, z nich třináct vybraných druhů zobrazují vystavova-

dějiny lidstva, až do období raného středověku však infor-

né velkoformátové fotografie.
K fotografování přivedly autora před sedmi lety, když

mace o její podobě na našem území získáváme pouze

se digitální fotografie stávala běžnou věcí, obdiv a láska

z archeologických nálezů. O tom, jak vypadala v dalších

k přírodě. Začínal s kompaktním ultrazoomem a v hledáč-

staletích, nás již informují písemné prameny, s průběhem

ku jeho zájmů se záhy ocitl hmyz a květiny. A především

doby neustále četnější a rozsáhlejší. Z posledních staletí

na květinách, které, na rozdíl od hmyzu, většinou nikam

pak máme dochovány i mnohé lékařské nástroje, přístroje

neutíkají, se učil.

a další vybavení.

Netrvalo dlouho a poznal, že jak používaná technika, tak

To vše a ještě mnohem více mohou návštěvníci zhlédnout

samouctví mu už nestačí k dosažení takových fotografic-

na výstavě „Dějiny medicíny na Mladoboleslavsku“, která

kých výsledků, jakých dosáhnout chtěl. Přišla nemalá inves-

byla ve výstavním sále muzea na mladoboleslavském hra-

tice do digitální zrcadlovky a do vzdělání prostřednictvím

dě slavnostně otevřena v úterý 27. března 2012. Zatímco

rekvalifikačního kurzu v pražském Institutu digitální foto-

četné historické fotografie a dokumenty využité na výsta-

grafie (IDIF).

vě pocházejí zejména ze sbírek Muzea Mladoboleslavska,

Během svých toulek začal autor hledat téma, které by

Městského muzea v Mnichově Hradišti, Muzejního spolku

mu dovolilo vytvořit atraktivní, cíleně zaměřený, ale při-

v Kosmonosích a také z fondů Státního oblastního archivu

tom rozmanitý cyklus fotografií, jenž by mohl zaujmout

v Praze – Státního okresního archivu Mladá Boleslav, his-

nejen
přírody.

Po

milovníka

torické lékařské náčiní i další předměty na výstavu zapůjčí

prvním

Národní lékařská knihovna – Zdravotnické muzeum v Praze

setkání s malou orchidejí vstavačem kukačkou na Cínové hoře
na jaře roku 2009 bylo
rozhodnuto.

Autor

prostudoval

dostup-

nou literaturu a zřejmě nejvíce poznatků načerpal z knihy
M. Jatiové a J. Šmitáka
„Rozšíření a ochrana
orchidejí na Moravě
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Tvůrci výstavy věnovali pozornost zejména vývoji mladoboleslavské Oblastní nemocnice a Psychiatrické léčebny

Za své grafické práce obdržel uznání na výstavě ve Varšavě
a několik cen České akademie věd a umění.

v Kosmonosích, přičemž vedení obou ústavů bylo při pří-

Vystavoval samostatně i v rámci kolektivních prezenta-

pravě výstavy rovněž nápomocno. Dalšími hlavními téma-

cí v několika místech Čech a Moravy a celkem 10krát také

ty, o kterých výstava pojednává, jsou Pírkovo sanatorium,

v Mladé Boleslavi, přičemž poslední výstavy v letech 1967

vývoj nemocenských pojišťoven, vojenské lazarety a lékár-

a 1992 se konaly ve zdejším muzeu. Věříme, že také nová

nictví.

výstava naváže na úspěch těch předchozích, a že se setká

Věříme, že výstava, nad níž převzal záštitu hejtman Stře-

s velkým zájmem návštěvníků.

dočeského kraje MUDr. David Rath, a která představuje
řadu doposud veřejnosti neznámých materiálů, zaujme

Luděk Beneš

návštěvníky všech věkových kategorií. V květnu ji navíc
doprovodí vzdělávací program v muzejní herně.
Luděk Beneš

Výročí malíře Bedřicha Mudrocha
Muzeum Mladoboleslavska
29. března – 10. června 2012

publikace
Nevšední příběhy portrétů
Téměř jako vánoční dárek se dostala do rukou čtenářů
na sklonku loňského roku nevelká publikace dlouholetého
pracovníka Národního muzea Lubomíra Sršně, která mapu-

Dne 24. května 2012 uplyne padesát let od chvíle, kdy

je pět osudů vybraných obrazů–portrétů i portrétovaných,

tento svět opustil významný malíř, kreslíř a grafik, a rovněž

pocházejících ze sbírek historického oddělení tohoto

oblíbený výtvarný pedagog Bedřich Mudroch, jehož život

muzea. S jejich jmény, která nebyla vybrána náhodně, se

a dílo je úzce spjato s Mladou Boleslaví. Muzeum Mlado-

setkáváme od školních lavic: Antonín Jaroslav Puchmajer,

boleslavska se při této příležitosti rozhodlo připomenout

Josef Vojtěch Sedláček, Václav Hanka, Bohuslava Rajská

osobnost Bedřicha Mudrocha výstavou, která byla v Gale-

a Barunka Panklová.

rii na arkádě slavnostně zahájena ve čtvrtek 29. března

Osudy portrétů i portrétovaných se autor publika-

2012. Výstava představí jakýsi průřez jeho malířským dílem,

ce zabývá již řadu let. Postupně skládá střípky infor-

nevelký rozsahem, ale jak doufáme, výstižný a přitažlivý.

mací, které nalézal přímo na obrazech i jejich rubo-

Bedřich Mudroch se narodil 11. srpna 1898 v jihočeském

vých stranách, a které ho dál „pudily“ hledat ve sta-

Bavorově, kde také prožil většinu svých školních let. Není

rých muzejních inventářích, v archivních materiálech

divu, že se půvabná jihočeská krajina stala jedním z důleži-

i dobové literatuře. A jak sám uvádí v úvodu publikace,

tých témat jeho tvorby. Po studiích na Umělecko-průmyslo-

byla to práce mnohdy až detektivní, přinášející silné zážitky

vé škole v Praze (u E. Dítěte a V. H. Brunnera) a následném

a radost z odhalování neznámého, radost ze vzrušujícího

absolutoriu speciální malířské třídy na výtvarné akademii

poznávání skutečnosti.

(u M. Švabinského) působil jako středoškolský profesor

Poutavému vyprávění příběhů obrazů však předcházela

nejprve krátce v Moravských Budějovicích a v Zábřehu

mnohaletá erudovaná práce odborníka, který své poznatky

na Moravě, aby pak na třináct let zakotvil v Trutnově. Také

průběžně zpracovával v odborných studiích a publikoval

majestátní Krkonoše se tím pádem výrazně vtiskly do jeho

v odborných časopisech (např. ve Sborníku Národního

krajinářského díla. V roce 1938 přijal místo v Mladé Bolesla-

muzea v Praze, v řadě věnované historickým studiím) a rea-

vi, kde setrval až do odchodu na odpočinek v roce 1958.

lizoval v expozici na zámku ve Vrchotových Janovicích, kte-

Jak už bylo zmíněno, Bedřich Mudroch byl především krajinář. Kromě již uvedených témat se zaměřil také na motivy

rá už od roku 1987 připomíná známé i zapomenuté osobnosti společnosti v Čechách devatenáctého století.

z Pojizeří, pojaté zprvu v tlumených barvách, v pozdějším

Autor nejenom že podrobně popíše vyobrazení, jeho

období s výraznější barevnou škálou. Jiné žánry – portré-

technický stav, průběh a zásahy restaurování, ale cenné je

ty, zátiší, kytice, figurální výjevy – se v jeho tvorbě objevují

pro čtenáře právě jeho historické, resp. kulturněhistorické

jen zřídka a zejména v počátečním období. Zato byl veli-

vidění, které objasňuje celkovou situaci. Na vlastní životní

ce úspěšným a oblíbeným grafikem, kromě volné tvorby

osudy portrétovaného navazují osudy jeho rodiny a přátel

se věnoval i užité grafice – plakátům, novoročenkám, ex

a vykreslení jeho postavení v tehdejší společnosti. Celko-

libris, neopomíjel ani návrhy divadelních scén a loutek.

vou situaci doplňují zmínky o společenské a politické atmo-
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sféře, vzájemné vzta-

mense, který zde začal studovat na Akademii malířství.

hy a tříbení názorů,

Podobizna, kterou Klemens vytvořil v letech 1840–1841,

které byly všeobecně

je zcela netypickou ukázkou tehdejší portrétní malby.

přijímány v prostředí

Na obraze je zachycena mladá dívka v laboratoři. Její tvář

(nejenom) pražských

vystupující z temnoty je ozářena světlem vycházejícím

vlastenců. Vedle toho

z vysoké lampy, která se používala v chemických labora-

klade vlastní ambice

tořích jako kahan nebo při demonstrování jevů: hranol

jednotlivých postav.

v pravé ruce dívky láme světlo, nízký skleněný jehlan

A to vše proto, aby

v levici rozkládá paprsky světla na barevné spektrum. Touha

se dopátral, za jakých

po poznání mladé Bohuslavy Rajské však byla záhy vystří-

podmínek, kdy a na čí

dána pragmatickými starostmi o rodinu, neboť se stala

popud obrazy vznikly.

ženou ovdovělého Františka Ladislava Čelakovského a jeho

Týká se to i na prv-

čtyřem dětem novou matkou. Posledním z pětice portré-

ní pohled nevýrazné

tů je vyobrazení mladé, sedmnáctileté Barunky Panklové.

a navíc malé Puchma-

Postupným odkrýváním faktů, shromažďováním dokla-

jerovy podobizny, která vznikla ještě za básníkova života

dů a podrobných analýz zkoumaných tak říkajíc ze všech

v roce 1818. Hledání pramenů k jejímu vzniku přivedlo

stran, dospěl autor k potvrzení, že obraz maloval Antonín

badatele k další podobizně publikované v Puchmajero-

Lhota. Nemaloval jej však jako mladý začínající umělec

vých Sebraných básních z roku 1881; byla však odlišná,

v roce 1837, nýbrž jako uznávaný profesor pražské Akade-

ale bádání bylo nečekaně korunováno nálezem její před-

mie pravděpodobně až v šedesátých letech 19. století, po

lohy – olejomalbou od významného portrétisty 1. polo-

smrti Boženy Němcové, jako opožděnou retrospektivní

viny 19. století Antonína Machka. Portrét Josefa Vojtěcha

rekonstrukci podle notoricky známého portrétu Josefa Voj-

Sedláčka byl veden ve sbírkách jako anonymní, co se týče

těcha Hellicha. Nedokončený přípis perem „17 roku. Božena

autora i portrétovaného. Při pátrání, které vedlo mnoha

Nemco=“ na zadní straně obrazu připomíná sedmnáctý rok

(a jak už to bývá i lichými) směry, však pomohly atributy

jako poslední rok dívčí svobody Barunky Panklové.

a oděv. Výsledkem bylo zjištění, že jde o premonstráta,

který

byl

po

dobu

studia

Příběhy obrazů provázené vlastními zážitky a postřehy

filozofie

badatele, komentující jednotlivé postupné kroky při mapo-

v Praze ovlivněn myšlenkami a idejemi mladého Ber-

vání historie, zaujmou bezesporu nejen odborné muzejní

narda Bolzana, a vedle toho absolvoval i přednášky

a galerijní pracovníky, ale jsou úžasným příkladem toho,

z matematiky, fyziky a na závěr i teologie. Poté působil

o co se všichni v muzeích snažíme: totiž jak poučené veřej-

v Plzni a jako obránce a propagátor češtiny se spojil

nosti zpřístupnit poutavým způsobem naši historii, aniž

s literáty volně seskupenými kolem A. J. Puchmajera.

bychom snižovali nároky na odborné a vědecké kvality.

A přes monografii o Antonínu Machkovi vypátral a potvr-

Nevšední příběhy portrétů vydalo nakladatelství Vyšehrad,

dil Lubomír Sršeň i autorství malíře – byl jím v Praze po

spol. s. r. o. v Praze ve spolupráci s Národním muzeem,

určitou dobu působící würzburský portrétista Ferdinand

2011. Publikace má 144 stran, barevné přílohy a doporuče-

von Lütgendorff. Kapitola věnovaná Václavu Hankovi nese

nou cenu 298 Kč.

v názvu „…v celé své slávě“. To proto, že si Hanka potrpěl
na tom, aby mohl na obraze z roku 1821 ukázat vzácné dary

Jana Svobodová

a pocty, kterých se mu dostalo od významných osobností.
A právě tato partie ve spodní části obrazu byla doplňována
o další předměty včetně vlepení faksimile stránky z Rukopisu královédvorského, takže její autor Antonín Machek byl
s poslední verzí malby hotov až v roce 1842.
Portréty „vlastenců a spisovatelů“ pokračují dobově
netradičně pojatým portrétem mladé Bohuslavy Raj-

Lesníci, lesnická škola a Úsov
Monografii vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku
v roce 2011 jako doprovodnou publikaci ke stálé expozici
„Úsov – kolébka lesnického školství na Moravě“.

ské, která se v Čechách jako první žena pustila do zápasu

Touto publikací, která je 31. svazkem „Knihovničky Sever-

o ženskou emancipaci a propagovala vzdělávání mladých

ní Moravy“, chce její autor PaedDr. Zdeněk Doubravský

dívek. Sama se věnovala přírodním vědám, se kterými dív-

nejen upozornit na úsovské počátky a další osudy morav-

ky a mladé ženy seznamoval Karel Slavoj Amerling. Ten také

ského a slezského lesnického školství, ale současně vzdát

do Prahy přivedl nadaného Slováka Jozefa Božetěcha Kle-

hold všem lesníkům, kteří se snažili zachovat, obnovovat
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a

zušlechťovat

nářečí lašského (nářečí slezského s přilehlým severový-

naše krásné lesy.

chodním cípem moravským) a část nářečí valašského.

Nová expozice

Při jeho zpracování Mojmír Horečka vycházel z myšlenky,

na zámku v Úso-

aby si novou knihu přečetl se zájmem nejen odborník, ale

vě,

i každý zájemce o lidovou řeč a nářečí. Především čtenáři

přibližující

lesnické

vzdě-

mladší generace budou možná překvapeni rozmanitostí,

lávání prostřed-

pestrostí a svérazností původního frenštátského nářečí.

nictvím

řady

Např. „Pambu požehnaj – přání zdárné úrody, vadiť – pře-

dokumentů,

kážet …“ Součástí nové knihy je nejenom její hlavní – slov-

fotografií, učeb-

níková část, ale i např. informace z dějin města Frenštát

ních pomůcek,

pod Radhoštěm a o vymezení nářeční oblasti Frenštátska,

studentských

ukázky rozmluv a vyprávěnek atd. Badatelé v ní najdou také

výrobků a dal-

citáty některých významných spisovatelů o nářečí Frenštát-

ších předmětů,

ska. Petr Bezruč, častý host ve Frenštátě a zastánce starých

nedovoluje širší

jazykových výrazů, chválil frenštátskou řeč v básni Město

faktografické

pod Radhoštěm: „Krátká, sladká, půvabná a jak atlas

postižení vývoje lesnického vzdělávání tak jako psaný text.

hedvábná. Leťte, děti, s hori skal do roviny mimo kleč

Předkládaná publikace je proto textovým partnerem expo-

a

zice a přináší další informace z více jak stopadesátileté his-

držte řeč!“ Sva-

torie lesnického školství. Její obsah je zaměřen především

topluk Čech na-

na počátky lesnického vzdělávání, zvláště na přiblíže-

psal

ní života učitelů a studentů ve školách na zámku Úsově

radhošťských

a na hradě Sovinci.

pastýřů: „Ó, Vala-

frenštátsku

o

mluvě

Bohatě ilustrovanou publikaci, v pěkné grafické úpravě,

ši umějí vypra-

lze zakoupit v Muzeu Šumperk a na všech jeho pracovištích

vovati tak živě

– v Muzeu v Mohelnici, Zábřehu, Památníku Adolfa Kašpara

a ohnivě, téměř

v Lošticích a na zámku v Úsově – za 60 Kč.

dramaticky!“
Soubor
Miluše Berková

slov

a úsloví z Frenštátska je dopl-

Tak mluvíme pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě vydalo a slavnostně pokřtilo

něn fotografiemi a obrazovým
doprovodem
ze

soukromé-

nově zpracované vydání knihy Františka Horečky z roku

ho archivu Mojmíra Horečky. Na obálce knihy dominuje

1941 „Nářečí na Frenštátsku“ pod názvem Tak mluvíme pod

obrázek opony pro frenštátské jeviště z roku 1921 od aka-

Radhoštěm. Knihu zpracoval Mojmír Horečka, syn Františka

demického malíře Břetislava Bartoše, uvnitř čtenáři najdou

Horečky. Toho zaujala badatelská práce jeho otce již jako

také obrázky maleb Františka Horečky Radhošt v podzimu

studenta, proto mu často vypomáhal. Mojmír Horečka

a U kostela ve Veřovicích. K vydání soubor připravili Ing. Aleš

za učitelského povolání postupně shromažďoval doplňky

Hájek, Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. a Mgr. Jarmila Nesvadbová.

ke slovníkové části otcovy knihy. K jednotlivým heslům

Odpovědným redaktorem byl Ing. Vítězslav Koukal, CSc.

navíc připojoval jejich charakteristiku a výsledky ověřo-

Novou knihu vydalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově

vání či srovnávání se Slovníkem jazyka českého z let 1937

pod Radhoštěm za finančního přispění Ministerstva kultury

a 1952. Slovníkové zpracování nové knihy nedodržuje

ČR.

lexikografickou normu, hesla autor doplňoval věcný-

Vázaný soubor má 840 stran a je jednou z největších

mi odkazy a stejně jako ve vydání roku 1941 ponechal

sbírek slovního materiálu u nás. Knihu je možno zakoupit

hnízdovité řazení hesel. Čtenáři najdou v souboru slov

v Poštovně v areálu Dřevěného městečka za 1 000 Kč.

a úsloví z Frenštátska i některé výrazy obecně lidové
a hovorové. Frenštátské nářečí má podle odborníků vel-

Daniel Šamánek

ký význam především díky své poloze. Jedná se o část
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Hospůdky, výčepy a hostince
starého Milevska
Koncem roku 2011 se na knižním trhu objevila pozoruhodná kniha Mgr. Jiřího Pešty, pracovníka Státního
okresního archivu v Písku, která se týká dějin milevského pohostinství. Jakkoli by se mohlo zdát, že na dějinách
hospod, hospůdek a šenků nemůže být nic zajímavého,

Dějiny psané národopisem
Nejnovější publikace Víta Smrčky přibližující prostřednictvím dějin Národopisné společnosti českoslovanské
(později československé) vývojové peripetie českého
národopisu od 90. let 19. století až na počátek 21. století. Kniha vznikla na základě důkladného archivního
studia a v mnoha ohledech může sloužit jako materiál k poznání dějin české etnologie. Mimo jiné osvětluje okolnosti formování vědeckého národopisu na přelomu 19. a 20. století, dědictví Národopisné výstavy
českoslovanské, vznik a rozvoj Národopisného muzea
v Praze, projekt národopisné encyklopedie a regionálních monografií či dokumentační a výzkumné aktivity
po 2. světové válce.
Tuto publikaci, která má 300 stran, si můžete objednat
za cenu 200 Kč (+ poštovné a balné) na adrese: Česká národopisná společnost, Národní třída 3, Praha 1, 117 20 nebo
prostřednictvím e-mailu: narodopis@narodopisnaspolecnost.cz.
Daniel Drápala

kniha Jiřího Pešty dokazuje, že opak je pravdou. Autor
ve své knize shromáždil velké množství prověřených údajů
o milevských hostincích od nejstarších dob až do roku 1948,
kdy většina těchto zařízení skončila v nově založeném podniku RaJ. Kromě dějin hospůdek se však autor věnuje i dějinám jednotlivých milevských rodin výčepníků a hoteliérů,
a jejich životním osudům. Vždyť hostince sehrály veledůležitou roli i v tehdejším spolkovém a kulturním životě,
protože právě v sálech hostinců se odehrávaly například
hasičské plesy, odbýval se zde společenský život, hrála se
tu divadelní představení a promítaly se zde i první filmy
pojízdných biografů.
Kniha je doprovázena desítkami starých a vzácných fotografií, jak z fondů Milevského muzea, tak i ze soukromých
sbírek. Nechybí zde ani plánky města se zakreslením hostinců, dnes už mnohdy neexistujících, a podrobný seznam
pramenů a literatury.
Publikace vyšla v pevné vazbě, na křídovém papíru v rozsahu 192 stran, v počtu 300 ks. Vydalo ji Milevské muzeum,
kde je možno knihu za cenu 299 Kč též zakoupit.

Termín pro zasílání výstav
do Kalendária kulturních událostí
Pro otištění aktuálních výstav v tomto 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

Vladimír Šindelář
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volná místa
Ministerstvo kultury ČR

– souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
– ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

dosaženém vzdělání
– originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce

ředitele/ředitelky
Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, s. p. o.

(cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)
– negativní lustrační osvědčení podle zákona č.451/1991
Sb. (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob
narozených po 1. 12. 1971)
– čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 – 17. 11.
1989 ve smyslu § 2 zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se

Požadujeme:
– ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského/inženýrského stupně,
– základní znalosti z oblasti muzeologie a etnologie (etnografie), výhodou jsou aktivity v profesních orgánech

u osob narozených po 1. 12. 1971)
Nabízíme:
– platové zařazení do tarifní třídy T 16, příplatek za vedení,
osobní ohodnocení

– nejméně pětiletou praxi v řízení pracovních týmů
– znalost principů činnosti a financování státní příspěvkové
organizace
– znalosti v oboru působení a zaměření organizace výhodou
– schopnost řízení náročných systémů, flexibilitu
– schopnost dlouhodobé koncepční práce
– základní znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky
– aktivní znalost anglického, případně německého jazyk
– schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezinárodní úrovni a schopnost komunikace s médii
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
– označení výběrového řízení,
– jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
(číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státní-

Základní podklady pro zájemce o výběrové řízení naleznete na http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=414:
– Střednědobá koncepce rozvoje instituce
– Zřizovací listina Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm
– Výroční zprávy od roku 2005
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Vondráčková, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, tel.: +420 257 085 457, e-mail:
hana.vondrackova@mkcr.cz
Upozorňujeme:
Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel, která budou
schválena ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

ho příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum
a vlastnoruční podpis.
K přihlášce je nutno dále připojit:
– strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních
zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
– představu o poslání, cílech, řízení a dalším rozvoji Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v rozsa-

Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury České republiky nebo zašlou doporučeně své přihlášky s přílohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději
do 11. května 2012 včetně na adresu:
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí
a

galerií

Ministerstvo

kultury

České

republiky,

Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 v obálce označené –
ŘVMP-KONKURZ-NEOTEVÍRAT.

hu do 5 normostran v souladu se střednědobou koncepcí
instituce
– motivační dopis
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Festival muzejních nocí 2012
Národní zahájení tentokrát
v Novém Jičíně

V roce 2012 se uskuteční již VIII. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat ve dnech 18. května
až 9. června 2012. Celorepublikový festival, který pořádá od roku 2005 každoročně Asociace muzeí a galerií ČR
ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem, zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií a poskytuje
platformu pro společnou kooperaci, a také pro lepší informovanost veřejnosti o nabídce našich kulturních institucí.
Festival se tak stal ojedinělou akcí – významným kulturním

XI. ročník Národní soutěže muzeí

a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem
v Evropě obdoby.
Narůstající úspěch jednotlivých ročníků festivalu dal
vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení
festivalu (podobně jako je tomu u Dní evropského kultur-

Gloria musaealis 2012
1. ledna 2012 – 28. února 2013

ního dědictví), které se tak stalo dynamickým prvkem Festivalu muzejních nocí v České republice. A nejen jeho, ale

Deset předchozích ročníků Národní soutěže muzeí

celé soustavy mediálních kampaní, které pořádá Asociace

Gloria musaealis bylo naplněno kvalitními projekty,

muzeí a galerií ČR ve snaze zviditelnit a přiblížit veřejnosti

které prezentovaly práci muzeí a galerií ve třech hlavních

obor muzejnictví. Tato zahajovací slavnost se stala každo-

kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku,

roční tradicí konanou vždy pod záštitou jednoho z krajů

Muzejní počin roku.

a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky.
V pořadí již páté slavnostní Národní zahájení Festivalu
muzejních nocí proběhne dne 18. května 2012 od 16.00

Věříme, že i v XI. ročníku 2012 soutěže se setkáme
s řadou Vašich vynikajících projektů.

hodin v prostorách Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Moravskoslez-

Rádi Vám poradíme se zpracováním přihlášky.

ského kraje Ing. Jaroslava Palase a starosty města Nového
Jičína PhDr. Jaroslava Dvořáka. Partnerem národního zahá-

Informace o soutěži a přihlášky do všech kategorií

jení je Asociace krajů ČR. Národního zahájení Festivalu mu-

naleznete na

zejních nocí se zúčastní zástupci Ministerstva kultury ČR,

http://www.gloriamusaealis.cz.

Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru ICOM, krajů
a krajských úřadů a další hosté z celé České republiky včetně zástupců členských institucí Asociace muzeí a galerií ČR,
zejména těch, kteří předchozího dne převzali v Národním
muzeu Ceny Gloria musaealis. Toto slavnostní zahájení je
pro ně příjemnou příležitostí prezentovat výsledky své práce a také prostorem pro setkání a vzájemný dialog s dalšími
kolegy i se širokou laickou veřejností, pro niž jsou aktivity
sbírkotvorných institucí – muzeí a galerií – určeny především.
Na slavnostní Národní zahájení festivalu naváží muzejní
noci po celé České republice a festival vyvrcholí v sobotu
9. června 2012 devátým ročníkem Pražské muzejní noci.
Více na http://www.muzejninoc.cz!
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Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2012
Oficiální zahájení v Nové galerii Žerotínského zámku v Novém Jičíně
15.00 – 16.00 prezence účastníků
16.00 – 16.45 slavnostní zahájení VIII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2012
16.45 – 17.00 prezentace vítězů X. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2011
17.00 – 17.30 vernisáž výstavy Karel I. – poslední český král
17.30 – 20.00 raut v prostorách muzea
V rámci Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2012 bude zdarma návštěvníkům zpřístupněn areál
Žerotínského zámku v Novém Jičíně včetně výstav a expozic.

Program Muzejní noci 2012 v Žerotínském zámku v Novém Jičíně
16.00 hodin – Nová galerie a Rytířský sál
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí
a vernisáž výstavy KAREL I. – POSLEDNÍ ČESKÝ KRÁL
u příležitosti 100. výročí návštěvy arcivévody Karla a princezny Zity v Novém Jičíně
17.30 hodin – Předsálí Nové galerie
Prezentace 3D projektu unikátního letadla Viléma Žurovce
18.00, 20.00 hodin – 2. zámecké nádvoří
„DUEL“ – vystoupení vojenského historického klubu Husarské akademie a program pro děti
19.00 – 23.00 hodin – Rytířský sál
Fotografická soutěž o nejkrásnějšího prince a princeznu
20.00 hodin – Nová galerie
Módní přehlídka u příležitosti 125. výročí založení muzea v Novém Jičíně
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 hodin – Pokladna muzea
Komentované prohlídky expozicemi muzea v Žerotínském zámku
16.00 – 23.00 hodin
Další doprovodný program, jízda dětí na ponících

Vzájemné uznávání průkazek členů AMG a pracovníků NPÚ a členů ICOMOS
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
chtěli bychom Vás informovat o obnovení dohody Asociace muzeí a galerií ČR s Národním památkovým ústavem o vzájemném uznávání průkazek AMG
a pracovníků NPÚ a členů ICOMOS. Exekutiva AMG doporučuje členským muzeím a galeriím umožnění volných vstupů pracovníkům NPÚ a členů ICOMOS
na základě předložení platného průkazu s účinností od 1. dubna 2012, se zahájením turistické sezóny na památkových objektech ve správě NPÚ.
Pro držitele průkazu AMG to znamená, že po předložení vlastní průkazky u pokladny institucí zřizovaných Národním památkovým ústavem mu bude umožněn
bezplatný vstup. Od roku 2001 rovněž platí Dohoda o vzájemné spolupráci mezi AMG a Zväzom múzeí na Slovensku, jejíž součástí je i vzájemné uznávání
členských průkazů.
Veškeré informace týkající se recipročního uznávání všech volných vstupů včetně seznamů institucí a podob jednotlivých průkazů jsou umístěny
na internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz. Pokud potřebujete vyměnit samolepku AMG ve svých pokladnách, neváhejte se na nás obrátit
a my Vám novou pro vylepení či výměnu zašleme obratem. Zároveň bychom uvítali, kdybyste nás informovali o případech, kdy stran některé z institucí nebude
dohoda respektována a držitelům průkazek AMG nebude bezplatný vstup umožněn (s udáním data a instituce, kde se tak stalo).
Doufáme a pevně věříme, vážené kolegyně, vážení kolegové, že možnost vzájemného uznávání volných vstupů bude mezi členskými muzei a galeriemi AMG
vítána jako příjemná výhoda, a zároveň že dohoda mezi NPÚ a AMG, a také Zväzem múzeí na Slovensku bude dodržována všemi členy AMG, aby nemusela být
z důvodu nerespektování některého z členů AMG v budoucnu zrušena.

