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X. Sněm
Asociace muzeí a galerií České republiky
31. října – 1. listopadu 2012
Sněmovní sál Minoritského kláštera v Opavě
Předběžný časový plán Sněmu AMG:

středa, 31. října 2012
9.30–11.00
11.00–13.00
		
		
		

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

13.00–14.00

Přestávka na oběd

14.00–15.30
		

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

15.30–16.00

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

16.00–16.30

Přestávka na kávu

16.30–16.50
			
16.50–17.10
			
17.10–17.30
			

Muzejní statistika a benchmarking jako nástroj evaluace muzeí (PhDr. František Šebek, vedoucí pracovní skupiny
pro muzejní statistiku při AMG)
Doporučení Komise konzervátorů-restaurátorů AMG pro zadávání veřejných zakázek na konzervátorský-restaurátorský zásah
(Ing. Ivo Štěpánek a Ing. Alena Selucká, Komise konzervátorů-restaurátorů AMG)
Muzea a internet – využití internetu pro prezentaci a popularizaci instituce na internetu, webové služby AMG, Adresář muzeí
a galerií ČR a rozšíření služeb pro návštěvníky i muzejní instituce (Ing. Evžen Vaněk, EVANEK Web Design Studio)

17.30		

Závěr I. dne jednání, ubytování účastníků

18.30–19.30

Prohlídka expozic a výstav Slezského zemského muzea v Opavě

od 20.00

Společenské setkání členů AMG a účastníků X. Sněmu AMG

čtvrtek, 1. listopadu 2012
9.00–10.30

Diskuze – II. část

10.30–11.00

Přestávka na kávu

11.00–13.00
		
13.00		

Volby do orgánů AMG (předseda volební komise)
Přijetí usnesení X. Sněmu AMG (předseda návrhové komise)
Závěr jednání

Přihlášky zasílejte sekretariátu AMG na adresu:
Asociace muzeí a galerií ČR, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 210 037–9
Fax: +420 224 210 047
E-mail: amg@cz-museums.cz

Více informací na http://www.cz-museums.cz
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úvodník
Čí je AMG? Naše!

Sněm je skutečně příležitostí, kdy se ve větší míře než jindy
předpokládá zapojení jednotlivých členů do výše popsaných

Léta se s léty sešla a jsme opět v období před zasedáním
nejvyššího orgánu našeho profesního sdružení – Sněmem
Asociace muzeí a galerií ČR. Proč se tato valná hromada
každé tři roky schází?
Aby členové AMG – řádní, individuální i čestní –
zhodnotili, co se za uplynulé období od předchozího sněmu
v naplánované činnosti Asociace udělalo; co se povedlo
či naopak nepovedlo a proč; co bylo oproti původnímu
záměru připraveno navíc; co si vyžádalo pružně zareagovat
na aktuální dění v oboru muzejnictví; proč byly některé
úkoly redukovány atp. Sněm se kromě zhodnocení práce

procesů. Pojďme tedy a formulujme své připomínky,
navrhujme úkoly a cíle pro další období, diskutujme,
zamysleme se nad stanovami, hledejme ve svých řadách
vhodné zástupce do Orgánů AMG, neboť ti budou v dalších
třech letech našimi prodlouženými pažemi, námi vybranými
hlavami, které budou námi schválené úkoly plnit.
AMG je dobrovolné sdružení rovnoprávných členů, kteří si
jednou za tři roky schvalují úkoly na další období a ze svého
středu volí zástupce, které plněním těchto úkolů pověřují.
Čí je AMG? Naše!
A proto je a bude taková, jakou si ji uděláme.

Exekutivy a Senátu AMG schází, aby členové AMG předložili,

Jana Hutníková

projednali a schválili návrhy na činnost a směřování našeho
sdružení v následujících třech letech; aby členové AMG
navrhli případné změny ve Stanovách AMG, pokud mají
pocit, že je třeba tento základní dokument, vymezující
poslání, cíle, úkoly a formy působení Asociace, měnit tak,
aby umožňoval co nejlepší fungování AMG v současných
podmínkách. Sněm se samozřejmě také schází, aby
členové AMG navrhli a zvolili ze svých řad předsedu a dva
místopředsedy, čtyři členy Exekutivy AMG a tři členy Revizní
komise AMG v čele s předsedou.
Členové AMG mohou své podněty, iniciativy či naopak
kritiku činnosti uplatňovat v rámci AMG také v období mezi
sněmy. Asociace, jako demokratické sdružení, má pro tento
aktivní přístup svých členů nastaveny jak mechanismy, tak
platformy (např. Senát AMG, 18 odborných a oborových
komisí, 14 krajských sekcí, Věstník AMG, vlastní webové
stránky). Že jsou tyto platformy k diskuzi o směřování
našeho profesního sdružení, k hledání nových cílů a úkolů či
k otevřené kritice jeho činnosti, využívány spíše sporadicky,
může mít mnoho důvodů. Od naprosté spokojenosti
všech členů AMG s činností sdružení :-), přes neochotu své
připomínky a výhrady veřejně prezentovat, po nedostatek
času a možná i nadhledu se v obecnější rovině oborem
muzeí a galerií zabývat. Ve hře může být samozřejmě
mnoho dalších faktorů, které absenci veřejné diskuze mezi
sněmy způsobují. Nechme však úvahy úvahami. Stojíme
před jubilejním X. Sněmem AMG, a tak kdy jindy definovat

obsah
Zprávy, aktuality, informace		

str. 4

Sekce, komise, kolegia			

str. 7

Z konferencí, seminářů			

str. 8

Muzeologie a muzejnictví		

str. 11

Koho to napadlo				

str. 18

Příběh muzejního předmětu		

str. 20

Personálie				str. 21
Recenze					str. 22
Pozvánky na konference, semináře

str. 24

Pozvánky na výstavy			

str. 25

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

nové cíle a úkoly, třeba i jiné směřování, než právě teď!
Dosluhující

Exekutiva

AMG

samozřejmě

předloží

členům Asociace svůj účet – hodnocení činnosti sdružení
od sněmu uplynulého; navrhne základní úkoly pro období

Příští číslo Věstníku AMG 5/2012 bude věnováno
tématu přeshraniční spolupráce – více informací
a výzvu k zasílání příspěvků naleznete na str. 30.

následující, stejně jako kandidáty do jednotlivých funkcí.
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zprávy, aktuality, informace
Národní zahájení
Festivalu muzejních nocí
v Novém Jičíně
V pátek 18. května 2012 byl v Žerotínském zámku v Novém Jičíně zahájen Festival muzejních nocí 2012. Muzeum
Novojičínska bylo jako první muzeum v Moravskoslezském
kraji poctěno možností uspořádat Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. Akce se uskutečnila ve spolupráci
s Asociací muzeí a galerií České republiky, Asociací krajů
České republiky, Moravskoslezským krajem a městem Novým Jičínem za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a společnosti Corinth. Slavnostní akt se konal
pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase a starosty města Nového Jičína PhDr. Jaroslava
Dvořáka – muzejníka z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku.
Slavnostního uvítání se ujal Ing. RSDr. Svatomír Recman,
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, hosty pozdravila místostarostka Nového Jičína Bc. Blanka Faluši

muzejních nocí 2012 v České republice, pozval moderátor
PhDr. Karel Chobot (ředitel Státního okresního archivu
Nový Jičín) na vernisáž výstavy „Karel I. – poslední český
král“ a další program novojičínské muzejní noci. Součástí
prohlídky expozic byla prezentace 3D projektu unikátního
letadla Viléma Žurovce, jehož plán získalo před nedávnem
Muzeum Novojičínska do sbírek.
Celý program včetně úvodního slavnostního zahájení byl
volně přístupný veřejnosti, pozvání do Nového Jičína přijali
nejen zástupci oceněných muzeí, ale také kolegové muzejníci z celé republiky, zástupci zřizovatelů paměťových institucí – krajů, měst i soukromých subjektů. Kladných ohlasů
na tuto akci bylo mnoho, bylo příjemné slyšet reakci z řad
tzv. laické veřejnosti, že ze všech prezentací oceněných
projektů bylo cítit nadšení pro práci, kterou muzea dělají.
Přejme si, aby toto nadšení v nás zůstávalo i nadále, a já
za něj děkuji všem spoluorganizátorům, kolegům, hostům
a přátelům muzejního světa.
Sylva Dvořáčková

a náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Jindřich Ondruš.
Jménem Asociace muzeí a galerií České republiky promluvila její předsedkyně PhDr. Eva Dittertová, za partnerský
Zväz múzeí na Slovensku jeho předseda PhDr. Peter Hyross

Cena Evropského muzea
roku 2012

– ředitel Múzea mesta Bratislavy. Český výbor Mezinárodní rady muzeí ICOM zastupoval Ing. Vlastimil Vykydal. Sérii
úvodních proslovů uzavřela ředitelka Muzea Novojičínska
PhDr. Sylva Dvořáčková.
Již tradičně bylo hlavní náplní programu představení
úspěšných projektů soutěže Gloria musaealis, zástupci
oceněných muzeí a galerií seznámili přítomné hosty nejen
s obsahem svých projektů, ale přidali zajímavosti a postřehy „z muzejní kuchyně“. Poté, co Trubači zámku Kunín zatroubili slavnostní fanfáry symbolizující zahájení Festivalu

Výroční zasedání Evropského muzejního fóra (EMF) a 35.
vyhodnocení Ceny Evropského muzea roku (EMYA) 2012
uspořádalo ve dnech 16.–20. května 2012 Městské muzeum v Penafielu, územním středisku ležícím východně
od Porta v severním Portugalsku. Městské muzeum bylo
po rozsáhlé rekonstrukci či spíše velkorysé dostavbě, financované městem a státní podporou, jedním z nominovaných
muzeí roku 2011 a letošního zasedání využilo k tomu, aby
představilo své výsledky mezinárodnímu fóru muzejníků,
novinářů a dalších zájemců. Město i portugalské ministerstvo kultury mu opětovně poskytly účinnou podporu
a představily své snahy a záměry ve velmi dobrém světle.
V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 59 muzeí z 20 států Evropy a všechna byla představena v brožuře, vydávané pravidelně k výročnímu zasedání. Každé se
prezentovalo anglickým a francouzským textem a dvěma
obrázky, zpravidla jedním z exteriéru, druhým interiérovým
pohledem. K prezentaci na zasedání však byla vybídnuta
jen muzea nominovaná, jichž ovšem byla převážná většina
– celkem 46 (po jednom z Chorvatska, Estonska, Francie, Irska, Norska, Srbska, Slovinska, Švédska, Švýcarska, Turecka,
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Ukrajiny; dva účastníci z Řecka, Itálie, po třech z Portugalska

Cena Kennethe Hudsona, určená pro muzeum, projekt,

a Španělska, čtyři z Ruska, pět uchazečů německých, šest

osobu nebo skupinu osob, které otevírají nové perspektivy,

nizozemských a deset britských), takže jejich vystoupení

ubírají se neprobádanými stezkami a přesahují dosavadní

mohla být jen relativně krátká, ale jako vždy doprovázená

pojetí muzejních institucí, byla udělena Muzeu v Glasne-

obrazovou dokumentací a jedním sbírkovým předmětem,

vinu. Muzeum, vybudované cíleně v dublinské rezidenční

který má charakterizovat muzejní fondy nebo působnost

čtvrti Glasnevin, na okraji věhlasného hřbitova, připomíná –

instituce.

skrze irské hrdiny, kteří jsou zde pochováni – milníky irské

Úvodem se představilo Rautenstrauch-Joestovo muzeum světových kultur z Kolína nad Rýnem, které po velmi

historie. Dává tak pohřebišti nový rozměr a místo, vnímané
jinak jako sídlo smutku a zmaru, ukazuje v jiném světle.

důmyslné rekonstrukci s novými expozicemi získalo na

Otevřené fórum se na závěr zasedání zabývalo tendence-

doporučení komisařů EMF Cenu Rady Evropy, ohlášenou

mi ve vývoji muzeí z pohledu historie EMF, v němž shledalo

v předstihu několika týdnů ve Strassburgu.

zřetelné prohloubení spolupráce muzeí s veřejností, ať již

Cenu Evropského muzea roku 2012 obdrželo Muzeum

s místní komunitou či turisty, výrazné rozšíření výchov-

Madinat az-Zahra ze španělské Andalusie, které přichází

ných a kulturních programů, emancipaci muzejních metod

nejen s novou muzejní budovou, sloužící jako výzkumné

v tom smyslu, že audiovizuální technologie a architekto-

centrum, přístupný depozitář a konzervátorské a restaurá-

nické ztvárnění se staly podpůrnými pomocníky, nikoliv již

torské ateliéry, ale také s částečně rekonstruovanou mus-

cílem či korunou muzejní práce. V sekci Otevřeného fóra

limskou metropolí z 10. století, s budovami, zahradami,

také vystoupila paní Ann Branch, vedoucí útvaru kultur-

sociálními zařízeními a infrastrukturou pro svých 10 000

ních programů Evropské komise – ředitelství pro výchovu

obyvatel.

a kulturu, s informací o přípravě programu Kreativní Evropa

Zvláštní cenu poroty získalo Textilní muzeum Audax

pro plánovací období EK 2014–2020.

z Tilburgu v Nizozemí, což je rekonstruovaná tovární bu-

Účast na výročním zasedání EMF a vyhodnocení EMYA

dova, která spojila úkoly muzea s ateliéry pro mladé uměl-

usnadnila podpora Českého výboru ICOM, jemuž patří mé

ce, studenty, návrháře a techniky a poskytla jim prostor

poděkování.

pro tvůrčí činnost. Oceněno bylo dále Muzeum ztracené
chuti – Kolomna Pastilla (Kolomna, Rusko), jež podle ná-

Jana Součková

zoru jury ve vysokém standardu rekonstruovalo někdejší
výrobnu sladkostí z ibiškového kořene, připomínajících turecký med a vrátilo tak do života 14 památkových budov
v historické Kolomně. K ocenění přispěl i fakt, že šlo o první
případ PPP projektu v kulturní sféře v Rusku. Srbské Muzeum z Prijepolje se ukázalo hodno ocenění pro svůj kulturní
program ve velmi komplikovaném politickém a etnickém
prostředí, v němž se střetávají čtyři národnosti a dvě náboženství. Vědecky podložená rekonstrukce křesťanských
a muslimských památek dokázala přivést tamní komunitu
k diskusnímu stolu. Čtvrté zvláštní ocenění získalo Muzeum lidové historie z Manchestru, jež shledali komisaři vynikající v tom, jak komplexně představilo britské pracující
v jejich zápase o demokracii. Vysoce hodnotili také edukativní program, zaměřený na ideály demokracie, občanských
a lidských práv v minulosti i současnosti, v Británii i v Evropě.
Sillettova cena pro dobrovolníky byla udělena Mezinárodnímu muzejnímu loutkovému centru TOPIC ve španělské Tolose. Kombinací výstav, výchovných programů,
živých představení, celosvětové spolupráce, ale i dokumentace a výzkumu dokázalo muzeum zapojit do své činnosti
děti i dospělé, řadu dobrovolníků, prakticky celé malé baskické město.

Jak pracovat s dobrovolníky?
Co nám po sobě zanechal Evropský rok dobrovolnictví
(ERD) 2011? Odpověď by mohla být různá, podle toho, nakolik se jednotlivci nebo instituce účastnili aktivit a akcí, jak
sledovali celostátní dění nebo regionální či lokální projevy
kampaně.
Na každý pád je tady několik výstupů nebo pokračujících
projektů, které mohou využít třeba i ti, kdo loni o tuto magickou zkratku obrazně řečeno „ani nezakopli“.
Úplně nejnovějším výstupem je Metodické doporučení
Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění.
Tento dokument je výsledkem činnosti tematické pracovní skupiny Dobrovolnictví v kultuře, která byla ustavena
v rámci Evropského roku dobrovolnictví v roce 2011. Ministerstvo kultury přikládá fenoménu velký význam. Uvědomuje si totiž, že má v oblasti kultury své nezastupitelné místo a tradici, sahající až do 19. století. Aktivita dobrovolníků
si zaslouží podporu a uznání. Z tohoto důvodu se Ministerstvo kultury rozhodlo podpořit snahy této pracovní skupiny
a vydat tento dokument.
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Dokument je rozdělen do dvou částí. Část obecná se za-

tor ERD v internetovém prostoru mnoha změn a vylepšení.

bývá vymezením, právním postavením a posláním dobro-

Je to zejména Databáze dobrovolnických příležitostí, jako

volnictví v oblasti kultury. Specializovaná část, vytvořená

další z nabídek portálu směřovaných široké veřejnosti, která

odborníky na jednotlivé oblasti umění a kultury, obsahu-

byla uvedena do provozu během Týdne dobrovolnictví na

je příklady, rady a návody jak postupovat při spolupráci

podzim 2011.

s dobrovolníky, organizaci dobrovolnických programů a jak
minimalizovat případná rizika.

Cílem databáze je vytvořit na internetu místo, kde se
mohou potkávat organizace či projekty, které hledají dob-

Reprezentativní zastoupení expertů ze všech oblastí kul-

rovolníky, se samotnými dobrovolníky nebo lidmi, kteří

tury pro tematickou skupinu ERD, z nichž část se stala au-

o svém prvním dobrém skutku přemýšlejí a hledají místo,

tory a další část k textům poskytla připomínky a náměty,

kde by mohli být užiteční. Zatímco organizace nabízející

dalo vzniknout dokumentu, který je založen na znalostech

dobrovolnické projekty se jednoduše registrují na http://

a zkušenostech lidí z praxe. V dokumentu je pokryto dob-

databaze.dobrovolnik.cz, zájemci při hledání dobrovolnic-

rovolnictví ve všech oblastech veřejných kulturních služeb.

kého „místa“ vybírají pomocí filtrů podle regionů nebo ob-

Samotné jádro tak tvoří cenné oborové kapitoly: Mu-

lastí dobrovolnictví.

zea a galerie (autory jsou Mgr. Tomáš Drobný a Mgr. Pav-

Jednou z těchto oblastí je také Kultura, takže se v databázi

la Vykoupilová, Metodické centrum muzejní pedagogiky

již objevily projekty např. typu Brněnská muzejní noc, a byla

při Moravském zemském muzeu), dále Veřejné knihovnic-

tak nápomocná Moravskému zemskému muzeu při získá-

ké a informační služby, Scénická umění, Kulturní dědictví

vání potřebných dobrovolníků.

a Produkční činnosti.

Web i databáze se stále vyvíjejí a reagují na komunikační

Zájemci najdou na závěr dokumentu rovněž vzory smluv.

potřeby svých čtenářů a uživatelů. Nabízí odběr informací

Text prošel supervizí praktiků z Hestia, o. s., Dobrovolnic-

přes RSS kanály nebo newsletter. V databázi vznikla na zá-

kého centra v Ústí nad Labem a byl konzultován s právní-

kladě poptávky např. nová funkce, která umožňuje vyhle-

ky. Doufáme, že se takto postavené doporučení může stát

dávat dobrovolnické příležitost i zahraničním zájemcům.

praktickou pomůckou pro vládní i nevládní organizace, kte-

Organizace, které mohou koordinovat také zahraničního

ré se věnují dobrovolnictví na poli kultury a umění.

dobrovolníka, tuto skutečnost označí při registraci projektu

Dokument v plném znění je ke stažení na stránkách Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu v sekci Aktuality a na stránkách AMG v Aktualitách.

nebo akce, a zahraničním zájemcům se již zobrazí pouze ty
organizace, které se s nimi budou umět domluvit.
Oblíbenou sekcí webu jsou články, které pokrývají různé

Česká kancelář programu Culture připravila ve spolupráci

oblasti fenoménu dobrovolnictví po celé republice. Největ-

s nejrůznějšími odborníky z ČR i zahraničí a kolegy z tema-

ším magnetem mezi články jsou pak příběhy dobrovolníků,

tické skupiny během ERD výjimečnou publikaci Dobrovol-

odkrývající mnohdy barvité osudy lidí, kteří se rozhodli vě-

níci pro kulturu. Jako inspirující „lázeň“ slouží zejména druhá

novat svůj čas, energii a um nezištně druhým.

část publikace, která přináší přes 20 příkladů dobré praxe

Pokud se rozhodnete se dobrovolnictví systematicky vě-

rozdělených podle kulturních oborů (divadlo, hudba a ta-

novat, nebudete muset začínat sami a bez podpůrných ma-

nec; festivaly; knihovny; muzea a galerie; památky) včetně

teriálů. Věřím, že představené materiály a webové aplikace

příkladů ze zahraničí. Publikace byla do konce roku 2011

vám v tom pomohou.

rozebrána, ale v letošním roce se podařil dotisk v nákladu

Pro další informace a otázky k článku můžete psát člen-

1 000 ks, včetně přiloženého CD. Publikace je zdarma

ce redakční rady Dobrovolník.cz za oblast Dobrovolnictví

k dispozici na recepci Institutu umění – Divadelního ústavu

v kultuře na e-mailovou adresu: mprilepkova@nipos-mk.cz.

v Praze nebo si lze o ni napsat na: info@programculture.cz.
Jedním z pozitivních faktů, který se objevil v závěreč-

Michaela Přílepková

né zprávě z ERD, je ustálení jednoho celostátního portálu
o dobrovolnictví, s jasnou a dobře zapamatovatelnou adresou. Je jím Dobrovolnik.cz – http://www.dobrovolnik.cz.
Servisní a informační
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Knihy krásné a nejkrásnější

portál o dobrovolnic-

Zpráva o výsledcích soutěže Nejkrásnější české knihy roku

tví v České republice

může již třetí rok po sobě začít stejnou větou: Nejúspěšnějším

vznikl v březnu 2001,

nakladatelem se stal Martin Souček a jeho nakladatelství

ale v roce 2011 doznal

Arbor vitae. Tentokráte to platí několikanásobně. Do soutěže,

jako hlavní komuniká-

v níž porota hodnotila produkci českých nakladatelství za
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Souček

galerie v Brně spolu s Barrister and Principals), Pro tentokrát

přihlásil jedenáct titu-

nesedat (Muzeum umění Olomouc), Loos – Plzeň – Souvislosti

lů a získal napříč

(Západočeská galerie v Plzni).

rok

2011,

kategoriemi dvě první

Soutěž o nejkrásnější knihy má dlouhou tradici. Byl to

ceny, dvě druhé ceny,

sběratel Arno Sáňka, jehož jméno nese studentská cena,

dvě třetí ceny, čtyři

který v roce 1928 podle zahraničních vzorů tuzemskou soutěž

jeho tituly figurovaly

o nejkrásnější knihu inicioval a o rok později Spolek českých

v

výběru…

bibliofilů zorganizoval. Pravidelně se začala soutěž pořádat

polygrafických

od roku 1965 pod názvem Československé nejkrásnější

užším

Svaz

podnikatelů

udělil

knihy. Od roku 1993 se soutěž jmenuje Nejkrásnější české

první cenu za poly-

knihy roku a jejími organizátory jsou Ministerstvo kultury ČR

Cena TypodesignClubu grafické zpracování
a druhé místo v kategorii Katalogy rovněž titulu z nakladatelství Arbor vitae.

a Památník národního písemnictví. Kolekce vítězných titulů

Soutěž obeslalo 122 nakladatelských subjektů 219 tituly.

Vladimíra Hoštová

putuje na výstavy a knižní veletrhy v tuzemsku i v zahraničí.

Bylo to o něco méně než v minulém ročníku, ale přesto lehce
nad dlouholetým průměrem. Studentská soutěž o Cenu
Arna Sáňky byla obeslána 23 pracemi. A stejně jako loni
byli studenti znovu úspěšní. Cena SČUG Hollar za ilustraci
a Cena Vojtěcha Preissiga udílená Spolkem českých bibliofilů
putovaly do jejich řad (studentkám – Martině Nožičkové ze

sekce, komise,
kolegia

Západočeské univerzity v Plzni a Anně Pleštilové z VŠUP).
Technická komise stejně jako v minulém ročníku pro
technickou nezpůsobilost nevyřadila ani jeden titul.
Soutěž hodnotí knížky tradičně v šesti kategoriích –
Odborná a vědecká literatura, Krásná literatura, Literatura
pro děti a mládež, Učebnice, Knihy o umění, obrazové
a fotografické publikace a Katalogy. V každé kategorii
byly vybrány tři tituly, z nichž první v pořadí získaly Cenu
ministryně kultury.
Letošní ročník zřetelněji než ty předchozí odhalil zrádnost
tohoto dělení. Někteří nakladatelé při vyplňování přihlášek
velice často váhají, kterou kategorii pro knihu zvolit. To, že
hranice mezi jednotlivými kategoriemi jsou křehké, je patrné
zejména u kategorií Katalogy, Knihy o umění, obrazové
a fotografické publikace a kategorie Odborná a vědecká
literatura. Mnohé knihy by mohly být klasifikovány ve
všech třech kategoriích. K výstavám se vydávají „katalogy“,
které mívají vydatné a fundované doprovodné statě,
a tak splňují kritéria odborné knihy či výpravné obrazové
publikace. Tentokráte se stalo, že první tři místa ve vědecké
literatuře obsadily knihy již svou obrazovou podstatou
„krásné“, Loutka a moderna, Andy Warhol a Československo
a Pražské módní salony. Mohly být přihlášeny i do kategorie
Obrazové publikace. Galerie a muzea tradičně bodovaly.
Gabriel von Max (Západočeská galerie v Plzni spolu s Arbor
vitae – 3. místo Katalogy), Václav Boštík (Galerie Zdeněk
Sklenář – 3. místo Obrazové publikace). Šance na umístění
měly bezesporu knihy z užšího výběru – Jan Kotík (Národní
galerie v Praze), Obrazy mysli, Mysl v obrazech (Moravská

XL. seminář Oborové komise
muzejních archeologů ČR
Ve dnech 6.–8. června 2012 se v Roudnici nad Labem
za spolupráce tamního Podřipského muzea konal již XL. seminář, spojený s výročním plenárním zasedáním oborové
komise AMG. Hlavním námětem semináře byl Současný
stav projednávání novely památkového zákona. Jednání
a dalších akcí se zúčastnilo 45 archeologů z muzeí, ústavů
archeologické památkové péče a dalších památkových institucí i z občanských sdružení a soukromých společností
zabývajících se archeologickou činností.
Odpoledne prvního dne bylo věnováno hlavnímu jednání v sále Městské knihovny Ervína Špindlera v Roudnici.
Po poradě výboru OKMA, věnované organizaci navazujícího semináře, bylo zahájeno vlastní zasedání stručnou informací o činnosti komise v uplynulém období a zejména
40. jubileu seminářů s připomínkou jejich hlavních bodů
obsahu; oba příspěvky přednesl předseda OKMA PhDr. Karel Sklenář, DrSc. Poté následoval úvodní referát k tématu
semináře, jehož se ujal PhDr. František Frýda, ředitel Západočeského muzea v Plzni. Vzhledem k nepřehledné situaci,
která vznikla těsně před seminářem tak, že Legislativní rada
vlády vrátila Ministerstvu kultury ČR návrh novely zákona
k přepracování, byly možnosti diskuze omezené. Poté pokračoval program jednání aktualizací adresáře archeologů
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působících v muzeích a institucích památkové péče. Struč-

zaměřen na představení vybraných povrchových úprav

nou prezentaci výsledků novějších výzkumů v Roudnici

železných slitin, s kterými je možno se setkat v rámci kon-

nad Labem a okolí (Sovice aj.) provedl ředitel Podřipského

zervování-restaurování archeologických, historických i no-

muzea PhDr. Martin Trefný, Ph.D., jenž nato vedl prohlídku

vodobých předmětů. Mezi ně patří například skupina stabi-

expozic v budově Podřipského muzea (nám. Jana z Dražic),

lizátorů rzi na bázi taninů, organických nátěrů, konverzních

kam se účastníci na závěr odebrali.

povlaků jako je fosfátování, chromátování a černění. Uvede-

Druhý den semináře proběhla exkurze, která směřovala

né postupy povrchových úprav byly zhodnoceny z pohledu

nejprve na vrch Sovici u Vetlé (polykulturní hradiště), dále

protikorozní ochrany, jejich historického vývoje a možného

na význačné hradiště Hrádek mezi Velkými Žernoseky

využití v rámci konzervování-restaurování. Součástí progra-

a Libochovany, na jehož akropoli – Tříkřížovém vrchu – bylo

mu byly též praktické ukázky vybraných postupů – např. ko-

přijato usnesení semináře. Usnesením se účastníci obracejí

vářského černění, oxidického černění hlavní palných zbraní

na Asociaci muzeí a galerií ČR s doporučením nadále sledo-

anebo tanátování železných archeologických nálezů.

vat přípravu památkového zákona se zřetelem na zájmy ar-

Příspěvky byly prezentovány odborníky z oblasti koroz-

cheologických muzejních pracovišť; dále pak výbor OKMA

ního inženýrství, konzervování-restaurování předmětů

žádají o zajištění aktualizace adresáře archeologů v muze-

kulturní povahy, a též i řemeslnými specialisty. Workshopu

ích a institucích památkové péče a výběr místa i námětu

se zúčastnilo 45 účastníků převážně konzervátorů-restaurá-

semináře 2013, který se má konat na Moravě. Nato se účast-

torů, správců depozitářů a výzkumných pracovníků. Forma

níci vrátili do Litoměřic. Zde se polovina účastníků věnova-

pracovního setkání umožnila dát větší prostor diskuzi k jed-

la prohlídce muzea a druhá skupina pokračovala na hrad

notlivým metodám a technikám povrchových úprav v sou-

Hazmburk. Po návratu do Roudnice nad Labem následoval

vislosti s jejich aplikací na historické materiály. V této souvis-

společenský večer s neformálními diskuzemi a obhlídkou

losti byly i diskutovány připomínky pana Jiřího Matouška,

pozůstatků románského biskupského hradu v základech

restaurátora zbraní, který upozornil na některé nepřesnosti

severozápadního nároží roudnického zámku.

v publikaci Konzervování a restaurování kovů – ochrana

Poslední částí programu byla prohlídka památek města

předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, kterou vy-

Roudnice nad Labem (původem gotická věž Hláska, kostel

dalo TMB ve spolupráci s AMG, v roce 2011. Jeho rozsáhlá

s přilehlými gotickými částmi augustiniánského klášte-

kritika vyšla ve Věstníku AMG č. 2/2012 a s celou řadou ná-

ra, síň románského biskupského hradu v budově zámku),

zorů lze velmi a rozsáhle polemizovat, což se prakticky uká-

kterou dopoledne posledního dne opět vedl PhDr. Martin

zalo právě na tomto workshopu, kam byl jako přednášející

Trefný, Ph.D., jemuž patří hlavní dík za organizační přípravu

pozván (např. u černění byly vyjasněny různé receptury

a zdařilý průběh semináře.

a vhodnost jejich použití pro různé specifické účely – kopie/
repliky/originály ap.).
Karel Sklenář

Publikace byla koncipována s určitým záměrem, obsahem a rozsahem, co do počtu stan, se zřetelem k finančním

z konferencí,
seminářů

možnostem vydavatelů, a tak se také nemohlo do puntíku
postihnout veškerou problematiku. Publikace je určena
pro muzejní pracovníky provádějící každodenní ochranu
našeho kulturního dědictví v širokém slova smyslu. Z tohoto důvodu se počítalo se základní znalostí problematiky
muzejnictví. Má být nápomocna pro další studium přísluš-

Workshop„Povrchové úpravy”
a reakce na připomínky pana
Matouška
Ve dnech 11.–12. června 2012 se konal v Technickém muzeu v Brně workshop „Povrchové úpravy železných kovů”,
na jehož organizaci se podílela pracovní skupina Kovy Komise Konzervátorů-restaurátorů AMG a Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně. Workshop byl
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né problematiky vycházející z předpokladu, že každý sbírkový předmět je jedinečný, a tak k němu při zásahu musíme přistupovat. Kritika posunuje věci vpřed, ale musí být
konstruktivní a tvořivá, za což kritiku pana Matouška, jak
byla uveřejněna, nepovažuji a potvrdilo se to na uspořádaném workshopu, jak jsem již uvedl. Je pro mne trochu
s podivem, jaký prostor byl dán ze strany redakce této kritice. Nicméně na druhou stranu musím panu Matouškovi
poděkovat, protože přes všechny korektury a oponentury
v textu o Whithworthově závitu objevil skutečně zásadní
chybu. Z textu poslední věty odstavce str. 241 vypadlo slo-
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vo kopií, tedy správně má být: „ ...u některých kopií spouště-

seda AMG, vystoupila PhDr. Anna Matoušková, náměstky-

cích...“, za což se čtenářům omlouvám.

ně ministryně kultury pro oblast památkové péče, muzeí

A ještě si neodpustím dvě připomínky. Jak bývá dobrým

a galerií, regionální a národnostní kultury. Ve svém příspěv-

zvykem u Komise KR a MCK z většiny workshopů a seminářů

ku shrnula aktivity ministerstva určené pro nestátní muzea

vydáváme tištěný sborník. Pan Matoušek slíbil, že poskytne

a galerie. Nastínila vývoj oborové legislativy a některých

ke kritizované problematice svoje materiály a zmíněný sbor-

souvisejících zákonných norem. Zabývala se problemati-

ník vyjde včetně těchto informací. Druhá připomínka smě-

kou CES stejně jako otázkou dotačních titulů ministerstva,

řuje na redakci Věstníku AMG. Doporučil bych při tak rozsáh-

které jsou do oboru muzeí a galerií směřovány. Zde šlo

lé kritice, aby před vytisknutím byl dán prostor k vyjádření

samozřejmě především o program ISO, představila jeho

i druhé straně a obě stanoviska pak vyšla zároveň.

strukturu i vývoj finančního krytí za léta jeho fungování.
Věnovala se také Národní soutěži muzeí Gloria musaealis,

Ivo Štěpánek
Pozn. redakce: Připomínku autora článku adresovanou redakci Věstníku AMG vnímáme jako oprávněnou. Z rozhodnutí
redakční rady mělo být postupováno, jak autor navrhuje. Administrativním opomenutím však k tomu bohužel nedošlo, za
což se tímto omlouváme.
Jana Hutníková,
předsedkyně redakční rady Věstníku AMG

kterou ministerstvo spolu s AMG každoročně vyhlašuje již
od roku 2002. Zde zmínila především snahu ministerstva
zabývat se posílením společenské prestiže této soutěže.
Také druhý příspěvek přednesl zástupce Ministerstva kultury, tentokrát odboru ochrany movitého kulturního dědictví,
muzeí a galerií. V muzejním světě uznávaný odborník RNDr.
Jiří Žalman hovořil na téma zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Představil ho nikoli jako předpis,
který komplikuje muzejní práci, ale naopak jako faktor,
který ji značně zkvalitnil, který usnadňuje zřizovateli práci

Legislativa muzeí z pohledu
zřizovatele
Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky pořádal za odborné podpory Asociace muzeí a galerií ČR v Jednacím sále Valdštejnského paláce v úterý 19. června 2012 jednodenní seminář, jenž
byl určen především zřizovatelům muzeí a galerií. S ohledem na definovanou cílovou skupinu byl stanoven i program semináře, jenž byl zaměřen především na legislativní
otázky. Po přivítání účastníků, jež provedl za pořadatele
PhDr. Jaromír Jermář, předseda výše jmenovaného výboru,
a za spolupracující AMG PhDr. Luděk Beneš, I. místopřed-

s tímto zvláštním majetkem a zjednodušuje i účetní evidenci. Ve svém obsáhlém příspěvku se zabýval působností
zákona z hlediska zřizovatelů, jejich úlohou jako garantů
standardizovaných veřejných služeb i vývozem sbírkových
předmětů do zahraničí, který musí být provázen souhlasem
Ministerstva kultury, jež především posuzuje právní záruky
návratu předmětů do České republiky. Uvedl však mnoho
zajímavých příkladů i ze zahraniční praxe, které dokazují
deklarované tvrzení, že kultura není „rozinkou na koláči, ale
droždím, bez něhož ten koláč nelze upéct“.
Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva
vnitra zastupovala dalším příspěvkem JUDr. Jana Hájková. Zabývala se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě, a jeho novelizací. Ve svém příspěvku se
věnovala především otázce elektronické podatelny. Zřizovatele muzeí a galerií i samotné muzejníky
však jistě nejvíce potěšila deklarací, že novelou jim nevznikají žádné nové povinnosti,
stejně jako výzvou k doručování dotazů na
její e-mailovou adresu (jana.hajkova@mvcr.
cz), což umožní kompetentním pracovníkům AS MV ČR vypracovat kvalitní metodiku.
S problémy aplikace archivní legislativy v muzejní praxi seznámil ve svém příspěvku PhDr.
Luděk Beneš, I. místopředseda AMG a ředitel
Muzea Mladoboleslavska. Na jeho apel k jednání s archivní správou reagovala v diskuzi
předřečnice vstřícnou výzvou k setkání v co
nejbližší době. Další dotazy v diskuzi před po-
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lední přestávkou směřovaly i na paní náměstkyni např. s žá-

maximum kroků k pozvání zástupců zřizovatelů. Pozvánky

dostí o upřesnění dotačních možností Ministerstva kultury

směřovaly na krajské úřady, a to jak politické reprezenta-

v příštím plánovacím období. Vše je však ve fázi zrodu, a tak

ci, tak zřizovatelským odborům, dále na Asociaci krajů ČR,

na jasnější informace si zatím musíme počkat.

a prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR i na nejpočetnější

Program po přestávce zahájil referátem o autorském
zákonu v muzejní praxi advokát z firmy Legal Partners

skupinu zřizovatelů muzeí a galerií, jimiž jsou právě města
a obce.

JUDr. Libor Vašíček. Dotkl se základních otázek práva au-

Jana Hutníková

torského, faktu, že osobnostní práva zanikají smrtí autora,
(foto ze semináře na obálce)

avšak majetková práva trvají dalších 70 let po jeho smrti,
zabýval se definicí autorského díla. Doporučil u díla zaměstnaneckého zahrnout ustanovení licenční smlouvy už
do pracovní smlouvy apod. V kuloárech byl pak k dispozici
pro specifické dotazy.
„Památková péče v oblasti archeologie – čas změny?“
byl název příspěvku zástupce odboru památkové péče
Ministerstva kultury Mgr. Jiřího Vajčnera, Ph.D. Referující především rekapituloval dosavadní snahy Ministerstva

Důsledky pro mezinárodní mobilitu
sbírek

kultury v oblasti novelizace památkového zákona, jehož

Diskusní fórum Metodického centra pro muzea výtvarné-

základní úprava je platná od 1. ledna 1988. Pokus o po-

ho umění (MC MVU) Národní galerie v Praze k aktuálním

slední novelu byl kritizován jak ze strany akademické obce,

problémům mezinárodní mobility sbírek proběhlo 20. červ-

která ji považuje za příliš vstřícnou ke stavebníkům, tak

na 2012 ve Veletržním paláci. Fóra se účastnilo 40 odborní-

ze strany opačné, která argumentuje neúměrným zatížením

ků z muzejní praxe celé České republiky. Hlavním tématem

stavebníků i administrativní náročností. Poslední příspěvek

bylo hledání obecných principů a nástrojů přijatelných rizik

přednesl PhDr. Pavel Douša, Ph.D., člen Exekutivy AMG

pro bezpečný návrat kulturních statků zapůjčených do za-

a ředitel Historického muzea – Národního muzea v Praze.

hraničí.

Zabýval se „Managementem sbírky – databázovými systé-

V úvodním bloku diskuze vystoupili oslovení zástupci

my, elektronickou publikací eSbírky.cz a evropským digi-

státních muzeí a úřadů, kteří byli nejvíce dotčeni kauzou

tálním prostorem“. Ve svém příspěvku mimo jiné předložil

exekučně zabavených státních sbírkových předmětů z vý-

přehled databázových systémů používaných v českém mu-

stavy ve vídeňském Belvederu v roce 2011, která byla soud-

zejnictví, definoval měnící se požadavky na tyto systémy,

ně nařízena na popud Diag Human v rámci jejich majetko-

které jsou ovlivňovány i vstupem českých sbírek do evrop-

vých sporů s českým státem.

ského digitálního prostoru např. prostřednictvím projektů

Magda Němcová, vedoucí odboru registru Národní gale-

Athena či Europeana. Sdílení informací je dnes již normou

rie v Praze a pověřená zástupkyně České republiky v pra-

a on-line je jedna z forem prezentace. České muzejnictví se

covní skupině OMC pro zkoumání způsobů a prostředků ke

ocitá na křižovatce, kde se rozhoduje, jaké databázové sys-

zjednodušení procesu půjčování a zapůjčování předmětů

témy mu umožní jít ve směru celosvětových trendů.

kulturní hodnoty při Evropské komisi, z jejíhož podnětu se

Následná diskuze se nemohla vyhnout dotazu na jeden –

diskusní fórum konalo, zahájila jednání právě informace-

v českém muzejnictví nejrozšířenější databázový systém –

mi ze závěrečné schůzky této pracovní skupiny v Bruselu.

Demus. Řečník ocenil jeho roli, kterou ve své době sehrál.

Dále upozornila na práci Nouta van Woudenberga „Stát-

Všechny komerční systémy ho využívají a počítají s nutností

ní imunita a zapůjčené kulturní statky“, kterou představil

převodu dat z něj. Jeho tvůrci do dvou let slibují konver-

na dubnovém kolokviu v NG v Praze (s obsahem jeho před-

zi do nových operačních systémů, s jeho dalším rozvojem

nášky na kolokviu se můžete seznámit na webu MC MVU –

se však již nepočítá. V současnosti jsou na trhu aktivní tři

http://www.mc-galerie.cz/), a která s diskutovaným téma-

komerční subjekty, které své systémy muzeím nabízejí.

tem velmi úzce souvisí.

Dr. Douša apeloval na zřizovatele, aby i z důvodů ekonomických svůj postoj koordinovali.
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Česká muzea po kauze
Diag Human

Po bloku shrnujícím konkrétní problémy a ztráty Národní galerie po zmíněné kauze Diag Human Magda Němco-

Semináře, který skončil v odpoledních hodinách, se zú-

vá navrhla, aby se Metodický pokyn Ministerstva kultury

častnilo 112 posluchačů. Ač byl určen především zřizova-

k vývozům kulturních statků ve vlastnictví České republiky

telům muzeí a galerií, bylo mezi účastníky také velké množ-

do zahraničí v režimu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně

ství muzejníků. Ze strany spolupracující AMG bylo učiněno

sbírek muzejní povahy ze dne 27. března 2012 znovu ak-
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tualizoval. V rámci této aktualizace by měly být zohledněny
právě teze N. van Woudenberga, na jejichž základě by byl
zpracován seznam „bezpečných“ zemí v zákonných mezích
imunity proti zabavení. Také navrhla zabývat se novelizací
české imunity proti zabavení, která je v rámci novely zákona
č. 20/1987 Sb. nedostatečná, a novelizací zákona o státní záruce (č. 203/2006 Sb.) a provádějícího metodického pokynu
k němu.
Obdobně ve svých úvodních diskusních příspěvcích shr-

muzeologie
a muzejnictví
Problematika mobility
sbírek z pohledu MK ČR

nuly problémy svých mateřských institucí PhDr. Kateřina

PhDr. Magda Junková

Tlachová z Moravské galerie v Brně a PhDr. Helena Koe-

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví,
muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR

nigsmarková z Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Obě upozornily na morální, provozní i finanční aspekty, které měl zákaz vývozu státních sbírek do zahraničí následující
bezprostředně po zabavení tří uměleckých děl ze sbírek NG

Příspěvek zazněl na diskusním fóru „Česká muzea
po kauze Diag Human“ dne 20. června 2012.

v Praze a MG v Brně. Libor Veselý z Kunsttrans Praha se těmto otázkám věnoval z pohledu umění milovné veřejnosti

Vážení přátelé, milí kolegové,

a škod způsobených na veřejném obrazu České republiky

začínám trochu neobvyklým oslovením: „Vážení přátelé“

v zahraničí. Dále rozebíral ekonomické dopady na specia-

– nechci tím nijak snižovat pracovní úroveň dnešního se-

lizované firmy, které se podílejí na mobilitě sbírek a jejich

tkání, ale s řadou z Vás se známe již tak dlouho, že oslovovat

nepřímé negativní dopady na celé české hospodářství.

Vás formálně je v určitém rozporu s cílem tohoto setkání,

PhDr. Magda Junková, ředitelka odboru ochrany movi-

kterým je, alespoň pro OMG, navázat na přednášku dok-

tého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kul-

tora Nout van Woudenberga, uskutečněnou v prostorách

tury (OMG), informovala o právních aspektech ohrožení

Národní galerie v Praze dne 23. dubna 2012 a následnou

majetku ČR vývozem kulturních statků, zmínila dosavadní

diskuzi, a požádat Vás hned na počátku mého příspěvku

praxi MK se zahraničními zápůjčkami sbírkových předmětů

o další aktivní spolupráci při snaze našeho odboru vytvořit

od 90. let 20. století a současný stav v agendě zahraničních

pro ochranu předmětů kulturní hodnoty účinnější legisla-

zápůjček vyřizované na OMG po novém metodickém po-

tivní nástroje. Nemá smysl zastírat, že by toto téma nebylo

kynu z března 2012. Velmi pozitivní zprávou byla ochota

po loňských zkušenostech se zahraniční exekucí umělec-

OMG spolupracovat na vytváření účinnějších legislativních

kých děl bolestným traumatem naší kultury. Skutečnost, že

nástrojů pro ochranu předmětů kulturní hodnoty.

se sbírkové předměty vrátily v pořádku dne 22. listopadu

Petr Horáček z Úřadu pro zastupování státu ve věcech

2011 do ČR, je sice radostná a pozitivní, nicméně tím pro-

majetkových shrnul roli ÚZSVM a stanoviska k postupu

blém „bezpečné“ mezinárodní kulturní spolupráce a par-

České republiky jako strany žalované o náhradu škody (roz-

ticipace státních sbírek ČR na mezinárodních projektech

hodčí smlouva, zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení

vyřešen není. Byla bych ráda, aby bylo pochopeno, že cesta,

a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších před-

postup použitý v soudním řízení v Rakousku může být „in-

pisů) v řízení o uznání a výkonu rozhodčího nálezu v USA

spirativní“ i pro celou řadu dalších firem a společností, které

a státech Evropské unie. Upozornil také na to, že z hlediska

vedou arbitrážní spory s Českou republikou, a spatřují v ní

nezávislých soudních rozhodnutí není žádná země 100%

způsob, jak obstavením jeho majetku v zahraničí přimět

bezpečná, soudy však zpravidla ve svých rozhodnutích při-

český stát k jednání podle svých pravidel.

hlížejí k mezinárodním úmluvám i zvykovému právu.

Již několikrát jsem v této souvislosti označila Ministerstvo

V následné diskuzi zazněla řada konkrétních problémů

kultury a státní příspěvkové organizace, muzea a galerie

a byly předneseny návrhy možných řešení v oblasti mobili-

v jeho působnosti, či působnosti jiných resortů, za „rukojmí“

ty sbírek a otázek s ní svázaných. Všechny podněty budou

v tomto a případně dalších obdobných sporech. Jediným

v MC MVU vyhodnoceny a zpracovány do závěrečného ma-

východiskem a řešením pro všechny další podobné případy

teriálu, který bude postoupen OMG a na podzim zveřejněn

je tedy společná práce na účinné legislativní ochraně před-

také na webu metodického centra.

mětů kulturní hodnoty při rozvíjení mezinárodní spolupráce.
Dagmar Jelínková

Nevím, zda všichni, kdo jste dnes účastníky tohoto fóra,
jste měli možnost seznámit se s přednáškou Dr. Wounden-
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berga. Ráda bych všem, kteří se s touto přednáškou dosud

je, rozuměj běžně „povoluje“, podle ustanovení § 11 zákona

neseznámili, doporučila tento text ke studiu, neboť zatím

č. 122/2000 Sb. (pozn.: Postup Městského muzea v Poličce byl

k této problematice nic lepšího podle našich informací pu-

vzhledem k této praxi Ministerstva kultury zbytečný).

blikováno nebylo. Dovoluji si proto poukázat na úvod jeho
přednášky, ve kterém uvádí, že „vypůjčování a zapůjčování

Než budu pokračovat ve shrnutí dopadů exekuce umě-

předmětů kulturní hodnoty není novým jevem“. Poukazu-

leckých děl v Rakousku na zahraniční kulturní spolupráci

ji na jeho slova proto, že této skutečnosti si nesporně byl

v loňském roce, dovolte mi, abych krátce připomněla, že

vědom i autorský kolektiv tvořící zákon č. 122/2000 Sb.,

vedle již zmiňovaného případu obrazu „Římská vápenka“

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých

z devadesátých let minulého století, bylo Ministerstvo kul-

dalších zákonů, potažmo zákonodárný sbor v roce 2000,

tury a kulturní instituce v jeho působnosti v minulosti kon-

když věnoval této problematice řadu ustanovení a dokonce

frontovány s podobnými riziky spojenými se zapůjčováním

zmocnil Ministerstvo kultury k vydávání povolení k vývozu

předmětů kulturní hodnoty do zahraničí ve více případech.

zapůjčovaných předmětů. Autor zákona přihlížel nepo-

Nemám teď na mysli ohrožení z důvodu válečného kon-

chybně i k, v té době, známému případu obrazu „Scéna ko-

fliktu, nepříznivých přírodních podmínek apod., ale třeba

lem římské vápenky“ Pietera van Laera, který byl Národním

případ zahraniční zápůjčky Kupkova obrazu „Dvoubarevná

památkovým ústavem zapůjčen na výstavu obrazů Wallraf –

fuga“ v roce 2001/2002, kdy Ministerstvo kultury obdrže-

Richartzovu muzeu v Kolíně nad Rýnem v roce 1991, kde

lo informaci, že by obraz mohl být zabaven v souvislosti se

byl zadržován až do skončení sporu o určení vlastnického

sporem ČR o ochraně investic, což nakonec vyřešil tehdejší

práva v roce 1998.

generální ředitel Národní galerie v rámci své kompetence
a obraz zapůjčen do zahraničí nebyl. V naprosté většině

Současná otázka pro naše fórum tedy zní: Je právní
úprava v zákoně č. 122/2000 Sb. dostatečná?
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případů se však v minulých letech mezinárodní kulturní
spolupráce rozvíjela a zapůjčování sbírkových předmětů

Před odpovědí na tuto otázku pokládám za vhodné se

na zahraniční výstavy včetně spolupráce na mezinárodních

zmínit o praxi do dne 24. května 2011, kdy došlo v Rakous-

projektech, které vyústily ve společné výstavy a mezinárod-

ku k zabavení 3 uměleckých děl ze sbírek Národní galerie

ní kolokvia o nových poznatcích získaných komparacemi

v Praze a Moravské galerie v Brně v důsledku rozhodnutí

se sbírkovými předměty z fondů našich muzeí a galerií, se

Obvodního soudu vnitřní město Vídeň (přesněji: „o vykona-

běžně uskutečňovalo. Při vydávání povolení podle ustano-

telnosti a exekučním povolení č. 72 E 1855/11 z–6“) a po-

vení § 11 zákona č. 122/2000 Sb. jsme si byli vědomi jisté-

rada vedení Ministerstva kultury následně vydala absolutní

ho stupně formálnosti a v podstatě spoléhali na odborné

zákaz vývozu. Možností exekucí v dalších zemích byl totiž

i praktické znalosti a zkušenosti zaměstnanců muzeí a gale-

naplněn jeden z důvodů pro možné nevydání povolení

rií s uzavíráním smluv o výpůjčce, zejména s tzv. doložkou

k vývozu sbírkových předmětů podle ustanovení § 11 odst.

„Immunity from Seisure“. Odbor ochrany movitého kultur-

3 zákona č. 122/2000 Sb., protože nemohou být poskytnuty

ního dědictví, muzeí a galerií byl však již tehdy personálně

dostatečné právní záruky pro navrácení zapůjčených sbír-

podhodnocen a personální situace na tehdejším zahra-

kových předmětů do České republiky. To se dotklo zejmé-

ničním odboru Ministerstva kultury nebyla příliš příznivá

na muzeí a galerií, neboť tyto instituce mají zapůjčování

pro vážnou spolupráci v oblasti mobility sbírek.

sbírkových předmětů stanoveno jako povinnost zákonem.

Lze proto říci, že ačkoli byl Odbor ochrany movitého

Z nich je třeba podtrhnout státních (!) muzeí a galerií, jichž

kulturního dědictví, muzeí a galerií seznámen poměrně

se absolutní zákaz přímo dotýkal, zatímco zřizovatele kraj-

podrobně s problémy, které při zápůjčkách do zahraničí

ských, městských a obecních muzeí a galerií jsme o uvede-

mohou nastat, teprve ve dnech následujících po zadržení

ných opatřeních pouze informovali, zdůraznili, že v jejich

majetku v Rakousku (kdy též nešlo o spor o určení vlastnic-

případě se z hlediska právní úpravy v ČR nejedná o maje-

kého práva, ale o zajištění majetku pro uspokojení pohle-

tek České republiky, který by měl být zajištěn v rámci sporů

dávky uplatňované podnikatelskou firmou v komerčním

s Českou republikou, avšak nelze vyloučit, že zahraniční

sporu s ČR) vyvinul především za pomoci Moravské galerie

soud může vyslovit jiný právní názor, a proto by o každém

v Brně a Národní galerie v Praze iniciativu zjistit možnosti

vývozu měl být informován vlastník vyvážených před-

ochrany zapůjčených kulturních statků v zahraničí i podle

mětů. Žádné jiné doklady Ministerstvo kultury k žádosti

mezinárodního práva. Nejprve za pomoci Moravské galerie

o povolení k vývozu od krajských, městských a obecních

v Brně získal informace o právní úpravě v Německé spol-

muzeí nepožadovalo. Zahraniční zápůjčky těchto muzeí

kové republice, která podle našeho názoru nejlépe ošetřuje

a galerií tedy Ministerstvo kultury dále vyřizovalo a vyřizu-

problematiku ochrany před zabavením nebo zadržením
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či zajištěním – (pozn.: Účelem mého příspěvku není dbát

jak je Vám některým známo. Avšak i zde lze maximálně ho-

na přesné právní termíny, na které je však třeba dávat po-

vořit o minimálním riziku, nikoli o záruce nezabavitelnoti,

zor např. při uzavírání výpůjčních smluv). Jedná se o zákon

což se týká samozřejmě i SRN, neboť všude platí zásada

o předcházení úniku německých kulturních statků. Proto

nezávislosti moci soudní a z toho vyplývající zásada volné-

také bylo Moravské galerii v Brně povoleno již 13. července

ho hodnocení důkazů, jejíž podstatou je, že žádná právní

2011 vyvézt umělecká díla do Spolkové republiky Němec-

norma neukládá soudci, jakou váhu, věrohodnost či sílu má

ko. O několik týdnů později (po určité redukci zapůjčova-

konkrétnímu důkazu přikládat.

ných předmětů) bylo Moravské galerii v Brně povoleno

Vaši pozornost bych ráda zaměřila i na text čl. 21 odst.

vyvézt sbírkové předměty i do Nizozemského království,

1 bod d) a e) Úmluvy o jurisdikční imunitě států (našeho

byť právní úprava v Nizozemském království neposkytuje

tématu se týká čl. 21, kde jsou vyjmenovány příklady ma-

takové relativní jistoty jako právní úprava Spolkové republi-

jetku, který je „res extra commercium“ a je proto, jestliže

ky Německo. Bylo však přihlédnuto ke všem důvodům a zá-

je součástí kulturního dědictví nebo vystavování kulturně

rukám, které pro vývoz poskytovala sama Moravská galerie

významných předmětů a není na prodej, ani určen k pro-

v Brně, včetně skutečnosti, že sbírkové předměty vyvážela

deji, výslovně vyňat z exekučních opatření. Odbor ochrany

galerie jako celek složený zároveň z předmětů soukromých

movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií proto v sou-

vlastníků, a bylo by proto pro event. žalobu rozhodující, zda

vislosti s legislativním procesem Ministerstva spravedlnosti

by se žalobci podařilo v žalobě specifikovat majetek České

na vydání zákona o změně zákonů v souvislosti s vydáním

republiky.

nového občanského zákoníku předložil Ministerstvu spra-

Zároveň se OMG snažil získat přehled o řešení ochrany

vedlnosti návrh novely zákona č. 122/2000 Sb., zpřesňující

před zabavením předmětů kulturní hodnoty i v jiných ze-

veřejný charakter sbírek muzejní povahy a jejich využívání

mích, zejména ve státech EU, v USA a Japonsku. Prostřed-

pouze pro veřejně prospěšné cíle, nikoliv k obchodu. Ná-

nictvím odboru mezinárodních vztahů Ministerstva kultury,

vrh je zatím bez odezvy, což však vzhledem k obtížnosti

avšak i díky vlastní iniciativě Ministerstva zahraničních věcí

implementace ustanovení Úmluvy tak, aby byla využitelná

jsme v průběhu října 2011 získali informace o právní úpravě

i v případě sporu o zabavení majetku v zahraničí, poskytuje

v Nizozemském království a v Belgickém království, zejmé-

alespoň jistý časový prostor pro úvahy řešit problematiku

na však jsme obdrželi podrobnější informace o Úmluvě OSN

vývozu i tímto způsobem. Návrh novely byl zpracován již

o jurisdikčních imunitách států. Podle této informace Úmlu-

v září minulého roku.

va nevstoupila dosud v platnost, neboť nebyla ratifikována

Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí

dostatečným počtem států (zatím jen Francie, Írán, Japon-

a galerií proto již v posledním čtvrtletí minulého

sko, Kazachstán, Libanon, Norsko, Portugalsko, Rumunsko,

roku dospěl k závěru, že bez ohledu na spor firmy

Saudská Arábie, Švédsko a Švýcarsko). Podepsána však byla

Diag Human s Českou republikou je nutné k ochraně

i dalšími státy, mezi nimi i Českou republikou. Dosud však

předmětů kulturní hodnoty, vyvážených z České

nemáme informace o implementaci úmluvy, konkrétně

republiky za účelem pořádání krátkodobých veřejných

jejího článku 21, který se týká ochrany kulturních statků

výstav, změnit postup při povolování těchto zápůjček,

před zabavením, do právních řádů jednotlivých států.

případně i právní úpravu v ustanovení § 11 zákona

Z dosud dostupných informací o právních úpravách lze

č. 122/2000 Sb.

dovodit, že nejjednoznačnější se jeví právní úprava Spol-

Ke změně postupu došlo nicméně vlastně bezprostřed-

kové republiky Německo. To však neznamená, že vývozy

ně po vydání absolutního zákazu vývozu kulturních statků

do této země by měly být povolovány automaticky, ale jen

v květnu minulého roku. Již tehdy Odbor ochrany movitého

tehdy, jestliže ze strany vypůjčitele bude dodržen postup

kulturního dědictví, muzeí a galerií reagoval okamžitě a vy-

podle § 20 zákona o předcházení úniku německých kultur-

dáním metodického pokynu umožnil při vyřizování žádostí

ních statků. Jako nízké se jeví i riziko při vývozu do Nizo-

o povolení k vývozu postupovat individuálně, to znamená,

zemského království a Belgického království, z právních roz-

že ke dni 27. března 2012, kdy byl vydán zatím v pořadí po-

borů odborníků z těchto zemí však jednoznačně vyplývá, že

slední metodický pokyn k vývozům kulturních statků, bylo

100% záruka proti zabavení v konkrétním soudním řízení

vydáno 7 povolení k vývozu přírodnin a podobných před-

nemůže být poskytnuta nikdy. Podobně se k dnešnímu dni

mětů, 36 povolení k vývozu sbírkových předmětů z muzeí

jeví jako poměrně bezpečný i vývoz do Rakouska, vzhle-

a galerií, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný ce-

dem k angažovanosti velvyslance Rakouska Dr. Ferdinanda

lek, a kde proto zpravidla vlastníkem těchto předmětů

Trauttmansdorffa v této věci po proběhlém soudním řízení

není stát, ale územní samosprávný celek, 6 povolení k vý-

ve věci zadržení 3 uměleckých děl v květnu minulého roku,

vozu předmětů s pojistnou hodnotou nižší než 100 000 Kč
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a 4 povolení k vývozu uměleckých předmětů s pojistnou

srpna 2011 musela být ze strany příspěvkových organizací

hodnotou vyšší než 100 000 Kč (1x do Nizozemského krá-

v působnosti odboru ochrany movitého kulturního dědic-

lovství, 3x do SRN), když žadatel prokázal nebo alespoň

tví, muzeí a galerií, přerušena či úplně zrušena spolupráce

uvedl důvody, pro které se riziko zabavení jevilo jako nízké.

na 20 výstavách, což se týkalo celkem 201 sbírkových před-

Zpravidla šlo o předměty, jejichž vysoká pojistná hodnota

mětů, které měly být zapůjčené do zahraničí. Ohroženy byly

vyplývala z určitého specifika, které ale zároveň vylučovalo

také mezinárodní vědecké projekty omezením dvou zápůj-

prodejnost takového předmětu na trhu s předměty kulturní

ček v rozsahu 696 sbírkových předmětů. Od 1. září 2011

hodnoty (předmět není sám o sobě nijak výjimečný, avšak

do konce roku 2011 bylo důsledky zákazu vývozu zasaženo

byl použitý v historicky výjimečné situaci).

38 mezinárodních výstavních projektů, na které mělo být

Litujeme, že nebylo možné vydat povolení k vývozu na ně-

zapůjčeno 948 sbírkových předmětů. Specifická je situace

které dlouhodobě sjednané výstavy, předkládané doklady

Národního muzea a jeho Státní sbírky hudebních nástro-

však byly zpravidla formálně nedostačující, zejména nebyly

jů, které zapůjčují nástroje interpretům v rámci podpory

vydány k tomu příslušným úřadem. Stanovisko samotného

mladých talentů a šíření dobrého jména České republiky

muzea/galerie, pokud neodpovídá právní úpravě příslušné

v zahraničí. Omezení těchto zápůjček mělo vliv na fungová-

země, je nedostačující hlavně proto, že v případě zabavení

ní celých hudebních těles, a to i zahraničních. Celkem bylo

předmětu padá odpovědnost výhradně na půjčitele, který,

důsledky zákazu vývozu dotčeno 58 mezinárodních vý-

kromě problémů s předpokládaným soudním řízením, by

stavních projektů počítajících se zápůjčkami 1 149 sbírko-

musel prokázat, že dostatečně analyzoval rizika spojená

vých předmětů. Stávající situací bylo poškozeno dobré

se zápůjčkou do té či oné země (viz zákon č. 219/2000 Sb.

jméno státních příspěvkových organizací v působnosti

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí

vztazích, ustanovení § 9 a § 14, poukazující na přímou

a galerií, které v mezinárodním styku dlouhá léta bu-

odpovědnost ředitelů státních příspěvkových organizací

dovaly. Mezi zahraničními institucemi, které byly dotčeny,

za hospodaření s majetkem České republiky).

jsou nejznámější světová muzea a galerie, např. Deutsches

K objektivnímu pohledu na problematiku vývozů nemálo

Hygiene-Museum v Drážďanech, Musée Lausanne, Muze-

přispěl i materiál, zpracovaný s využitím podkladů většiny

um Sztuki i Techniki Japońskiej v Krakově, Knihovna Kon-

našich muzeí a galerií, specifikující konkrétní ztráty, které

gresu ve Washingtonu, Österreichische Galerie Belvedere

vznikly v důsledku toho, že vývoz nemohl být podle usta-

ve Vídni, Éstablisement public du Musée d´Orsay v Paříži,

novení § 11 zákona č. 122/2000 Sb. povolen.

Museum of Fine Arts v Houstonu, Hamburger Kunsthalle

Dovolte mi nyní stručné shrnutí dopadů exekuce umě-

v Hamburku, Museo Thyssen-Bornemisza v Madridu, Slo-

leckých děl v Rakousku na zahraniční kulturní spolupráci

venská národná galéria v Bratislavě, Staatliche Kunsthalle

v loňském roce. Bezprostředně po zajištění státního majet-

v Karlsruhe, Pražský dům v Bruselu, Victoria&Albert Muse-

ku – tří uměleckých děl ze sbírek Národní galerie v Praze

um v Londýně, Royal Museums of Fine Arts of Belgium

a Moravské galerie v Brně zapůjčených Österreichische

v Bruselu, Tate Modern Gallery v Londýně, Slovenské tech-

Galerie Belvedere ve Vídni začaly obě jmenované instituce

nické muzeum v Košicích, Galerie města Bratislavy.

v působnosti Ministerstva kultury v zájmu ochrany státního

Zkušenosti z uplynulého období, včetně uvedených ne-

majetku řešit další své zahraniční zápůjčky uměleckých děl

blahých důsledků pro činnost muzeí a galerií, vedly zatím

významné hodnoty. Národní galerie v Praze bezodkladně

pouze k vydání nového metodického pokynu č. j. MK-S

zajistila předčasný

3128/2012 OMG ze dne 27. března 2012. Jeho hlavním cí-

návrat jedenácti uměleckých děl od gotických deskových

lem bylo zrušit absolutní zákaz vývozu, který, jak jistě chá-

maleb, po plastiky a malby 20. století z Francouzské repub-

pete, bylo možné použít proti tomu, kdo vývoz přes zákaz

liky, Spolkové republiky Německo, Itálie a USA. Moravská

povolil, v jakémkoli okamžiku, ba dokonce i tehdy, když by

galerie přerušila zápůjčku 20 děl Alfonse Muchy v Japonsku

k zabavení vůbec nedošlo. Zároveň je zřejmé, že i nový me-

a okamžitě zajistila jejich převoz do České republiky. Vzhle-

todický pokyn je více brzdou pro jednání o zápůjčkách, než

dem k bezpečnostním nárokům na dopravu uměleckých

pravidlem, které by mělo zvýšit ochranu předmětů zapůjče-

děl a časové tísni byl transport děl velice náročný organi-

ných do zahraničí. A pro Odbor ochrany movitého kulturní-

začně, ale také finančně. Náklady dosahující několika set

ho dědictví, muzeí a galerií je obrovským administrativním

tisíc korun hradily dotčené organizace ze svých rozpočtů.

zatížením v jeho již tak personálně oslabené situaci. Díky

Stejně tak vzrostly těmto organizacím náklady na pojiště-

aktivitám Odboru mezinárodních vztahů Ministerstva kul-

ní, které musely hradit za zajištěná umělecká díla a které

tury zatím úspěšně pokračuje spolupráce s Ministerstvem

jim Ministerstvo kultury dodatečně refundovalo. Do konce

zahraničních věcí, jejímž výsledkem by mělo být společné
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memorandum Rakouska, Království Nizozemského a ČR,

spokojeno. Při kontrolách dodržování zákona zjišťujeme ne-

které by vyústilo k jednání o této problematice na úrovni

porozumění principům evidence častěji než nedbalost (někdy

příslušných orgánů EU, např. navržení mezistátního in-

je ale nedbalost s neporozuměním propojena), což vypadá

strumentu, který by i pro soudy relevantním způsobem

pro kurátory sbírek příznivěji, jenže znehodnocující vliv

stanovil, za jakých předpokladů umělecké předměty, které

na sbírky je v obou případech stejný. Podívejme se v této sou-

se nacházejí ve veřejném vlastnictví a jsou do zahraničí za-

vislosti na tři nejčastější „hříchy“, které zpochybňují sbírkovou

půjčovány k veřejným účelům, mají podle stávajícího me-

evidenci, uchovávání sbírky v její celistvosti, přinejmenším

zinárodního práva imunitu proti občanskoprávnímu zása-

komplikují práci se sbírkou a v neposlední řadě jde o porušo-

hu – včetně zabavení a postoupení bez souhlasu vlastníka.

vání zákona, za což muzeu hrozí sankce.

Přílišný optimismus však zatím není na místě.
Nezastíráme též, že řadu problémů při snaze o snížení

„Prázdná“ evidenční čísla

rizika vývozu by bylo možné vyřešit, kdyby personální ob-

V zápisu sbírky do Centrální evidence sbírek (CES) jsou

sazení Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, mu-

uvedena inventární evidenční čísla sbírkových předmětů.

zeí a galerií bylo posíleno alespoň o jednoho pracovníka,

V muzeu lze dohledat sbírkové předměty těmito čísly ozna-

s právnickým nebo kunsthistorickým vzděláním, který by se

čené, ale neexistují evidenční záznamy obsahující povin-

této problematice mohl samostatně věnovat jako své speci-

né údaje podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d). V lepším

alizaci. Protože ale i to je za stávajících opatření ke snižování

případě kurátor předloží nějaké podklady, z nichž by bylo

počtu státních zaměstnanců spíše jenom přáním, nezbývá

možné evidenční záznam vyhotovit, v horším případě žád-

proto, než apelovat znovu na Vás, abyste se i ve smyslu plat-

né podklady neexistují a evidenční záznam by bylo mož-

ného metodického pokynu pokusili před přípravou zápůjč-

né vyhotovit už pouze z toho, co lze ze samotného před-

ky zjistit a případně zajistit právní ochranu podle předpisů

mětu vyčíst. Příčiny je třeba nejčastěji hledat v roce 2002,

příslušného státu a podrobně se zabývali i zkoumáním cha-

kdy většina muzeí a galerií musela požádat o zápis sbírky

rakteru zapůjčovaných předmětů, nebo jiných okolností vý-

do CES. Řada potenciálních sbírkových předmětů však

vozu, které by mohly vyvolat zájem kohokoli, kdo by podle

v té době nebyla evidována a muzeum nevyužilo dvouleté

právních předpisů té či oné země mohl mít zájem svůj spor

přechodné období (2000, kdy byl přijat zákon až 2002, kdy

s ČR řešit žalobou na zabavení právě těchto předmětů.

bylo nutné sbírku do CES zapsat) a zvolilo nouzové řešení.

A protože má toto fórum přívlastek „diskusní“, uzavřela

Neevidovaným předmětům byla „úředně“ přidělena evi-

bych zde své vystoupení a eventuální další doplnění bych

denční čísla a jimi byly označeny – a tato čísla byla „nasypá-

ponechala pro diskusi. Děkuji za pozornost.

na“ do CES. S tím, že evidenční záznamy budou postupně
doplněny. K tomu ale ani po deseti letech nedošlo. Buď

Magda Junková

z nedbalosti omlouvané nejčastěji nedostatkem času nebo
z nepochopitelného přesvědčení, že tím, že předměty do-

Co také znehodnocuje
vypovídací schopnost sbírky

(poznatky z metodických návštěv
a kontrol dodržování zákona v muzeích)

staly evidenční čísla, je vlastně evidenční povinnosti učiněno zadost, zvláště když někde, v nějakých poznámkách, lze
nějaké údaje k předmětu dohledat, případně v počítačové
databázi existuje řada záznamů, v nichž ale kromě toho čísla
žádné další údaje nejsou. Nedbalost nyní nechme stranou
a věnujme pozornost tomu nepochopitelnému přesvědčení. Kurátor se v těchto případech důrazně brání konstato-

Padesát dva let po vydání prvních směrnic pro evidenci sbír-

vání, že předměty jsou neevidované a že tedy porušuje

kových předmětů v muzeích a galeriích (vyšly v roce 1960)

ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 122/2000 Sb.

a deset let po přijetí zákona o ochraně sbírek muzejní pova-

Vždyť jsou označeny číslem a nakonec je i najde! To ovšem

hy, který základní principy pro evidenci sbírkových předmětů

jen svědčí o hlubokém neporozumění základnímu principu

oproti těm směrnicím nijak zásadně nezměnil, je zarážející

evidence. Číslo samo o sobě nemá pro evidenci sbírkového

zjištění, že tyto principy nejsou dodržovány. Když je příčinou

předmětu žádný význam a nelze je ani mít za číslo evidenč-

nedbalost kurátorů a selhání vnitřní kontroly, která tu nedba-

ní. Evidenčním číslem (přírůstkovým nebo inventárním) je

lost neodhalí, je to smutné. Mnohem smutnější je ale to, když

pouze to číslo, které je – spolu s dalšími povinnými úda-

si kurátor není vědom, že nějaké principy nedodržuje, protože

ji podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona – sou-

je buď nezná anebo jim vůbec nerozumí, a nerozumí jim ani

částí oficiálního evidenčního záznamu a přispívá tudíž

vedení muzea, takže je s prací takového kurátora dlouhodobě

k jednoznačné identifikaci sbírkového předmětu. Jiný-
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mi slovy – nikoliv číslo, ale evidenční záznam, jehož je číslo

rý z nich je ten „pravý“. To ovšem opět svědčí přinejmenším

jedním z pěti povinných údajů a stává se tak evidenčním

o neprůkaznosti sbírkové evidence. Kterýkoliv z těch zá-

číslem, má význam pro identifikaci, uchovávání a využívá-

znamů může kdokoliv kdykoliv měnit (jsou známé případy,

ní sbírkových předmětů a tedy také pro uchovávání sbírky

kdy předměty z drahých kovů byly odcizeny a nahrazeny

v její celistvosti. Pokud evidenční záznam k předmětu ne-

předměty z obecných kovů a evidenční záznam, který ne-

existuje, nejedná se o sbírkový předmět (součást sbírky

byl autentizovaný, a vnitřní norma muzea neurčovala, kdo

zapsané v CES), jde o předmět neevidovaný podle záko-

může evidenční záznamy vyhotovovat, byl změněn tak, aby

na č. 122/2000 Sb., a to bez ohledu na to, zda předmět je

se na záměnu nepřišlo), nikdo neví, s kterým záznamem se

či není označen „nějakým“ číslem, zda toto číslo je či není

porovnává sbírkový předmět při inventarizaci atp. Často

zapsáno v CES a zda k němu lze či nelze dohledat nějaké

existuje o předmětu záznam pouze v databázi počítače, což

údaje. Zákon v citovaném ustanovení neukládá povinnost

je zcela nepřípustné, přinejmenším ze dvou důvodů. Zákon

„označit předmět číslem“, ale „vést sbírkovou evidenci, kte-

(podrobnosti ve vyhlášce č. 275/2000 Sb.) to neumožňu-

rá obsahuje povinné záznamy“. Sbírkovou evidencí pak je

je, připouští pouze využití „tisku z databáze počítače“ jako

evidence sbírkových předmětů, tj. soubor evidenčních zá-

katalogizačního listu, který musí být autentizovaný nebo

znamů k nim. Předmět, pro který není vyhotoven evidenč-

může být součástí autentizované inventární knihy. V řadě

ní záznam, tudíž není součástí sbírky muzejní povahy, a měl

muzeí není počítačová databáze dostatečně zálohovaná

by být proto evidován podle zákona o účetnictví, protože

a není ošetřen přístup do ní, takže možnost neoprávněných

případná kontrola by nemohla uznat, že je součástí sbírky

změn je velmi snadná. Evidenční záznam se někdy přirov-

muzejní povahy, a to bez ohledu na to, že je nějaké číslo,

nává k „legitimaci“. To přirovnání sedí, ale musí být jasné, že

jímž je označen, zapsáno v CES. Zákon č. 122/2000 Sb. v § 6

jde o legitimaci platnou, Žádnou jinou nelze uznat podob-

odst. 1 písm. c) jednoznačně uvádí, že součástí zápisu sbírky

ně, jako nikdo neuzná jakýkoliv doklad, ale pouze platný

do CES je „seznam sbírkových předmětů nebo výčet evidenč-

pas či občanský průkaz. A tak by mělo být samozřejmostí,

ních čísel jednotlivých sbírkových předmětů…“. Zákon neříká,

že muzeum uchovává všechny relevantní podklady vzta-

že má jít o výčet „čísel“, ale „evidenčních čísel“ a evidenč-

hující se k předmětu. Ale jen jeden může být oficiálním

ním číslem je pouze to číslo, které je součástí evidenční-

evidenčním záznamem a musí být zřejmé, který to je.

ho záznamu podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) bod.

A musí být „papírový“!

5. zákona č. 122/2000 Sb.
Skutečnost, že porušování ustanovení § 9 odst. 1 písm. d)

Neprofesionální přístup ke správě sbírek

a e) zákona č. 122/2000 Sb. může být důvodem k uložení

Už jsem o tom vícekrát psal, ale je to stále aktuální. Úro-

finanční pokuty až do výše 1 milionu korun, je jen jedním

veň depozitářů roste, alespoň standardní vybavení regály

z možných důsledků absence evidenčních záznamů. Z hle-

je běžné, měření klimatických podmínek je pravidlem, za-

diska dlouhodobého je závažnější to, že existence předmě-

bezpečení EZS rovněž a zabezpečení EPS je stále častější.

tů, které sice nikoliv de iure, ale nepochybně de facto jsou

Zvyšující se úroveň vykazují i vnitřní předpisy pro správu

součástí sbírky, pro jejíž zhodnocení byly získány, ale nejsou

sbírek. Do vybavení depozitářů investují zřizovatelé muzeí

k nim vyhotoveny evidenční záznamy se základními údaji,

a významnou roli už desítky let plní i program Ministerstva

sbírku znehodnocuje a neumožňuje využívání jejího

kultury ISO. Nedostatečně se ale zřejmě investuje do vzdě-

vypovídacího potenciálu. Snižuje to důvěryhodnost mu-

lávání kurátorů a správců sbírek. Jejich chování je stále ješ-

zea jako instituce, která je schopna se řádně starat o svěře-

tě často neprofesionální. A co je ještě horší, vedení muzea

né kulturní dědictví.

to nedokáže rozpoznat. Doložím to několika příklady. Patří
sem nepochopení významu a základních principů eviden-

Co je vlastně „oficiálním“ evidenčním záznamem?

ce sbírkových předmětů, jak bylo popsáno výše. To lze ale

Je zarážející, že na tuto otázku někteří kurátoři nemohou

zjistit obvykle až při hlubší kontrole. Některé příklady ne-

při nejlepší vůli odpovědět, protože to nevědí. Předloží

profesionálního chování jsou ale patrné na první pohled,

hned celou řadu dokladů, které obsahují údaje o před-

snad i laikovi.

mětu – např. desítky let starou inventární knihu, záznam

Až na ojedinělé výjimky kurátor nakonec všechny kontro-

z terénního výzkumu, nálezovou zprávu, katalogizační

lované sbírkové předměty dohledá. Mnohdy je to ale hle-

list a tisk z databáze počítače. Záznamy se v detailech, ale

dání takřka detektivní, časově náročné, nepříjemné a dobrý

někdy i diametrálně, liší, ani jeden není autentizovaný (co

konec má jen proto, že kurátor pracuje se sbírkou už delší

je autentizace viz metodický pokyn MK č. j. 4688/2007

dobu, leccos si pamatuje a ví, na kterou část depozitáře se

ze dne 28. března 2007), a tak vskutku není možné říct, kte-

soustředit. Být na jeho místě začátečník, těžko by si poradil.
Pokračování na str. 17
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Bechyně

Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Luděk Míšek
Viktor Chalepa
Petra Šťastná (B)

Bělá pod Bezdězem

2.5.2012 – 30.9.2012
5.8.2012 – 30.9.2012
5.8.2012 – 30.9.2012

Muzeum v Bělé pod Bezdězem

Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy…
22.4.2012 – 30.9.2012
Musí ženská ostati jen tou milkou aneb tím domácím
skřítkem?
18.5.2012 – 30.9.2012
Památky nejsvětější trojice
14.7.2012 – 23.9.2012
Malířka Zdeňka Braunerová – múza básníků, spisovatelů,
malířů a sochařů
27.7.2012 – 30.9.2012

Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou

Starobylá krása
2.8.2012 – 31.10.2012
Golf v historii času…
2.8.2012 – 30.9.2012
350. výročí narození Františka Antonína Šporka
20.9.2012 – 30.9.2012

Benešov

Historie města Benešova

Panenky 1950–1990 (hračky našich babiček a maminek)
2.6.2012 – 8.9.2012

Muzeum umění a designu Benešov

Karel Valter: Poznámky ke krajině
6.7.2012 – 30.9.2012
Kabinet fotografie
Vladimír Vonrejs – Oživlé naplnelismy a sítě
13.5.2012 – 30.9.2012

Beroun

Muzeum Českého krasu, p. o. Středočeského kraje

Jenštejnský dům v proměnách času
14.6.2012 – 21.9.2012
Beroun–Teplice Lughnasadh 2012
28.7.2012 – 9.9.2012
Toulky Českým krasem a Křivoklátskem 29.7.2012 – 29.8.2012

Blansko

Muzeum Blansko

Nová stálá expozice: Litinové figurální plastiky z produkce
blanenských železáren 		
od listopadu 2012
Nová stálá expozice: Chemická laboratoř barona
Reichenbacha
od listopadu 2012
Nová stálá expozice: Moravský kras
od listopadu 2012
Tonet – historie ohýbaného nábytku
30.6.2012 – 16.9.2012

Blovice

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Staré časy malých dětí
do 31.12.2012
Vlkov – Babiny, eneolitické výšinné sídliště
do 31.12.2012
10 let muzea na zámku Hradiště
září–říjen 2012
Hry a klamy
květen–září 2012
Mlýny v povodí řeky Úslavy
2.1.2012 – 31.12.2012
Chronometry ze sbírky muzea
3.1.2012 – 30.9.2012
Skleněná krása
9.6.2012 – 6.1.2013
Konzervace žehliček
6.10.2012 – 6.1.2013

Boskovice

Muzeum Boskovicka

Boskovice moje město, památky očima mladých od 1.6.2012
Domy v židovské čtvrti…
od 13.6.2012
Štěpánka Šimlová: Osobní archeologie; Martin
Vosáhlo: Operation infinite justice
6.7.2012 – 19.8.2012
Synagoga
Paměť místa
6.7.2012 – 19.8.2012

Brandýs nad Labem

Oblastní muzeum Praha – východ
Horyna a Santini

Brno

13.7.2012 – 6.9.2012

Biskupství brněnské – Diecézní muzeum
Zázračná madona v brněnské diecézi

Moravská galerie v Brně

30.5.2012 – 19.8.2012

Jurkovičova vila
Jan Kotěra
14.4.2012– 30.9.2012
Místodržitelský palác
Sběratelé a mecenáši VI: Marie Richterová (1927–2011)
16.12.2011 – 9.9.2012
25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012
22.6.2012 – 20.10.2012
Květa Pacovská – AD INFINITUM / Osobnosti českého
grafického designu
23.6.2012 – 28.10.2012
Dar (Husák trávu nekouřil)
23.6.2012 – 28.10.2012
Pražákův palác
25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012
22.6.2012 – 28.10.2012
Práce z Kalifornie
23.6.2012 – 28.10.2012
Pár věcí, co vím o Provo
23.6.2012 – 28.10.2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Kožená liturgická roucha ze sbírky MG
9.3.2012 – 2.9.2012
25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012
22.6.2012 – 28.10.2012

Moravské zemské muzeum

Biskupský dvůr
Svědkové z úsvitu časů – poznejte svět lišejníků
a mechorostů
9.2.2012 – 8.9.2012
Dietrichsteinský palác
„Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!" Karel Hynek Mácha,
kníže české poezie
9.11.2011 – 16.9.2012
Kamenná duha
15.2.2012 – 2014
Půvaby loutek a soch / sochař Vojtěch Sucharda
a jeho Říše loutek
18.4.2012 – 7.10.2012
Dějiny peněz v zábavném komiksu
31.5.2012 – 21.10.2012
Prázdninové toulky Mendelovým Brnem 22.7.2012 – 31.8.2012
Palác šlechtičen
V utrpení a boji – brněnští Židé v osudových
momentech XX. století
14.3.2012 – 25.8.2012
Jef Kratochvil – Záblesky v šeru / Dech brněnských ateliérů
26.5.2012 – 26.8.2012
Divadelní kostýmy Inez Tuschnerové
27.6.2012 – 30.9.2012
Zapomenutí sousedé – obraz zbožnosti německé minority
„HERR GOTT"
20.9.2012 – 10.10.2013
Památník Leoše Janáčka
Rudolf Firkušný – největší český pianista 23.6.2012 – 31.8.2012
Rudolf Fila: Pocta F. X. Messerschmidtovi 22.9.2012 – 10.11.2012
Pavilon Anthropos
Umění australských domorodců / Za posledními lidmi
doby kamenné
8.12.2011 – 2013

Muzeum města Brna, p. o.
Gejša a samuraj
Ivo Rozsypal – Sklo

Technické muzeum v Brně

7.6.2012 – 28.10.2012
28.6.2012 – 2.9.2012

Tajemství depozitářů aneb Co jste možná ještě neviděli
do 30.12.2012
Motocykly Václava Svobody III.
do 31.12.2012
Labyrint poznání
4.10.2011 – 30.9.2012

I

		 Kalendárium kulturních událostí
110. výročí narození Františka Urbana a 20. výročí vzniku
Slepeckého muzea
4.4.2012 – 14.10.2012

Brtnice

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Rodný dům Josefa Hoffmanna

Český Krumlov od městské památkové rezervace
k památce UNESCO
2.5.2012 – 31.12.2012

Bruntál

Muzeum Těšínska, p. o.

Stanislav Kolíbal: Plocha – linie – prostor 4.6.2012 – 28.10.2012

Muzeum v Bruntále, p. o.

Český Těšín

Jaroslav Charfreitág: Cesta do Nového světa 1902–1903
11.7.2012 – 26.8.2012

Fotoklub Jablunkov
3.7.2012 – 31.8.2012
Klub přátel Staré Orlové se představuje 7.9.2012 – 31.12.2012
Výstavní síň Český Těšín
Hukvaldy – hrad a panství v proměnách staletí
4.5.2012 – 5.10.2012

Městské muzeum a galerie

Městské muzeum a galerie Dačice

100 let kamzíků v Jeseníkách

Zámek Bruntál

2.10.2012 – 21.10.2012

Břeclav

Koloniál pana Bajzy			
Synagoga
Alfons Mucha – výběr z díla

Bučovice

Muzeum Bučovice

Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka
Stavebnice Merkur

Bystřice pod Hostýnem

19.5.2012 – 16.9.2012
16.6.2012 – 2.9.2012

100. výročí korunovace Panny Marie
Hanuš Schwaiger

Cornštejn, kat. území Bítov
Zřícenina hradu Cornštejn
Co skrývala hradní sklepení?

Čáslav

4.7.2012 – 2.9.2012
8.9.2012 – 25.11.2012
5.8.2012 – 26.8.2012
2.9.2012 – 30.9.2012
2.6.2012 – 30.9.2012

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Galerie
10. výročí malířského plenéru
Výstavní síň
Máňa z toho bude celá pryč
FK Čáslav – Fotbal dříve a dnes

Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích
Podzim v obrazech Daniela Krejbicha

Česká Lípa

14.7.2012 – 27.9.2012
15.8.2012 – 2.9.2012
19.9.2012 – 7.10.2012
7.10.2012 –28.10.2012

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Středověké umění na Českolipsku
4.4.2012 – 28.12.2012
Z let sedmdesátých
28.6.2012 – 16.9.2012
Skalní kresby
7.7.2012 – 31.8.2012
Stroje a strojky
11.7.2012 – 31.8.2012
Fotoklub OBSCURA (Liberec)
12.7.2012 – 26.8.2012
I. Rozsypal
13.9.2012 – 18.11.2012
M. Novák – Krajina, lidé, portréty, život 13.9.2012 – 18.11.2012
Svědectví
27.9.2012 – 18.11.2012
Ekoporadna Orsej
Výstava hub a mykologická poradna
21.9.2012 – 23.9.2012
Galerie Jídelna
Otisky Ze mě
5.7.2012 – 31.8.2012

Česká Skalice

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
Zašité vzpomínky
Eva Bamborská: Sdělování vláknem
Babička aneb Jak se váže kniha
Jiřinkové slavnosti

České Budějovice
Wortnerův dům AJG

Zdeněk Chmelař a Tomislav Laux

Dačice

Mašinky, vláčky a svět kolem nich
Josef Prodělal: Fotografie

Děčín

27.6.2012 – 9.9.2012
16.9.2012 – 17.10.2012

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.

Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem

II

Český Krumlov

3.7.2012 – 19.8.2012
20.8.2012 – 30.9.2012
28.8.2012 – 30.9.2012
7.9.2012 – 9.9.2012
29.6.2012 – 9.9.2012

Svět očima platidel
říjen 2012 – leden 2013
Z umělecko–průmyslových sbírek OMD 15.3.2012 – 6.11.2012
Mistři české malby
29.3.2012 – 29.10.2012
Děčínská kotva – krajina plná medu
6.9.2012 – 29.10.2012

Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera

Zuzana Kadlecová: Židovská mystika – kabala v obrazech
3.8.2012 – 30.9.2012

Doksy

Památník Karla Hynka Máchy
Pohledy od Máchova jezera

Doupě u Telče

2.8.2012 – 31.10.2012

Hrad Roštejn
Kožené svítání

od 6.7.2012

Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Židé na Královéhradecku
9.6.2012 – 2.9.2012
Salon královských věnných měst
12.9.2012 – 7.10.2012
Hejblata hudební a věci kolem uší a ten zbytek
16.10.2012 – 25.11.2012

Františkovy Lázně

Městské muzeum Františkovy Lázně

František R. Čech – Obrazy
od 3.5.2012
Laura Elena Rodriguez Garcidueňas – Více než tequila
a sombrera
23.6.2012 – 11.9.2012

Frenštát pod Radhoštěm

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Barevná krása minerálů
5 let od rekonstrukce muzea

Frýdek–Místek

13.6.2012 – 26.8.2012
13.6.2012 – 4.11.2012

Muzeum Beskyd Frýdek–Místek, p. o.
Zvířata a jejich děti

Fulnek

26.4.2012 – 16.9.2012

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa

Porcelán, keramika a sklo ze sbírek Muzea Novojičínska
23.6.2012 – 16.9.2012
Památník J. A. Komenského ve Fulneku
Komenský s úsměvem
2.6.2012 – 30.9.2012

Havířov

Kotulova dřevěnka

Tradiční zemědělství, větrný mlýnek
2.5.2012 – 31.10.2012
Lidové bydlení z přelomu 19. a 20. století 2.5.2012 – 31.10.2012
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Památník Životické tragédie
Duch a pěst, práci čest!

Výstavní síň Musaion
Kámen kolem nás

Havlíčkův Brod

3.8.2012 – 15.7.2013
13.6.2012 – 28.10.2012

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Bohuslav Reynek, Jaroslav Libra
Grafika Michaela Floriana ze Staré Říše

4.7.2012 – 2.9.2012
4.7.2012 – 2.9.2012

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Kinetické fontány
Austrálie – obrazy Danielle Burford
Josef Toufar – Čihošť
Letci a letectví na Havlíčkobrodsku

18.7.2012 – 5.9.2012
11.9.2012 – 21.9.2012
28.9.2012 – 2.12.2012
28.9.2012 – 2.12.2012

Hlinsko v Čechách

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.

Antonín Slavíček (1870–1910)
23.6.2012 – 9.9.2012
Dráteníkův rok
8.7.2012 – 2.9.2012
Jaroslav Matouš (1941) – Obrazy a skleněné plastiky
23.9.2012 – 4.11.2012

Soubor lidových staveb Vysočina

Hořice

Městské muzeum

Příběh hořických trubiček

18.5.2012 – 31.10.2012

Hrabyně

Památník II. světové války

Jedna oprátka za druhou – František Skokan
6.4.2012 – 30.11.2012
Ženy a válka
6.4.2012 – 30.11.2012
Návrat lidických žen
2.5.2012 – 20.8.2012

Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Vzduchoplavec Kráčmera
do 2.9.2012
Labe – jedna řeka, dva příběhy
24.2.2012 – 19.8.2012
Pravěk je kůůl!
18.5.2012 – 21.4.2013
Život v jezerech a močálech mladších prvohor
8.6.2012 – 6.1.2013
Jak se žilo v pravěku
29.6.2012 – 2.9.2012

Hranice

Městské muzeum a galerie v Hranicích

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Výstavní síň – Synagoga
Jurkovičova vila – historie a obnova
20.4.2012 – 26.8.2012
Fotografie a objekty, přátelství bez hranic 6.8.2012 – 2.9.2012
Výstavní síň Stará radnice
Od doby kamenné do doby slovanských hradišť aneb
Jak žili naši předkové
9.6.2012 – 18.10.2012

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Městské muzeum a galerie

Betlém
Probuzené poklady
Výstava fotografií retro kalendáře

Hluboká nad Vltavou

20.6.2012 – 23.9.2012
3.10.2012 – 25.11.2012

František Muzika

20.5.2012 – 30.9.2012

Sláva měšťanským střelcům

2.4.2012 – 31.10.2012

Hlučín

Muzeum Hlučínska, p. o.
Panovníci českých zemí

Hodonín

13.7.2012 – 20.11.2012

Galerie výtvarného umění

Jakub Obrovský – umělecký odkaz ve sbírkách GVU
v Hodoníně
14.6.2012 – 2.9.2012
Fotokošt
16.9.2012 – 11.11.2012

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

Byli jsme v Zambii
21.6.2012 – 31.8.2012
Skupina pěti
13.8.2012 – 9.9.2012
Fotokošt
16.9.2012 – 21.10.2012
Chaloupky
24.9.2012 – 18.11.2012
Zámeček
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

3.6.2012 – 30.9.2012

Hustopeče

František Navrátil – Kresby
Dagmar Dost–Norden – obrazy

Cheb

3.9.2012 – 23.9.2012
29.9.2012 – 21.10.2012

Galerie výtvarného umění v Chebu

Richard Teschner
28.6.2012 – 30.9.2012
Michel Fingesten (1894–1943)
28.6.2012 – 30.9.2012
Michal Škapa A. K. A. Tron – Ode zdi ke zdi
1.7.2012 – 26.8.2012
Bojmír Hutta (1920–1987)
21.7.2012 – 30.12.2012

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Nekonečný příběh bižuterie
Loutky z depozitáře chebského muzea

Chropyně

25.5.2012 – 3.9.2012
19.9.2012 – 5.11.2012

Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Housle 500

Chrudim

Regionální muzeum v Chrudimi
Chrudim v proměnách času
Jan Odvárka – Obrazy

Chřibská

Muzeum Thaddeuse Haenkeho

Město Chřibská na historických mapách

Jablonec nad Nisou

18.5.2012 – 14.10.2012
5.7.2012 – 2.9.2012
8.9.2012 – 11.11.2012
od 15.7.2012

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Ingrid – víc než jen značka
12.5.2012 – 28.10.2012
Galerie Belveder
A přece se točí!
21.6.2012 – 28.9.2012
Otcové města Jablonce IX. Ve škole i po škole. Učitelé
a jejich práce školní i mimoškolní
20.10.2012 – 4.1.2013

Jablunkov

Muzeum Horní Slavkov

Sběratelství aneb Znovu nalezená historie
9.6.2012 – 19.8.2012

Muzeum v Jablunkově
Stopami trestního práva

16.5.2012 – 6.10.2012

III

		 Kalendárium kulturních událostí
Jáchymov

Královská mincovna v Jáchymově
Svatováclavská bible

Jesenice

24.6.2012 – 30.9.2012

Vlastivědné muzeum Jesenice

Karty osudu – z historie vykládacích karet
13.7.2012 – 23.9.2012

Jeseník

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Ptáci Jesenicka
Krysáci

Jičín

30.5.2012 – 2.9.2012
6.6.2012 – 2.9.2012

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

52
9.6.2012 – 2.9.2012
Hračky
16.6.2012 – 30.9.2012
100 let spolku divadelních ochotníků J. K. Tyl v Jičíně
22.9.2012 – 28.10.2012
150 let TJ Sokol Jičín
6.10.2012 – 4.11.2012

Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou
27.5.2011 – 31.12.2012
Muzeum Vysočiny Vás zve aneb Pozvánky a plakáty
z historie i současnosti muzea
od 19.9.2012
Expoziční budova
Kouzelnou (českou i moravskou) vrchovinou
16.6.2012 – 26.8.2012
Krajka – umění nebo řemeslo
22.6.2012 – 2.9.2012
Na rozhraní skutečnosti a snu
30.6.2012 – 9.9.2012
Obrazy Lenky Pavézkové
31.7.2012 – 16.9.2012
XII. výstava exotických rostlin
13.9.2012 – 16.9.2012
Holokaust jihlavských Židů
od 14.9.2012
Výstava hub
22.9.2012 – 23.9.2012
120 let Muzea Vysočiny Jihlava
od 5.10.2012

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Zamlčená moderna / Iluze a sny
Oklamem smrť / Prehltnem noc
Štefan Tóth – Prints 2005

Jilemnice

14.4.2012 – 7.10.2012
26.5.2012 – 26.8.2012
29.6.2012 – 30.9.2012

Krkonošské muzeum Jilemnice

300 let sklárny v Harrachově
19.5.2012 – 30.9.2012
Z dějin brambor
5.6.2012 – 30.9.2012
Poklady z depozitářů
6.10.2012 – 18.11.2012
Oldřich Kulhánek – známková a grafická tvorba
13.10.2012 – 11.11.2012

Jílové u Prahy

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Americká krása
3.6.2012 – 2.9.2012
Jak pradědeček fotil prababičku
10.6.2012 – 9.9.2012
Jak se rodí umělci
17.6.2012 – 2.9.2012
Prázdniny pod stanem
1.7.2012 – 28.10.2012
Dráteníci
1.7.2012 – 14.10.2012
Zemětřesení a živelné pohromy, jak je viděli kreslíři minulých
staletí
9.9.2012 – 11.11.2012
Holzgerlingen – partnerské město
16.9.2012 – 4.11.2012
Domov Laguna Psáry
16.9.2012 – 11.11.2012

Jindřichův Hradec

Muzeum Jindřichohradecka
Domov/Heimat
Marie Martínková
Obrázky z pouti

IV

od 13.1.2012
2.4.2012 – 6.1.2013
3.8.2012 – 30.9.2012

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Zemědělství na Jindřichohradecku
20.4.2012 – 30.12.2012
Krojačky malé i velké
4.5.2012 – 30.12.2012
Lesní zátiší – objekty Tomáše Hlavenky a obrazy
Tomáše Lahody			
22.6.2012 – 31.8.2012

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

Zlatý fond Národního muzea fotografie 20.1.2012 – 30.9.2012
Osobnosti jihočeských fotoklubů
24.6.2012 –30.9.2012
Fotografie z archivu klubu fotoreportérů Syndikátu
novinářů ČR
24.6.2012 –30.9.2012
Lidé, kterých si vážím – Václav Havel a česká společnost
1966–2011 ve fotografiích Oldřicha Škáchy
24.6.2012 – 30.9.2012
T. G. Masaryk v objektivu Rudolfa Brunera–Dvořáka
24.6.2012 – 30.9.2012
Langhans, Šechtl, Seidel a ti druzí – fotoateliéry
na jihu Čech
24.6.2012 – 30.9.2012
Moc médií – I. část: portrét
24.6.2012 – 30.9.2012
Práce s tělem – fotografie Jaroslava Prokopa, z cyklu
performancí Jiřího Sozanského
24.6.2012 – 30.9.2012
33 osobností dějin české fotografie
24.6.2012 – 30.9.2012
Vítr – videoart Štěpánky Pasekové
24.6.2012 – 30.9.2012

Kačina u Kutné Hory

Muzeum českého venkova

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

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum

Výstava panenek
Ach, ta láska II. – Hledání světla

6.7.2012 – 30.9.2012
4.8.2012 – 30.11.2012

Karlovy Vary

Galerie umění Karlovy Vary

Aleš Veselý – Kódy a prolínání
Jiří Slíva – Chaplin etc.
Zdeněk Ziegler + film – Slavnosti plakátů
Becherova vila
Jak se šijí filmové kostýmy

4.5.2012 – 26.8.2012
1.7.2012 – 26.8.2012
1.7.2012 – 26.8.2012
1.7.2012 – 30.9.2012

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje

Expoziční budova
Hvězdné nebe nad Kyselkou – na Vřídelní kolonádě
21.6.2012 – 19.8.2012
Symfonie kabelek
28.6.2012 – 23.9.2012

Karviná – Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná
Střípky z dějin Karviné
Cyklistika na Tešínsku
Střepiny ve stromech

Kašperské Hory

2.1.2012 – 31.12.2012
27.4.2012 – 16.9.2012
28.9.2012 – 18.11.2012

Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Martin Milfort – fotografie

Kladno

9.6.2012 – 30.9.2012

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
České origami
Motivy Středočeského venkova

Klatovy

22.6.2012 – 9.9.2012
14.7.2012 – 16.9.2012

Galerie Klatovy / Klenová – Galerie U Bílého
jednorožce v Klatovech
Jindřich Štreit – Abnormalizace
Originální a perspektivní

9.8.2012 – 30.9.2012
8.10.2012 – 2.12.2012

Kalendárium kulturních událostí
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
130 let klatovského muzea
Čtvero ročních dob v krajce
Třikrát J
Dózy a dózičky

21.6.2012 – 30.8.2012
21.6.2012 – 16.9.2012
21.6.2012 – 16.9.2012
21.6.2012 – 24.8.2012

Klenová

Galerie Klatovy / Klenová

Ona B.: Skandál na zámku
10.6.2012 – 26.8.2012
Martine Hervé: Instalace
10.6.2012 – 26.8.2012
20. letní keramická plastika
24.6.2012 – 31.10.2012
Reflexe na architektonickou esenci umění
6.8.2012 – 31.10.2012
František Janula: Obrazy a objekty
3.9.2012 – 31.10.2012
Výstava z Dřevosochařského sympozia Klenová
3.9.2012 – 31.10.2012
Ozvěny Souznění
10.9.2012 – 30.9.2012
kostel sv. Vavřince
Lukáš Rais: Svěží a hebké
4.8.2012 – 31.10.2012
sýpka Klenová
Michal Matzenauer a Martin Frind / Obrazy a kresby
5.8.2012 – 31.10.2012

Kořenec

Muzeum Kořenec

Výstava fotografií Petra Novotného

Kostelec nad Černými Lesy

3.6.2012 – 31.8.2012

Muzeum hrnčířství

Jaroslav Bartůněk – Obrazy a grafika
do října 2012
Ignác Koidl – Akvarely
do září 2012
Jiří Šalamoun – Grafika, knižní tvorba, plakáty
červenec–srpen 2012

Králíky

Městské muzeum Králíky
Plastiky

Kralupy nad Vltavou

Kravaře u České Lípy

Expozice lidového bydlení
Krása – tradice – užitek

Krnov

5.7.2012 – 26.8.2012
srpen–září 2012
8.6.2012 – 26.8.2012
7.9.2012 – 14.10.2012

Kroměříž

Muzeum Kroměřížska, p. o.
Italská abstraktní grafika

Kunín

4.7.2012 – 30.8.2012

28.4.2012 – 31.12.2012
14.7.2012 – 26.8.2012
5.9.2012 – 2.10.2012
13.10.2012 – 11.11.2012
20.6.2012 – 2.9.2012

Poklady z depozitářů II.
do 26.8.2012
Mehofferův palác ve Fulneku – Příběh neobyčejného domu
27.7.2012 – 28.10.2012

Kunovice

Barevný svět letadel

Galerie Středočeského kraje GASK

Ivan Sobotka
říjen 2012
Europa Jagellonica
20.5.2012 – 30.9.2012
Stavební proměny chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
od 2.6.2012
Sochařství za vlády Jagellonců – z pokladů Národního
muzea
od 2.6.2012

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun
Anna Šlesinger – Panenky

Lány

22.4.2012 – 30.9.2012

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Státní okresní archiv Rakovník – Dokumenty k osobnosti
T. G. M.		
říjen–listopad 2012
Hoši od Zborova
červenec–srpen 2012
František Frolík – Autogramy
září 2012
Petr Hůla – Fotografie: Svět pod hladinou 28.6.2012 – 9.9.2012

Lety

Kulturní památka Lety
Zapomenuté Javoříčko

Ležáky – Miřetice u Hlinska

5.6.2012 – 2.9.2012
4.9.2012 – 31.10.2012

Národní kulturní památka – Pietní území Ležáky
Putovní výstava „Heydrichiáda"
Dobré slovo je jako chleba

Liberec

Miloš Šejn: Archivy a kabinety
Roman Karpaš: Silová pole

3.7.2012 – 31.8.2012
2.9.2012 – 31.10.2012
15.6.2012 – 2.9.2012
15.6.2012 – 9.9.2012

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Zámek Kunín

Letecké muzeum Kunovice

Vladislav Jagellonský a Kutná Hora
20.5.2012 – 30.11.2012
Sochařství za vlády Jagellonců – z pokladů Národního
muzea
20.5.2012 – 30.9.2012
Sestry Voršilky
21.7.2012 – 30.11.2012
Kamenný dům
Z dějin školství kutnohorského
2.4.2012 – 30.11.2012
Tylův dům
Obléhání hradu Sión roku 1437
27.7.2012 – 25.8.2012
Historické hudební nástroje		
5.9.2012 – 31.10.2012

Oblastní galerie v Liberci, p. o.

MIKS – Městské muzeum Krnov
Flemmichova vila
Umění 19. století
Mikuláš Rutkovský
Jan Saudek – fotografie
Martina Rožanská, Marian Molenda

České muzeum stříbra

Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
10 let od povodně 2002
Strašidelné hraní
Martin Patřičný – Dřevěné obrazy

Kutná Hora

5.4.2012 – 31.10.2012

Industriál války. Válečný průmysl na území dnešní
České republiky		
15.6.2012 – 2.9.2012
Zrození libereckého mrakodrapu
23.6.2012 – 18.8.2012
Prapory a vlajky ve sbírkách Severočeského muzea
23.6.2012 – 16.9.2012
Genocida Romů v době druhé světové války
23.6.2012 – 30.9.2012
Pavel Werner: Sklo a kresby
14.9.2012 – 31.10.2012
Lebky, skryté umění přírody
28.9.2012 – 2.12.2012

Lidice

Lidická galerie

Lidice 2012
31.5.2012 – 31.10.2012
Výstava oceněných dětských prací z celého světa
na téma divadlo – loutka – pohádka 31.5.2012 – 21.10.2012
Dagmar Dost–Nolden: Maybe Being
29.6.2012 – 26.9.2012
Dobré slovo je jako chleba
5.6.2012 – 30.8.2012
Povstalecké pancéřové vlaky
2.9.2012 – 31.12.2012
Výcvikový tábor parašutistů ve Skotsku 4.7.2012 – 30.9.2012

V

		 Kalendárium kulturních událostí
Výstava „… a jméno obce bylo vymazáno."
2.10.2012 – 31.12.2012

Děvčata z pokoje 28, L410, Terezín
Moravští zemští rabíni v Mikulově

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.

Milevské muzeum

Litoměřice

Kamenina a porcelán v interiéru
Přírodovědné přírůstky muzea

Litomyšl

14.7.2012 – 16.9.2012
21.9.2012 – 18.11.2012

Městská galerie Litomyšl

Mistři české malby
23.6.2012 – 2.9.2012
Poznávej se! Aneb prověř svoje smysly a schopnosti
15.7.2012 – 16.9.2012
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

Drahé kameny a minerály – 16. ročník
16.7.2012 – 2.9.2012
Jana Pešková s rodinou – výtvarné objekty a akvarely
21.7.2012 – 2.9.2012
120 let organizovaného včelařství na Lomnicku
10.9.2012 – 14.10.2012

Loštice

Památník Adolfa Kašpara
Krása loštických pohárů

Louny

Galerie Benedikta Rejta

Emil Filla – Navrácené obrazy

Lysá nad Labem

2.1.2012 – 31.12.2012
12.5.2012 – 9.9.2012

Muzeum Bedřicha Hrozného

Výstava fotografií Antonína Leinera

Malá Skála

září–listopad 2012

Maloskalská galerie – Arva Patria
Janina Hobgarska: Místo Krkonoše

Mariánská Týnice – Kralovice

od 15.7.2012

Muzeum a galerie severního Plzeňska

Bořivoj Rak – sochařská tvorba, Pavel Bouda – obrazy
27.6.2012 – 2.9.2012
Jiří Slíva – Grafika
26.7.2012 – 9.9.2012
60 let muzea v Mariánské Týnici
6.9.2012 – 30.9.2012
České nebe – svaté obrázky a grafika 18.–19. století
13.9.2012 – 2.11.2012

Mělník

Regionální muzeum Mělník

Pistole, bordeaux, kalamář aneb Nahlédnutí do dějin
lahvování vína
5.9.2012 – 30.9.2012
Výstava hub a jiřin
7.9.2012 – 9.9.2012
Někomu život, někomu smrt
29.9.2012 – 28.10.2012

Mikulov na Moravě

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.

Jan Adam I. z Liechtensteina (1656–1717) – ekonom,
politik a mecenáš
1.4.2012 – 31.8.2012
Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje
2.4.2012– 31.10.2012
Dějiny význačné kolegiátní kapituly a kostela sv. Václava
v Mikulově
2.4.2012 – 31.10.2012
Archív zázraků
2.4.2012 – 31.10.2012
Fenomén Igráček
9.6.2012 – 9.9.2012
Křehký Mikulov II.
23.6.2012 – 19.8.2012
Design, sklo a prostor
7.9.2012 – 31.10.2012

Milevsko

Páni kluci
Karel Stehlík (1912–1985)

Mladá Boleslav

od 2.3.2012
14.5.2012 – 2.9.2012

Muzeum Mladoboleslavska

Vojenské zbraně
2.1.2012 – říjen 2012
Eva Nosková-Kozáková: Deníky
15.6.2012 – 16.9.2012
Austrálie
17.6.2012 – 16.9.2012
Božena Vohánková – obrazy
27.7.2012 – 26.8.2012
Dámy ve fotografii
2.9.2012 – 30.9.2012
Boleslavská nádraží a železnice v obrazech
19.9.2012 – 25.11.2012
Plnou parou vpřed
26.9.2012 – 18.11.2012
Městský palác Templ
Ivana Junková a Ján Slovenčík
29.6.2012 – 26.8.2012
Jiří Formánek
31.8.2012 – 30.9.2012
Stanislav Pokorný
5.10.2012 – 4.11.2012
Sbor českých bratří
Spolek – Mánes
5.7.2012 – 26.8.2012
Jiří Pešán
7.9.2012 – 8.10.2012
Salon výtvarníků Mladoboleslavska 12.10.2012 – 11.11.2012

Mnichovo Hradiště

Muzeum města Mnichova Hradiště
Historické kolébky a kočárky

Mohelnice

květen–srpen 2012

Vlastivědné muzeum
Proměny Mohelnice

do 29.9.2012

Moravské Budějovice
Muzeum řemesel

Památky a přírodní krásy Moravskobudějovicka
22.7.2012 – 19.8.2012

Moravský Krumlov

Městské muzeum a galerie Knížecí dům

Lichtenštejnové a Moravský Krumlov, osudy prvního
Knížectví Lichtenštejn a příběh vedlejší větve rodu		
září 2012 – duben 2013
Výstava fotoklubu Ivančice
19.7.2012 – 26.8.2012
VIII. Tradiční výstava moravskokrumlovských zahrádkářů
8.9.2012 – 11.9.2012

Most

Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.

Znak a světlo, paměť krajiny s doteky Miloslava Mouchy
od 9.6.2012

Oblastní muzeum v Mostě, p. o.
4K – Dana Lvová
Kráčející sochy

Náchod

23.5.2012 – 31.8.2012
13.6.2012 – 30.9.2012

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Plastika ve veřejném prostoru
Tuto Universale Vratislav Hlavatý
Jiří Šindler – kaligrafie
Arnold Bartůněk – sochy a kresby
Tadeáš Kotrba – Stopy
Petr Stibral – Bystakvace Náchod

Nasavrky

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

VI

4.5.2012 – 31.8.2012
28.5.2012 – 30.9.2012

15.6.2012 – 16.9.2012
30.6.2012 – 2.9.2012
15.8.2012 – 11.11.2012
15.9.2012 – 11.11.2012
20.9.2012 – 14.10.2012
18.10.2012 – 11.11.2012
2.1.2012 – 31.12.2012
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Nejdek

Národopisné muzeum v Nejdku
Hastroši, plašiči a animisté

Netolice

29.6.2012 – 26.8.2012

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Jana Kupčáková – Evropská mozaika
Karel Kupka – Štětcem a paletou
Kdo si hraje, nezlobí

do září 2012
do srpna 2012
2.5.2012 – 31.10.2012

Nové Město na Moravě

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Antonín Kašpar – Komorní plastika
duben–říjen 2012
Bohdan Lacina – 100. výročí narození
18.5.2012 – 26.8.2012
Jiří Jun – kresby
29.6.2012 – 26.8.2012
František Navrátil – výběr ze sochařské tvorby
29.6.2012 – 26.8.2012
Václav Hradecký – Na cestě
4.7.2012 – 26.8.2012
Antonín Kanta – Fotografie
7.9.2012 – 28.10.2012

Nové Město nad Metují

Městské muzeum Nové Město nad Metují

Z truhly našich babiček
2.5.2012 – 30.9.2012
Galerie Zázvorka
Pavel Matuška – kreslený, malovaný a řezbovaný humor
13.7.2012 – 2.10.2012
Zdeněk Farský a Zdeněk Farský ml. – kresby, grafika, řezby
7.9.2012 – 28.10.2012

Nové Strašecí
Já, kočka
Kočárky

29.6.2012 – 26.8.2012
31.8.2012 – 30.9.2012

Nový Bor

Řemeslo a umění ve skle
IGS 2012

Nový Jičín

Hugo Baar (1873–1912)
Karel I. – Poslední český král
Jari Vassinger – Vidění
Nový Jičín před 100 lety

17.5.2012 – 26.8.2012
19.5.2012 – 26.8.2012
15.6.2012 – 19.8.2012
29.8.2012 – 11.11.2012

Vlastivědné muzeum Nymburk

Archeologický výzkum při stavbě obchvatu
26.9.2012 – 31.3.2013

Opava

Slezské zemské muzeum

Město – zámek – krajina
20.9.2012 – únor 2013
Památník Petra Bezruče
Dvě století české kultury s Máchou
17.5.2012 – 17.8.2012
Výstavní budova
Imrich Veber: Rodina
20.5.2012 – 29.8.2012
Pod křídly Genia. Proměny expozic v Historické
výstavní budově
20.5.2012 – 29.8.2012
Jindřich Štreit: Vítkovice
20.5.2012 – 29.8.2012

Orlová–Lutyně

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Oslaďme si život

Ostrava

11.4.2012 – 31.8.2012

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Čestmír Suška / Outside Inside

Cesta ke Zlaté bule sicilské

Ostroh

Hrad Ostroh (Seeberg)
Jiří Vlach: Výběr z tvorby

Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov

Ivo Křen – Carpe Diem
Veronika Richterová – Letní byt

Pardubice

13.7.2012 – 12.9.2012
12.8.2012 – 12.11.2012
27.7.2012 – 30.9.2012
27.4.2012 – 26.8.2012

Východočeské muzeum v Pardubicích

Pernštejnské mincovnictví
7.12.2011 – 31.3.2013
Modelářství je vášeň
26.5.2012 – 4.11.2012
My a neživá příroda
26.5.2012 – 4.11.2012
Pardubice v době pánů z Pernštejna (1491–1560)
15.6.2012 – 28.10.2012
Fotograf Evžen Báchor
29.6.2012 – 2.9.2012

Pelhřimov

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

Petřvald u Karviné

2.8.2012 – 31.10.2012

Umělecká litina
1.6.2012 – 31.8.2012
Další prosím – z historie léčitelství a lékařství
19.9.2012 – 31.1.2013

Písek
16.6.2012 – 31.10.2012
9.10.2012 – listopad 2012

Muzeum Novojičínska, p. o.

Nymburk

Ostravské muzeum, p. o.

Technické muzeum

Muzeum Nové Strašecí

Sklářské muzeum Nový Bor

Život člověka – Ferdiše Duši – ve smutné zemi
2.8.2012 – 30.9.2012
Josip Plečnik
9.8.2012 – 16.9.2012
Stanislav Kolíbal / Objekty
27.9.2012 – 25.11.2012
František Bílek – poutník v bezčasí
4.10.2012 – 2.12.2012

13.6.2012 – 16.9.2012

Prácheňské muzeum v Písku

Čeští panovníci
do října 2012
Lucie Nejedlá, Pavel Holba
do srpna 2012
Jan Šibík
do října 2012
Ken Patecky
do září 2012
Josef Balek
do října 2012
Miroslava Krausová: Návraty
3.8.2012 – 2.9.2012
Michael W. Pospíšil: Villes – cites – města 5.8.2012 – 2.9.2012
P. U. B. v Prácheňském muzeu v Písku
8.8.2012 – 2.9.2012
„The Prague Exhibition ZRUŠENO 1947" – A. Patecky
5.9.2012 – 30.9.2012
Jacob Jan Liška
6.9.2012 – 30.9.2012
Miroslav Pechánek
9.9.2012 – 30.9.2012
Eva Prokopcová
4.10.2012 – 28.10.2012

Plzeň

Západočeská galerie v Plzni
Viktor Karlík: Podzemní práce

Západočeské muzeum v Plzni

16.5.2012 – 19.8.2012

Vor medúzy
27.6.2012 – 26.8.2012
Fórum Mladé umění Plzeňský kraj – Horní Falc
20.7.2012 – 2.9.2012
Muzeum loutek Plzeň
Diorama Svatba u Broučků od Jiřího Trnky
29.6.2012 – 31.3.2013
Kinetický dvorek 2012		
1.8.2012 – 27.7.2013

Národopisné muzeum Plzeňska

Blanokřídlí a dvoukřídlí – hmyz na okraji zájmu
8.6.2012 – 30.9.2012
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Poděbrady

Polabské muzeum

Svět starých Slovanů
15.12.2011 – 26.8.2012
Cesty a zastavení
28.4.2012 – 26.8.2012
Archeologický výzkum při stavbě obchvatu
26.9.2012 – 31.3.2013

Polička

Městské muzeum a galerie Polička
Pohádka ve škole
Tři ženy v Africe
Dr. Emil Holub – africký cestovatel
Adolf Born – Nejen Mach a Šebestová
Kdo si hraje, nezlobí!

Muzeum kuriozit a fotografií

22.4.2012 – 2.9.2012
21.5.2012 – 2.9.2012
21.5.2012 – 2.9.2012
29.4.2012 – 2.9.2012
6.5.2012 – 2.9.2012

Pohádková půda pro děti i dospělé
2.7.2012 – 1.9.2012
Čínský Nový rok v Thajsku – Phuketu v r. 2011
2.7.2012 – 1.9.2012

Praha

Galerie hl. m. Prahy

Dům U Kamenného zvonu
London Twelve
30.6.2012 – 23.9.2012
Městská knihovna
Jakub Špaňhel: Slepice jdou do pekla
7.6.2012 – 9.9.2012
Lubomír Typlt: Tikající muž
7.6.2012 – 9.9.2012
Městem posedlí / Mezinárodní výstava graffiti a street artu
4.10.2012 – 6.1.2013
Staroměstská radnice
Jaromír Novotný – Viditelné formáty
17.5.2012 – 19.8.2012
Pražská panelová sídliště
1.6.2012 – 16.9.2012
Milan Salák
20.9.2012 – 2.12.2012
Trojský zámek
Vincenc Vingler (1911–1981)
5.4.2012 – 4.11.2012
Emil Filla
5.4.2012 – 4.11.2012

Galerie kritiků – palác Adria
Žádnej ležér

Galerie Rudolfinum
Tváře

27.6.2012 – 1.9.2012
21.6.2012 – 16.9.2012

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Eva Kmentová
Franta

Muzeum hlavního města Prahy

23.6.2012 – 2.9.2012
13.10.2012 – 9.12.2012

Jan Zachariáš Quast – Motýli zakletí v porcelánu
29.5.2012 – 26.8.2012
Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá
8.7.2012 – 9.9.2012
Staletí pod vodou – Juditin a Karlův most 18.7.2012 – 4.11.2012
Ukřižování – metody restaurování
28.8.2012 – 28.10.2012
Vinohrady a Žižkov – nová města za východní
pražskou branou
11.10.2012 – 5.5.2013

Muzeum policie ČR

Pocta japonskému meči

Národní galerie v Praze

Klášter sv. Jiří
Jakub Schikaneder (1855–1924)
Palác Kinských
Ve spárech draka
Mexická grafika 2010

Národní muzeum

7.9.2012 – 21.12.2012

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského

Zmizelé a nalézané osudy. Memento dvou světových
válek 20. století pro mladého člověka
22.6.2012 – 7.10.2012
Z pokladů Národního pedagogického muzea a knihovny
J. A. Komenského
19.10.2012 – duben 2013

Národní technické muzeum

Pražské mosty objektivem Richarda Homoly
11.5.2012 – 19.8.2012
„Spící krásky z depozitáře" aneb Automobily a motocykly
ze sbírek NTM, které jste povětšinou dosud neměli
možnost vidět
23.5.2012 – 2.9.2012
Mendel 190
20.7.2012 – 28.10.2012

Národní zemědělské muzeum Praha

Eurorando 2011 – Voda ze střechy Evropy
do 26.8.2012
Co pamatuje strom a lidé zapomněli? 30.4.2011 – 31.10.2013
Česká republika: folklorní velmoc v srdci Evropy
16.3.2012 – 15.9.2012
Od nektaru k medu – včela a její význam v přírodě
2.4.2012 – 31.10.2012
Chlévská lyrika
23.5.2012 – 30.12.2013
Divoká příroda ve zdevastované krajině 28.7.2012 – 26.8.2012

Památník národního písemnictví

Praha – Prag 1900–1945. Město literatury dvou jazyků
a mnoha prostředníků
12.7.2012 – 16.9.2012
Letohrádek Hvězda
Anatomie knihovny – Knihovna Karáskovy galerie 1925–1951
7.6.2012 – 31.10.2012

Poštovní muzeum

Václav Sivko, Pavel Sivko – Krajiny grafiky
21.4.2012 – 21.10.2012
16.3.2012 – 16.9.2012
od 25.5.2012

České muzeum hudby
Sokol v hudbě a František Kmoch (1848–1912)
17.5.2012 – 10.9.2012

VIII

Kouzelné hrací strojky
29.6.2012 – 28.1.2013
Giovanni Gabrieli (1556–1612)
19.7.2012 – 10.9.2012
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
„INDIÁN" – Dvořákův americký sekretář J. J. Kovařík
28.1.2012 – 27.1.2013
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Kterýpak Čech by hudbu neměl rád?
13.4.2011 – 14.1.2013
Historické muzeum – Lapidárium Národního muzea
Výstava Europa Jagellonica a česká plastika
z let 1450–1530
26.5.2012 – 4.11.2012
Historické muzeum – národopisné oddělení
Bulharský lidový šperk
2.3.2012 – 2.9.2012
Malujeme po síti – Nápady, které změnily svět
13.6.2012 – 2.9.2012
Náprstkovo muzeum
Fetiš modernity			
20.6.2012 – 16.9.2012
Národní památník na Vítkově
Battle of Britain
12.7.2012 – 2.9.2012
Monarchie – Sportsmani v zemích českých
7.9.2012 – březen 2013
Nová budova – budova bývalého Federálního shromáždění
Vynálezy a vynálezci
27.9.2011 – 30.9.2012

21.6.2012 – 16.9.2012

Trmalova vila: Centrum architektury individuálního
bydlení

Výstava s Kotěrou a jeho žáky po Praze 10
do října 2012
Mladí architekti z ateliérů slavných
červenec–září 2012

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Z Nového Světa do celého světa / 300 let harrachovského
skla
1.6.2012 – 16.9.2012

Kalendárium kulturních událostí
Vše nejlepší! České sklářské umění
Galerie Josefa Sudka
Josef Sudek: Z ostrovů

Židovské muzeum v Praze

22.6.2012 – 31.3.2013
24.5.2012 – 9.9.2012

S trochou nostalgie aneb Jak vařily naše babičky
3.10.2012 – 25.11.2012
Nejen pamětníci z kamene v tužce a pastelu
3.10.2012 – 25.11.2012

Brno židovské
od 17.4.2012
Židovská magie v obrazech Marka Podwala
28.6.2012 – 11.11.2012
Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
Jindřich Buxbaum: Vzpomínka…
od 6.1.2012

Příbor

Muzeum české loutky a cirkusu

Hornické muzeum Příbram

Prachatice

Cyklus osobnosti / Exponáty sezony: Josef Jiří Kolár od 9.6.2012
Loutkářská šatna Anny Suchardové-Brichové
28.6.2012 – 21.10.2012

Prachatické muzeum

Král Šumavy
4+1 – Kde končí barva, začíná světlo
Zwikerova vila
Jaroslav Foglar

Prostějov

20.6.2012 – 3.9.2012
6.9.2012 – 28.10.2012
22.8.2012 – 29.9.2012

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.

Jaroslav Svozilik – Retrospektiva
8.6.2012 – 9.9.2012
Hold sklu
8.6.2012 – 4.9.2012
Lucie Skřivánková – Obrazy
22.6.2012 – 16.9.2012
ASD po tragické události
14.9.2012 – 25.11.2012
Secesní plakáty
14.9.2012 – 18.11.2012
Miroslav Wagner – Obrazy, kresby
14.9.2012 – 18.11.2012
Prostějovské parky a památné stromy 21.9.2012 – 25.11.2012
Špalíček
10. výročí založení mezinárodního sochařského sympozia
Hany Wichterlové
2.8.2012 – 2.9.2012
Josef Zelený – obrazy, plastiky
7.9.2012 – 28.10.2012

Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota
Železářské zboží

Protivín

6.6.2012 – 31.10.2012

Památník města Protivína

Nová stálá expozice: Historické expozice
od 24.7.2012
Martina Balzarová: Krása pod mořskou hladinou
25.7.2012 – 31.10.2012

Předklášteří

Podhorácké muzeum

Ta jeho milá modré oči má…
Ghana – Sonda do života africké země

Přerov

21.5.2012 – 23.9.2012
6.6.2012 – 21.10.2012

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
140 let pivovaru Zubr
Umění času lovců
Jak se dělá láska
Pavla Kačírková
Ornitologická stanice
Netopýr

Přerov nad Labem

20.4.2012 – 7.10.2012
26.5.2012 – 18.9.2012
3.6.2012 – 9.9.2012
20.10.2012 – 6.1.2013
4.4.2012 – 30.10.2012

Polabské národopisné muzeum

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
Naše řeka Úhlava

16.5.2012 – 16.9.2012

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Staří mistři v Příboře
Tradiční lidová kultura na Příborsku
Z historie svícení a rozdělávání ohně

29.2.2012 – 30.8.2012
1.6.2012 – 30.8.2012
1.6.2012 – 9.9.2012

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
20 tisíc generací
16.6.2012 – 31.10.2012
Březové hory – Ševčický důl
Železné rudy ordovických ložisek Barrandienu a doprovodné
minerály
10.7.2012 – 30.12.2012

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

Rakovník

Galerie Samson – Cafeé

Jana Kellnerová – Obrazy – Květiny; Petr Kellner – Obrazy –
Česká krajina
13.6.2012 – 25.8.2012

Muzeum T. G. M. Rakovník

Archeologické výzkumy ÚAPPSČ ve spolupráci s Muzeem
T. G. M. Rakovník
říjen–listopad 2012
Nalaďte si Prahu!
22.6.2012 – 2.9.2012
Alena Kupčíková – Slyším, jak to vidím 17.8.2012 – 14.10.2012

Rokycany

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Grafika Peetera Allika
Italští hudební skladatelé…
6. bienále grafiky Rokycany

Roudnice nad Labem

13.7.2012 – 26.8.2012
7.9.2012 – 28.10.2012
14.9.2012 – 28.10.2012

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu 29.6.2012 – 16.9.2012
Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách
3.8.2012 – 2.9.2012
Ivan Kafka / Míra nesnesitelnosti
28.9.2012 – 11.11.2012

Podřipské muzeum
Současné africké umění

Roztoky u Prahy

4.7.2012 – 30.9.2012

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Je Ferda nejlepší mravenec?
31.3.2012 – 23.9.2012
Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století
26.5.2012 – 2.9.2012
Ptačí svět Eduarda Šmejkala
14.7.2012 – 2.9.2012
Dětský svět a móda
21.9.2012 – leden 2013
Josef Ryzec
6.10.2012 – 28.10.2012

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum

Výstava žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální
do října 2012
11. salon výtvarné fotografie
do září 2012
Stromy jako domy (život na stromě, ve stromě
a pod stromem)
9.6.2012 – 27.9.2012
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Rumburk

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

Rychnov nad Kněžnou

9.6.2012 – 28.10.2012

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou

Začalo to krajkou – 20 let VSUŘ
21.6.2012 – 2.9.2012
Antonín Balzer a švýcarská romantická veduta
27.6.2012 – 9.9.2012
Orlická galerie
Jan T. Strýček – Tapiserie
27.6.2012 – 9.9.2012
Ilustrátoři knihy Bylo nás pět
27.6.2012 – 9.9.2012

Říčany

Muzeum Říčany

Sokol – Kalokagathia po česku
Nebe plné draků

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany
Dětství na kolečkách
Malé výročí velké události

Skuteč

Městské muzeum ve Skutči
Chladné zbraně

Soběslav

6.6.2012 – 31.8.2012
21.9.2012 – 18.11.2012
8.6.2012 – 9.9.2012
14.9.2012 – 21.10.2012
10.5.2012 – 2.9.2012

Rodinná loutková divadla
do 26.8.2012
Soběslav – město pětilisté růže
2.5.2012 – 30.9.2012
Weisův dům
KAIROS aneb Cesta po českých hradech a zámcích
22.6.2012 – 19.8.2012

Sokolov

Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje

Abstrakce – obrazy a plastiky
červenec–srpen 2012
Sběratelství aneb Znovu nalezená historie
9.6.2012 – 19.8.2012
Dagmar Dost-Nolden
14.7.2012 – 26.8.2012
100 let archeologie
1.9.2012 – 11.11.2012
Arabela
2.9.2012 – 28.10.2012

Sovinec

Sochy Vladimíra Preclíka

Staré Město

3.6.2012 – 30.9.2012

Památník Velké Moravy

Vampyrismus
18.3.2011 – 31.12.2012
Sedmipočetníci. Po stopách učedníků sv. Cyrila
a Metoděje
1.3.2012 – 2.12.2012
Stupavská falza
1.3.2012 – 31.12.2012

Stěbořice

Arboretum Nový Dvůr
Národní parky Chile
Balkónové rostliny
Biomimetika

Strakonice

Muzeum středního Pootaví
Jak šel čas…

Strážnice

Městské muzeum
Drahé kameny
Jana Filová – Švédsko

X

Muzeum Šumavy v Sušici
Gabreta Sancta

Svitavy

2.4.2012 – 31.10.2012
2.6.2012 – 31.8.2012
20.7.2012 – 31.12.2012

České umění 19. století ze sbírek Východočeské
galerie v Pardubicích
13.6.2012 – 16.9.2012

Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích
Peru, nejen země Inků

Šumperk

21.6.2012 – 16.8.2012
27.8.2012 – 23.11.2012

26.4.2012 – 2.9.2012

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku fotografů
do 2.9.2012
Z pohádky do pohádky
do 16.9.2012
Když jsem já sloužil to první léto
do 30.9.2012

Tábor

Husitské muzeum v Táboře

Stará táborská radnice
Hýlačka 1920–2012–? (Osudy táborské rozhledny Svobody)
7.5.2012 – 31.8.2012
Nebo tak něco
28.5.2012 – 2.9.2012

Muzeum fotografie Šechtl a Voseček

Tachov

Muzeum Českého lesa
Keramika Chodska

Teplice

17.7.2012 – 30.9.2012
22.6.2012 – 2.9.2012

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Zmizelá Krupka
Století lilie
Keltové a lázeňství
Kelti

Terezín

21.6.2012 – 26.8.2012
2.7.2012 – 26.8.2012
9.9.2012 – 14.10.2012
9.9.2012 – 14.10.2012

Památník Terezín, národní kulturní památka
Malá pevnost
Jiřina Adamcová – kresby, grafiky, malby

6.4.2012 – 31.10.2012
Terezínská liga. Fotbal v terezínském ghettu
30.5.2012 – 30.10.2012
Dora
5.6.2012 – 31.8.2012
Plakáty 1947–2012 (pokračování výstavy)
5.9.2012 – 20.1.2013

Trutnov

Galerie města Trutnova

Eva Kešnerová: Fotografie
říjen–prosinec 2012
Sochy ve městě III: Marius Kotrba, Tomáš Medek,
Michal Trpák
22.6.2012 – 21.9.2012
Duše v obrazech
29.6.2012 – 30.8.2012
František Kaván: Krajiny
19.7.2012 – 25.8.2012
Otto Gutfreund
7.9.2012 – 13.10.2012

Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Památky Moravskobudějovicka IV.

3.6.2012 – 26.8.2012

4.6.2012 – 30.10.2012

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Jordán 1890–1980

Blatské muzeum v Soběslavi

Hrad Sovinec

Sušice

Třinec

21.6.2012 – 19.8.2012

Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
Ave art v 3nci
Česká filmová pohádka

6.6.2012 – 19.8.2012
8.6.2012 – 30.10.2012
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Turnov

Jak se rodí Večerníčky

„Jistíš mě?" Horolezectví v Českém ráji 18.5.2012 – 30.9.2012
Mezinárodní výstava šperkařských škol „Raconte-moi un
Bijou" „Řekni mi to šperkem"
3.8.2012 – 9.9.2012
Ludmila Matoušová – malba, plastika, koláže
14.9.2012 – 25.11.2012
Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku
12.10.2012 – 27.1.2013

Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

Hrad Helfštýn

Muzeum při Správě národního parku a chráněné
krajinné oblasti Šumava

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

Týn nad Bečvou
30 let Hefaistonu

23.4.2012 – 28.10.2012

Týn nad Vltavou
Městské muzeum

Výstava k 85. výročí založení Sdružené obce baráčníků
Vitoraz
červenec–srpen 2012

Týnec nad Sázavou
Městské muzeum

Jak šily naše babičky
Václav Stárek – Obrazy
Netopýři

2.4.2012 – 30.9.2012
2.7.2012 – 31.8.2012
2.7.2012 – 31.8.2012

Uherské Hradiště

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Na scénu! Kostýmní a scénické návrhy Miloše Součka
pro Slovácké divadlo
od 9.3.2012
V naší kanceláři…
od 18.5.2012
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
Karel Hynek Mácha
Ivan Theimer

28.3.2012 – 26.8.2012
27.4.2012 – 2.9.2012
15.9.2012 – 2013

Úpice

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Obrazy Viléma Pokorného
Fotografie z cest
Krajka a vitráže

Úsov

25.5.2012 – 31.8.2012
12.9.2012 – 5.10.2012
17.10.2012 – 16.11.2012

Svět hmyzu
do 31.10.2012
Z depozitáře Lovecko-lesnického muzea v Úsově
do 31.10.2012

Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem

Od Präsidenta do síně slávy
do 30.9.2012
Dialog s časem
do 30.10.2012
4D
6.4.2012 – 2.9.2012
Svoboda a láska
7.6.2012 – 2.9.2012
Egyptologie – úspěchy české vědy objektivem M. Frouze
29.6.2012 – 10.10.2012
Mikrosvět pylových zrn, krása a nebezpečí 3.7.2012 – 31.8.2012
2 země, 2 domovy, 2 inspirace
19.7.2012 – 16.9.2012
Ústí ve službách vědy
9.8.2012 – 15.11.2012

Ústí nad Orlicí
Doba měst a hradů

Život v tropech II.
Život ve stylu bio

2.4.2012 – 31.10.2012
2.4.2012 – 31.8.2012

Veselý Kopec

Soubor lidových staveb Vysočina
Statek – Mokrá Lhota
V pondělí je polívčička…

7.4.2012 – 31.10.2012

Vimperk

700 let vimperské větve Zlaté stezky
2.5.2012 – 31.10.2012
Vimperk – proměny města zachycené na fotografiích
2.5.2012 – 31.10.2012
Archeologové na vimperském zámku
2.6.2012 – 30.9.2012
Desetileté ohlédnutí vimperského fotoklubu
2.6.2012 – 30.9.2012
Výstava skla
2.8.2012 – 31.10.2012

Vinařice u Kladna

Hornický skanzen Mayrau
Výtvarná skupina „Mastní"
Jiří Svoboda

Vlašim

25.6.2012 – 3.9.2012
10.9.2012 – 25.11.2012

Muzeum Podblanicka

90 let vlašimského fotbalu (1922–2012)
6.6.2012 – 2.9.2012
110 let místní dráhy Benešov–Vlaši–Dolní Kralovice
28.7.2012 – 2.9.2012
Výstava obrazů australské výtvarnice Danielle Burford
7.9.2012 – 16.9.2012
Dřevěné plastiky
21.9.2012 – 30.9.2012
Výstava Podblanického patchworkového klubu
5.10.2012 – 28.10.2012

Vodňany

Městské muzeum a galerie Vodňany

Tatínkovy Vodňany
červenec–srpen 2012
Ak. mal. Ada Novák – Obrazy
2.7.2012 – 2.9.2012
Karel Burda – fotografie
10.9.2012 – 21.10.2012
Infocentrum
Letní putování po jihočeských památkách 10.7.2012 – 31.8.2012
Muzeum (synagoga)
Marie Lhotová
od 30.9.2012

Vojna u Příbrami – Lešetice

Lovecko-lesnické muzeum

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

19.5.2012 – 26.8.2012

Valtice

5.5.2012 – 26.8.2012

Památník Vojna u Příbrami

Kresby z vězení
Nekonečné plátno
NATO
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Kresby Otmara Olivy
Nové sdružení pražských umělců
Socialistický realismus v architektuře

Volyně

do 28.10.2012
31.3.2012 – 28.10.2012
31.3.2012 – 28.10.2012
31.3.2012 – 28.10.2012
31.3.2012 – 28.10.2012
29.6.2012 – 31.8.2012
2.7.2012 – 2.9.2012

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Historické kachle
Sokol žije!
Antonín Lhota – Kostelní kresby
Jiří Thýn & Václav Kopecký 		
Tvrz
Barvířství a modrotisk v Pošumaví
Musejní spolek ve Volyni

2.6.2012 – 30.3.2013
6.6.2012 – 31.8.2012
22.7.2012 – 18.9.2012
4.8.2012 – 30.9.2012

25.9.2011 – 16.9.2012
11.8.2012 – 7.10.2012
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Vrchlabí

Jan Baťa v Brazílii
Výročí obchůzky

Správa KRNAP, Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter
Od koňadry po metál
Album starých řemesel
Krkonoše objektivem Karla Hníka
Paní, nesu Vám psaní!

Vsetín

Znojmo

5.7.2012 – 9.9.2012
1.8.2012 – 30.9.2012
19.9.2012 – 2.12.2012
10.10.2012 – 25.11.2012

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

Vysoká u Příbrami

4.5.2012 – 2.12.2012
27.5.2012 – 11.11.2012

Památník Antonína Dvořáka

Slavní dirigenti objektivem Zdeňka Chrapka

Vysoké nad Jizerou

1.7.2012 – 2.9.2012

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

Vysoký Chlumec

19.2.2012 – 28.10.2012

Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických
staveb středního Povltaví

Vltava, Sedlčansko a Sedlecko v díle českých krajinářů
2.5.2012 – 28.10.2012
Střední Povltaví v díle Karla Rampla
2.5.2012 – 28.10.2012

Vyškov

Svatopluk Souček – malíř, kreslíř, muzejník
6.6.2012 – 31.10.2012
Čokoládové mámení
6.6.2012 – 30.8.2012
Zkameněliny: archiv života
29.6.2012 – 9.9.2012
Fotografie Holíček
6.7.2012 – 2.9.2012
Jinýma očima
5.9.2012 – 30.9.2012
Zahrady a sady v mikroregionu Drahanská vrchovina
2.10.2012 – 29.11.2012

Zábřeh

To jsme my

Zákupy

do 28.8.2012

65. výročí vzniku paradesantních jednotek v Zákupech
16.6.2012 – 30.9.2012

Zbiroh

Městské muzeum ve Zbiroze

Ilustrace Jaroslavy Horázné k dětským básním J. V. Sládka
3.8.2012 – 9.9.2012
Putování za předky
14.9.2012 – 31.10.2012

Zlaté Hory

První večeře páně 1929

Zlín

Poslední moravské moře
20.7.2012 – 16.9.2012
Indiáni z velkých plání, aneb Hrdinové Karla Maye
ve světle skutečnosti
27.9.2012 – 23.11.2012
Dům umění
Josef Fantura – Kouzlo ženy
4.7.2012 – 22.9.2012
Libor Kocanda – Fragmenty
11.7.2012 – 18.8.2012
5krát 100 – J. T. Fischer, M. Smutný, E. Kotrba,
J. Růžička, K. Černý
3.8.2012 – 6.10.2012
90. let Znojemského fotoklubu
21.8. – 21.9.2012
Hroznová koza
5.10.2012 – 3.11.2012
FRAME 011 – výstava z mezinárodní fotografické soutěže
12.10.2012 – 27.10.2012

Žacléř

Městské muzeum Žacléř

130 let železnice Královec–Žacléř
Jacek Knap – Kresba, grafika, ilustrace

Žamberk

Městské muzeum Žamberk

Od Krystalky k eM Pé trojce
23.6.2012 – 31.8.2012
Vějíře, kabelky a módní doplňky našich prababiček
23.6.2012 – 31.8.2012
Výtvarný Žamberk – 6. ročník
10.9.2012 – 30.9.2012

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Emil Holub a Slapy Viktoriiny
11.2.2012 – 18.8.2012
Ilustrátor Cyril Bouda
22.6.2012 – 27.10.2012
Škrni! A uvidíš…
29.6.2012 – 16.9.2012
1. svět. válka a Zborov známý a neznámý
7.9.2012 – 18.11.2012
Zdraví, sílu najdeš v sýru
16.9.2012 – 16.11.2012
Volynští Češi
12.10.2012 – leden 2013
Křížova vila
Barevné litografie z cest
13.7.2012 – 30.9.2012
Květiny a to ostatní
5.10.2012 – 23.11.2012

Ždánice

3.7.2012 – 28.8.2012

Černá zakuřovaná keramika a malby Ivo Nimrichtera
září–říjen 2012
Kresby Bohdany Škrhákové
červenec–srpen 2012
Železniční výstava k 125. výročí postavení Vlárské dráhy		
září–říjen 2012
Lubomír Jarcovják a Radim Hanke – plastiky, kresby
červenec–srpen 2012
Zámecká vila
Fantastický středověk
červenec–srpen 2012

Žďár nad Sázavou
Muzeum knihy

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

Staré pověsti české

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

Muzeum v Žebráku

VI. Zlínský salon mladých 2012

16.5.2012 – 30.9.2012

Bydlení v baťovském Zlíně
2.1.2012 – 31.12.2012
Jak to bylo, pohádko? aneb Zlínské divadlo dětem
18.5.2012 – 11.11.2012
65. let divadla ve Zlíně
18.5.2012 – 2.9.2012
Etnografická dokumentační tvorba
7.9.2012 – 6.1.2013

XII

8.6.2012 – 2.9.2012
8.9.2012 – 2.11.2012

Městské Vrbasovo muzeum

Muzeum Eduarda Helda

Městské muzeum

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Žatec

Muzeum Vyškovska, p. o.

Vlastivědné muzeum

14.9.2012 – 13.1.2013
21.9.2012 – 6.1.2013

Žebrák

Průkopníci podnikání na Hořovicku

Žumberk

Tvrz Žumberk

18.5.2012 – 31.10.2012
do 4.10.2012

Ryby a lidé, Rožmberkové a rybníkářství v jižních Čechách
a ve Waldviertelu
1.4.2012 – 31.10.2012
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Je to způsobeno jednak nízkou úrovní nebo dokonce ab-

jednoznačně nepatří, natolik sbírku neznám, ale kurátor by

sencí lokačních seznamů, ještě častěji zcela nepraktickým

měl umět odpovědět, proč). Součástí Režimu zacházení se

způsobem uložení sbírkových předmětů a umístěním evi-

sbírkou a jednotlivými sbírkovými předměty je i depozitár-

denčních čísel, a také nízkou úrovní evidenčních záznamů.

ní řád. V něm je uvedeno, že ve všech depozitářích je vede-

Tak např. na čtyři metry vysoké stěně depozitáře je umístě-

na „depozitární kniha“, kam se zapisují návštěvy s uvedením

na závěsná síť a na ní visí soubor nástěnných hodin. Některé

času návštěvy. Navštívili jsme tři samostatně zamykatel-

jsou si podobné a z velmi obecného popisu v evidenčních

né depozitáře, ve všech kniha vzorně visela na provázku

záznamech je těžko rozlišíte (např. popis typu „nástěnné

u vchodu. Kurátor naši návštěvu zapsal pouze do knihy

hodiny z 2. poloviny 19. stol. se závažím ve tvaru šišek“

v depozitáři prvně navštíveném a uvedl pouze datum, niko-

se hodí hned na patery z nich), drobné detaily, byť třeba

liv čas návštěvy. Smysl těch zápisů si zjevně vůbec neuvě-

i v záznamu popsané, zase u hodin visících až pod stropem

domoval. V patře budovy, kde je několik samostatně zamy-

ze země nerozlišíte. Evidenční čísla, podle nichž by bylo

katelných depozitářů, je nainstalován nákladný systém EZS,

možné hodiny identifikovat, jsou na zadní straně hodin

ale se žádnými překážkami proti vniknutí (závory, mříže…)

a nejsou vidět. Takže kurátor přinese žebřík a snímá postup-

se zloděj nesetká, když pominu běžné dveře se zámky, s ni-

ně těch pět „podezřelých“, které ovšem nevisí vedle sebe.

miž si poradí obyčejný šperhák. Budova je přitom přístupná

Náhoda tomu chce, že hledané jsou až ty poslední. Přitom

cizím osobám, a to i ve večerních hodinách, protože tam

by stačilo, aby byly hodiny opatřeny ze země viditelnými,

v jiných patrech sídlí další instituce a není tam ostraha. Při

na závěsné síti zavěšenými visačkami s evidenčními čísly.

kontrole měření klimatu v depozitářích se ptám, co správce

Jindy je třeba v „podsbírce“ textilu vyhledat bílou zástěru.

depozitáře udělá, když zjistí např. skokový nárůst vzduš-

Tentokrát je k dispozici lokační seznam, který kurátora na-

né vlhkosti. Dozvím se, že to oznámí na ředitelství muzea.

směruje do příslušné skříně a dokonce i do příslušné kra-

Ptám se tedy, co udělá ředitelství muzea – následuje obli-

bice, kde jsou, zabalené v jemném papíře, různé oděvní

gátní pokrčení ramen. Vnitřní norma takový případ neřeší.

doplňky. Je jich tam celkem dvanáct, ale lokační seznam už

Mám při návštěvách depozitářů často neodbytný pocit, že

neříká, zda je zástěra pátá či dvanáctá v pořadí. A tak kurá-

kurátoři sbírek se sbírkou zřejmě nijak nepracují, jinak by se

tor začne rozbalovat. Když narazí na sukni, odloží ji, když na

museli snažit, aby si práci usnadnili, což evidentně nečiní

zástěru, „protřepe“ ji a hledá našité evidenční číslo. Ouha, to

a nemají ani valný zájem na její bezpečnosti. Možná, že se

není ta hledaná, ledabyle ji zabalí a pokračuje dále. Desátý

práci se sbírkovými předměty i vyhýbají, protože je nepří-

pokus je úspěšný, v krabici zbyla spoušť. A zase by stačilo,

jemná, zdlouhavá, pracná. Změnit to přitom rozhodně není

umístit čísla také na obal, aby se nemuselo rozbalovat. Pak

otázkou velkých investic.

se hledá stará kramářská píseň. Lokační seznam nasměruje
kurátora do správné krabice, kde je třicet dopisních obálek.

Ačkoliv jsem už vícekrát napsal, že se úroveň správy sbírek

Na všech je napsáno „pozůstalost Františka Nováka“, ale evi-

za poslední desetiletí zvýšila a nehodlám na tom nic měnit,

denční číslo chybí. A tak se písemnosti vytahují z obálek (na

setkáváme se při kontrolách stále ještě s nepochopením

upozornění kontrolujícího, že by snad bylo vhodné použít

smyslu evidence a jejich základních principů, s bohorov-

rukavice, zvedne kurátor oči v sloup a rukavice, uložené

ností a nedbalostí. Nedbalost nelze ani v současnosti, ani

ve skříni, použije). V patnácté obálce je hledaná kramářská

v budoucnosti, bohužel, zcela vymýtit. S bohorovností

píseň. Obálky jsou tradiční, tj. lepené a zvláště „výživná“ je

(podcenění významu evidence, inventarizace i ochrany)

vrstva lepidla, která bývala určená k olíznutí. Na otázku, co

a nepochopením by se ale profesionálně vedená muzea

asi výpary z lepidla s písemnostmi určenými k uchování

měla vyrovnat. Ještě stále ale připomínají někteří kurátoři

pro příští generace udělají, kurátor krčí rameny. Na stěně

a správci sbírek „zapomenuté čerty“, kteří pracují tak, jak se

depozitáře visí bílá plechová tabule s modrým nápisem

to před mnoha lety naučili – a nikdo po nich nechce, aby

„Základní škola“ a československým státním znakem, vedle

na tom cokoliv měnili. O tom svědčí i zkušenost z poslední

stojí standardní školní mapa Československé republiky, roz-

kontroly. Správcem sbírky v muzeu okresního typu tam je je-

tržená po celé délce, jen tak tak drží oba kusy pohromadě.

den z těch „zapomenutých čertů“. Má svoji (chybnou) před-

Ze zvědavosti se ptám, proč byly tyto dva předměty za-

stavu o evidenci, sbírkotvorné činnosti, uložení sbírkových

řazeny do sbírky. Odpověď kurátora zní: „To se přineslo

předmětů a vzhledem ke svému věku a platu, který pobírá,

ze školy ve Lhotě, když ji zrušili.“ Na další otázku, co o škole

ji dobrovolně určitě nebude měnit. A tak bylo trochu „háze-

ve Lhotě oba předměty, které by mohly pocházet z kteréko-

ním hrachu na zeď“, když jsme se mu snažili smysl evidence

liv školy od Beskyd po Šumavu vypovídají, opět jen krčí ra-

a práce se sbírkou během kontroly vysvětlovat a navrhovat

meny (aby bylo jasné, netvrdím, že do sbírky tyto předměty

i drobná zlepšení, která by mu usnadnila práci. Snad nás ani
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neposlouchal, zaujat jedinou myšlenkou, abychom co nej-

středověku a raného novověku, a to nikoliv – jako tomu

dříve odešli. Je to neomluvitelné, ale lidsky pochopitelné.

bývalo doposud – v omezujícím národním kontextu, ale vů-

Zarážející – a pro mne nepochopitelné – ale bylo něco jiné-

bec poprvé v širokých mezinárodních souvislostech. Svým

ho. V oddělení spravujícím sbírku je vedoucím, nadřízeným

způsobem tak navazuje na divácky úspěšnou výstavu „Karel

správce sbírky a odpovědným za její správu mladý historik,

IV. císař z Boží milosti“, kterou v letech 2005–2006 v Metro-

pro něhož by měly být naše úvahy o zlepšení správy sbírky,

politním muzeu v New Yorku a na Pražském hradě vidělo

návrhy a konstatování chyb a porušování zákona informa-

na 250 000 návštěvníků. Větší část ze zhruba 300 vystave-

cemi k nezaplacení. Kontroly se ale nezúčastnil, a i když byl

ných mimořádných uměleckých děl je dnes roztroušena

přítomen našim rozpravám nad neutěšeným stavem, pro-

ve sbírkách významných muzeí umění v Evropě i USA. Ne-

tože se správcem sbírky sdílí pracovnu, tvářil se, že se ho

zanedbatelná část se však stále nachází na místech svého

kontrola vůbec netýká. V tom muzeu je také mladý ředitel,

původního určení, tj. v kostelech, kaplích, radních sálech

který sice zájem o kontrolu projevoval, ale nařídit onomu

apod.

mladému, a tedy perspektivnímu vedoucímu, aby se kon-

Výstava je unikátní v tom, že komplexně ukazuje historic-

troly účastnil, ho zřejmě nenapadlo. Co pak vyčítat „zapo-

ký přelom mezi gotikou a renesancí, středověkem a novo-

menutému čertovi“, když navíc byl ten dobrý muž jediným

věkem – vše je ilustrováno na vzácných originálech, mezi

zaměstnancem muzea, který se ve sbírkových předmětech

nimiž nechybí díla největších jmen své doby: Albrechta

alespoň trochu vyznal a nakonec všechno našel?

Dürera, Lucase Cranacha st., Hanse Elfeldara, Hanse Krella,
Bernharda Striegera a mnoha dalších. Návštěvník se zde

Jiří Žalman

seznámí i s luxusními předměty každodenní potřeby, které
přibližují život pozdního středověku. Milovníci iluminova-

koho to napadlo

ných rukopisů mohou vidět originály předního krakovského dvorního malíře Stanislava Samostrzelnika, pražských
iluminátorů Valentina, Matouše a dalších, listiny královských i městských kanceláří, vzácné inkunábule a knižní
tisky.

Léto s Jagellonci v Kutné Hoře
Mimořádná výstava je k vidění od 20. května do 30. září
2012 v Galerii Středočeského kraje – GASK v Kutné Hoře.
Na ploše téměř 2 000 m² ožívá historie jedné z nejzajímavějších dynastií Evropy pozdního středověku – rodu Jagellonců. Autorský tým pod vedením Jiřího Fajta nashromáždil na 300 unikátních exponátů z 11 zemí Evropy. Výstavu
„Europa Jagellonica / Umění a kultura ve střední Evropě
za vlády Jagellonců (1386–1572)“ od jejího zahájení vidělo
již přes 15 000 spokojených návštěvníků.
Česko-německo-polský výstavní projekt představuje
umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu pozdního

Do 13. srpna se stala součástí výstavy i Kutnohorská iluminace, která byla vydražena 8. prosince 2009 v aukční síni
firmy Sotheby´s v Londýně za 510 000 liber. Jde o zcela unikátní památku české knižní malby. Tato iluminace je svým
významem souměřitelná s fragmentem Dalimilovy kroniky. Rozměrná gotická malba na pergamenu (v. 643 mm,
š. 442 mm) detailním a takřka reportážním způsobem zobrazuje dobývání, prodej a zpracování stříbrné rudy v Kutné
Hoře na konci 15. století. Ve sbírkách Galerie Středočeského
kraje GASK představuje zcela mimořádnou kulturní památku
celoevropského významu a patří mezi nejzajímavější a nejvýznamnější díla s profánní tématikou na sever od Alp. Zachycuje kutnohorské reálie a je zcela ojedinělým pramenem
k dějinám hornictví a mincovnictví.
Díky spolupráci Středočeského kraje s Českými drahami
si mohou lidé na každém místě republiky od 1. července
do 30. září 2012 zakoupit zpáteční jízdenku do Kutné Hory
s 25% slevou, kde jim bude poskytnuta další, 10% sleva
na vstupné do Galerie Středočeského kraje (GASK)
na unikátní výstavu. Podmínkou akceptace slevy průvodčím při zpáteční jízdě cestujícího do výchozího místa je, že
zpáteční jízdenka VLAK + Europa Jagellonica bude orazítkovaná razítkem galerie GASK.
Návštěvníci si mohou koupit vstupenky na výstavu
i v předprodeji, a to i v nově otevřeném Informačním cen-
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tru Středočeského kraje v Husově ulici v Praze 1 nebo

gickým obsahem, jejímž cílem je obeznámit studenty i širší

v předprodejní síti Ticketstream. Také si mohou koupit spo-

veřejnost s pracovní náplní vzorového etnografického pra-

lečnou vstupenku, umožňující vstup nejen na výstavu, ale

coviště, a která by měla být k dispozici v příštím roce.

i do všech dvanácti objektů v Kutné Hoře. Další informace
naleznete na http://www.europajagellonica.eu.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že realizace projektu představuje pro pracoviště velmi náročný úkol. Po uplynutí dvou

Alexandr Koráb

Evropské fondy v muzeích

semestrů je však možno uvést také bezprostřední přínos.
Studenti se v rámci inventarizace sbírek podíleli na převádění evidenčních zápisů do systému Demus, zpracování
nových lokačních rejstříků a digitalizaci fondů a významně
pomohli zdolávat deficit, s nímž se, v této oblasti druhé největší muzejní etnografické pracoviště v republice vzhledem
k velkému rozsahu sbírek, stále potýká. Dále studenti vypracovali scénář výstavy „Život na brněnské ulici. Street music“,
který vzešel z návrhů aktuálních témat a zdokumentovali
téměř čtyřmi stovkami záběrů působení pouličních hudeb-

Etnografický

ústav

Moravského

zemského

muzea

v Brně se v minulém roce zapojil do grantového projektu
„Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí
v síti etnologických institucí“, podporovaného z evropských
strukturálních fondů, jehož řešitelem a koordinátorem je
Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity. Projekt usiluje využít sítě etnologických institucí –
Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, Etnologického ústavu AV ČR v Brně a České národopisné společnosti ke zkvalitnění výuky etnologie. Plánované aktivity
se uskuteční v termínu trvání grantu od 1. července 2011
do 30. června 2014, který zahrnuje šest studijních semestrů. Posluchači zejména druhých a třetích ročníků se zapojí
do výzkumných projektů zúčastněných institucí, absolvují
četné workshopy a výzkumné akce, na nichž získají důležité zkušenosti pro vykonávání budoucí odborné profese.
V případě Etnografického ústavu Moravského zemského
muzea vykonají v desetidenní praxi, v jejímž rámci se seznámí s chodem muzea, dokumentační a evidenční prací, zásadami uložení a ochrany sbírek, konzervátorskými

níků, představujících významný fenomén současné moravské metropole. Výběr čtyř desítek nejzdařilejších snímků
se stal součástí výstavy, na jejíž instalaci se rovněž podíleli,
a která proběhla v Paláci šlechtičen od 3. do 20. května
2012. Výsledná akce zaznamenala příznivý ohlas veřejnosti,
která se mohla s fenoménem street music, interprety a jejich repertoárem seznámit také prostřednictvím obrazové
a zvukové projekce, kterou studenti rovněž připravili a která tvořila nedílnou součást prezentace.
Přestože naplňování zadaných úkolů klade značné nároky
na zúčastněné muzejní zaměstnance, potvrzuje se předpokládaný přínos pro muzejní pracoviště. Pomineme-li zkvalitnění jeho dosavadního materiálního vybavení (počítače,
materiál pro ochranu, konzervování a restaurování sbírek)
nebo obohacení fotografické sbírky o doklady ze současnosti, vystupuje do popředí zejména zapojení nastupující
generace etnologů do chodu muzejní instituce a praktické ověření jejich teoretických poznatků. Vzájemný kontakt
přináší obohacení oběma stranám. Grantový projekt tak
přispívá k odbornému růstu nových muzejníků, který by

a restaurátorskými postupy, problematikou realizace výstav

se měl zúročit v kvalitě muzejních pracovišť v budoucnosti.

a expozic. Na závěr tří cyklů praxe uspořádají také výsta-

Alena Kalinová

vu, která prověří jejich získané poznatky. V Etnografickém
ústavu se do uvedeného projektu zapojují prakticky všichni pracovníci. Kurátorky ve funkci lektorek předávají své
zkušenosti se správou jednotlivých fondů, dva restaurátoři
seznamují se zásadami ošetřování sbírkových předmětů,
jejich uložením, konzervováním a restaurováním i nezbytnou dokumentací těchto procesů. Tíha organizační práce
leží na knihovnici, která zajišťuje průběh praxe, domlouvá
se studenty termíny jejich pobytu na pracovišti a vyřizuje
administrativní záležitosti, jež jsou poměrně náročné. Hlavním výstupem Etnografického ústavu z grantového úkolu
projektu by mělo být všestranné proškolení přibližně 90
studentů. Druhý výstup představuje publikace s muzeolo-
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příběh muzejního předmětu
O chorvatském kroji

ní, ovšem ornament výšivky ani její umístění neodpovídají
této oblasti.

Sbírkový předmět zdánlivě ničím výjimečný, který ani
navíc nepochází z regionu spadajícího pod sběratelský hledáček Jihomoravského muzea ve Znojmě, a přesto natolik
působivý, že jsme si zvolili k detailnějšímu představení právě jej.
Jde o kompletní ženský stylizovaný oděv z 20. let minulého století vycházející z kroje posávského typu, který se
skládá z rukávců (oplećek), sukně (rubač) a zástěry (pregača). To se však již dostáváme na samotný konec příběhu.
O ženském kroji pocházejícím z dnešního Chorvatska jsme
se poprvé dozvěděli na přelomu jara a léta 2009. Tehdy
jsem se po rutinní kontrole depozitářů na horním nádvoří
znojemského hradu souhrou náhod setkal se starším manželským párem turistů z Prahy, jež zajímala jedna ze soch
zdobících průčelí vstupního sálu. Během rozhovoru jsme
nakonec přešli až ke znojemskému lidovému oděvu, který
pana Alfonse Kachlíka, pocházejícího z Komína u Brna, zaujal zřejmě nejvíce.
A právě tehdy sympatický pán, jen tak mezi řečí,
našemu

muzeu

nabídl

chorvatský

kroj

pocháze-

jící údajně od Daruvaru, odkud přišli po II. světové válce zpět do svobodného Československa jeho
příbuzní. V pražském muzeu prý o tento ženský kroj neprojevili zájem a jemu jej bylo líto vyhodit. To jsem ještě příliš nevěřil tomu, že bychom o nějakém chorvatském kroji
v budoucnu znovu uslyšeli. Jenže opak byl pravdou a do
Jihomoravského muzea dorazil nejen balíček s ženským
krojem, ale také obrazová publikace v srbštině věnovaná lidovému oděvu z bývalé Jugoslávie. Krojový komplet byl následně zapsán do sbírek pod přírůstkovým číslem 22/2009.
Jeho další kapitola se začala psát až o téměř tři roky později, kdy jsme jej vybrali jako jeden z předmětů prezentovaných veřejnosti během výstavy přírůstků za období
2007–2011 nazvané prostě „Co nového“. O tom, že se jednalo o ženský oděv z Balkánu, nebylo pochyb. Nebyli jsme
si však jisti, zdali je kroj kompletní, a jestli opravdu pochází
z míst, které zmiňoval pan Kachlík. Přes Etnografický ústav
Moravského zemského muzea, kde jsme se poprvé dotazovaly, dorazily náhledové fotografie oděvu až k mr. sc.
Aidě Brenko a Mariji Živković, pracovnicím Etnografického
muzea v Záhřebu. A teprve několik dní před otevřením samotné výstavy jsme se o darovaném sbírkovém předmětu

Daruvar sice neleží přímo v regionu Posavina, ale na druhou stranu se od něj nenachází ani příliš daleko. Pan Kachlík
měl tedy svým způsobem pravdu a díky němu se do Jihomoravského muzea ve Znojmě dostal zajímavý doklad vlivů působících na tehdejší jugoslávskou společnost zřejmě
stejným způsobem, jako svého času svérázové hnutí ovlivňovalo kulturní dění u nás. Ženský oděv navíc vypráví příběh o cestě našich
krajanů z Jugoslávie zpět do vlasti
svých prarodičů,
a zároveň o vztazích Čechoslováků a Chorvatů,
kteří mezi sebou
žili,
a

byli
v

přáteli

některých

případech
kovéto

tasoužití

vrcholilo i manželským svazkem.
A tak díky těmto
historickým okolnostem a spletitým

mezietnic-

kým vztahům se
k

nám

krásný

dostal
komplet-

ní

ženský

z

chorvatského

Posáví

kroj

zasahují-

cího až na sever
současné
a

Bosny

Hercegoviny.

Přestože

nejde

o kroj původní, ale stylizovaný, je to krásná upomínka na
život kdysi početné české menšiny v bývalé Jugoslávii
a v neposlední řadě rovněž vypovídá o nezištnosti některých spoluobčanů, spolupráci muzejních institucí s veřejností, a také neuvěřitelné souhře náhod, s jejíž pomocí
našel ztracený chorvatský kroj nový domov v jednom z depozitářů na jihu Moravy.

dozvěděly více. Chorvatské kolegyně ženský kroj označily
za stylizovaný oděv posávského typu, který je sice komplet-
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personálie
Rozhovor s novou ředitelkou
Muzea a Pojizerské galerie
v Semilech
Ředitelkou Muzea a Pojizerské galerie v Semilech se v srpnu
loňského roku stala Mgr. Jana Hájková, která na této pozici vystřídala ředitelku Ivetu Mečířovou; ta vedla muzeum od roku
2002. Novou paní ředitelku jsme požádali o rozhovor.

Před svým nástupem do funkce jsi muzea a galerie
mohla často vnímat z pohledu návštěvníka. Je něco, co
tě z pozice návštěvníka na činnosti muzeí a galerií v ČR
nadchlo či tě dokázalo naprosto odradit?
Vždycky mě nadchne, když vejdu do expozice, která dokáže pracovat s architekturou prostoru. Muzea často sídlí
v historických budovách, v zámcích nebo v klášterech,
a pokud umí sílu gotické nebo barokní klenby nechat
vyznít i v expozici, vzniká neopakovatelná atmosféra.
A naopak, zcela mě odrazují přeplněné expozice, které nahuštěním sbírkových předmětů přehlu-

Před nedávnem jsi nastoupila jako ředitelka

šují i své vlastní sdělení. A samozřejmě

Muzea a Pojizerské galerie v Semilech. Jak jsi

zamčené dveře muzea se zvonkem na

před svým nástupem vnímala činnost muzeí

dveřích.

a galerií v České republice?
Je rozdíl mezi muzeem a galerií. Galerie

V muzeu působíš poměrně krátkou

v Čechách fungují velice dobře, většinou pre-

dobu, můžeš obecně popsat, co nej-

zentují současné umění a nemají problém

více ti při tvém nástupu komplikovalo

„držet prst na tepu doby“. S muzei se to má

situaci?

maličko jinak. Zamčená, exponáty přeplněná

Na žádné velké komplikace si ne-

a nevstřícná „muzea muzeí“ nejsou v Čechách

vzpomínám. Nedostatek zkušeností ze

žádnou výjimkou, bohužel. Současné trendy, ať

začátku bohatě vyvážilo nadšení, uvi-

už jde o způsob instalace výstav nebo o snahu

díme, jaké to bude, až se poměr obrátí.

o atraktivitu pro návštěvníky, se prosazovaly
v posledních letech jen velmi pomalu. Nicméně

Mohla bys čtenářům ve stručnosti

i tady je viditelný velký posun, takže bych ne-

objasnit, jaké jsou tvé vize ve směřo-

chtěla kritizovat, spíš chválit.

vání semilského, tedy menšího městského muzea?

Mohla bys ve stručnosti popsat svou profesní minulost?

Malé městské muzeum vnímám jednoznačně jako institu-

Vystudovala jsem Teorii a dějiny výtvarných umění na

ci, která má prezentovat místní historické dědictví. V našem

FF UP v Olomouci, kde nyní pokračuji v doktorském studiu.

případě to znamená vytvořit kvalitní novou stálou expozici,

V rámci studií jsem pracovala na archeologických výzku-

kterou budou doplňovat zajímavé výstavy s tématy z míst-

mech, v galerii i na památkovém ústavu. Poslední profesní

ních dějin. Historie každého města nese spoustu atraktiv-

zkušeností před nástupem do Semil byla lektorská činnost.

ních momentů, takže je stále z čeho čerpat.

A samozřejmě dva roky učitelství na základní škole, velmi
cenná zkušenost.

Dokázala bys říct, jaké problémy nejvíce tíží semilské
muzeum?

V poslední době se často hovoří o tom, že v muzeích

Tak na tuhle otázku nelze odpovědět jinak: samozřejmě

dochází ke generační výměně, jaký je tvůj názor na tuto

nedostatek financí. Běžný chod muzea lze ještě financo-

věc? Cítíš ve svém mládí handicap?

vat, ale nové investice znatelně váznou. Má vysněná re-

Při svém nástupu jsem svých třicet let jako handicap vnímala, evidentně jsem místním obyvatelům přišla příliš mladá. Ale po setkání s mnoha třicátníky na pozicích ředitelů
muzeí mně pocit nedostatečných zkušeností opustil. A nejde jen o ředitele, setkávám se s mnoha mladými historiky,
archiváři nebo kurátory. Ano, řekla bych, že ke generační
výměně dochází. Koneckonců, je to přirozený jev.

konstrukce raně klasicistního prostoru budovy je tak stále
ve hvězdách.
Mohla bys tedy říct, čeho si ve vedení muzea přeješ dosáhnout?
Muzeum by se mělo stát jakousi intelektuální křižovatkou,
na které se mohou potkat lidé se zájmem o historii, o řemesla, o tradice, o výtvarné umění (součástí muzea je Po-
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jizerská galerie) nebo třeba o cestování. V rámci doprovodných programů k výstavám už jsme hostili velmi různorodé
skupiny návštěvníků.
Jaký je tvůj názor na použití moderních technologií

recenze
Karel I. – poslední český král

v muzeích?
Mám použití moderních technologií ráda, ovšem spíše

Osudy

posledního

jako doplňku k samotným sbírkovým předmětům, nikoliv

českého

panovníka

jako jejich nahrazení.

a císaře z rodu Habsburků byly a jsou stále

Dovol mi položit závěrečnou otázku. Jak vnímáš současné působení Asociace muzeí a galerií ČR?

velkou výzvou ke zpracování nejen předních

AMG propojuje muzea a galerie po celé České republice,

historiků jako je Jiří

už tady je její působení pozitivní. Každoroční muzejnické

Pernes nebo Jan Ga-

konference zase přinášejí zajímavé pohledy na mnohdy

landauer. Toto téma se

opomíjená témata. Snad jen silnější marketingový tlak, bez

stalo základem výsta-

kterého se v dnešní době neobejdeme, mi obecně u muzej-

vy, kterou uspořádalo

níků chybí.

Muzeum Novojičínska
v Rytířském sále Žero-

Děkuji za rozhovor.

tínského zámku v NoMichal Babík

vém Jičíně u příležitosti
Národního zahájení Festivalu muzejních nocí. Hlavním

Renata Madarová odešla

záměrem bylo připomenutí stého výročí návštěvy tehdy
ještě arcivévodského páru Karla Františka Josefa a princezny Zity v Novém Jičíně. Události z jarních měsíců roku

Dne 18. července 2012 zemřela náhle ve věku šedesá-

1912, kdy arcivévoda v čele páté eskadrony sedmého čes-

ti sedmi let textilní výtvarnice Renata Madarová. Patřila

kého dragounského pluku absolvoval vojenský přesun

k protagonistům tohoto oboru, českou krajku proslavila také

z Brandýsa nad Labem do Kolomyje v Haliči, jsou spojeny

v zahraničí. Na konci 80. let se účastnila prestižního Bienále

s mnoha místy Čech, Moravy a Slezska. Výstava představi-

textilního umění v Bruselu pořádaného pod záštitou belgic-

la v základní linii životní osudy posledního českého krále,

ké královny. Ve své tvorbě vycházela ze znalosti tradičních

kterou doplnily unikátní fotografie a sbírkové exponáty.

textilních technik, především ručního tkaní a paličkování.

Originální kolekce výstroje a výzbroje jezdeckých jed-

Její tvorba se pohybovala na rozhraní oděvního doplňku

notek tehdejší c. a k. armády byly zapůjčeny z vlastních

a šperku, a tak často spolupracovala s módními designéry

sbírek Muzea Novojičínska, dále ze sbírek Vojenského

např. Liběnou Rochovou nebo Zitou Švířovou, ale vytvá-

historického ústavu Praha, Muzea regionu Valašsko a sou-

řela též rozměrné textilní instalace. Její dílo je zastoupeno

kromého sběratele Milana Šilera, který se specializuje

ve sbírce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Muzea

na osobnost císaře Karla I. a dragounské jízdní pluky. Fe-

krajky ve Vamberku a dalších.

nomén návštěvy v roce 1912 podtrhují unikátní dochovaKonstantina Hlaváčková

né prapory tehdejších vojenských spolků, které společně
s množstvím místního obyvatelstva vřele vítaly vzácnou návštěvu. Významnou část výstavy tvořila fotodokumentace
ze všech navštívených lokalit, které se autorskému týmu
podařilo nalézt v mnoha archivech a muzejních fondech.
Většina z nich má svou premiéru a tato detektivní práce
byla zúročena i pro doprovodnou publikaci na dané téma.
Podařilo se v ní zmapovat takřka den po dni jednotlivé
události z roku 1912 a to s velkou pomocí kolegů z Polska
a Rakouska. Výstavu doprovázel sestřih historických filmových záběrů arcivévody a císaře Karla Františka Josefa z Národního filmového archivu. Nebyl by to Nový Jičín – město
klobouků, kdyby na výstavě nebyla přítomna široká plejá-
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da vojenských pokrývek hlavy té doby. Jako unikát byl po

sdružení, anebo je autor vyhledává mezi místními lidmi.

stu letech v prostorách Žerotínského zámku vystaven Řád

Často jsou poněkud ironizující či sebeironizující, jindy zas

zlatého rouna, jako jeden z nejcennějších předmětů Národ-

hluboce zamyšlené nad lidským pachtěním a jindy zas je-

ního muzea a s vazbou na svého nositele arcivévodu Kar-

nom tak prostě pábí. Kromě těchto kompovaných obrazů,

la Františka Josefa, a dále originální dragounská uniforma

ať již se sólo modely nebo skupinami či dokonce celým da-

sedmého českého pluku, zapůjčená od kolegů z rakouské-

vem, výstava obsahovala i několik snímků evokujících ná-

ho Lince.

ladovou vzpomínku v podobě detailů brdských litinových

Více informací k celému projektu naleznete na webových
stránkách muzea http://www.muzeum.novy-jicin.cz.

křížů, fotografovaných v plenéru.
Druhou částí výstavy byla připomínka autorské poezie.
Trojice zde prezentovaných autorů má již za sebou vydání

Radek Polách

sbírky (sbírek) veršů, ve dvou případech zas otištění svých
básní ve sborníku západočeských autorů „Na dva západy“

O prašivém předjaří
v Muzeu Středních Brd
Nedělí 1. dubna 2012, tedy pravým Aprílem skončila
ve strašickém Muzeu Středních Brd jedna z čistě regionálních akcí, dvouměsíční výstava „Prašivina – utajená perla
brdské kultury“. Výstava se týkala zvláštního recentního,
volného uměleckého sdružení, které na Brdech funguje již
od počátku druhého tisíciletí a nese trochu podivný, pro někoho až odpudivý název „Prašivina“.
Sdružení převážně neprofesionálních fotografů, výtvarníků, básníků i prozaiků a také divadelníků vzniklo zcela
spontánně. Na svém webu http://www.prasivina.zde.cz se
uvádí následovně: „Prašivina loví v kalných vodách fantasmagorie. Vznikají většinou fotografie a básně.“ Sdružení je
vlastně vyjádřením reakce na dnešní dobu ovládanou především komercí a reklamou, s hojným výskytem mýdlových
oper a kýčovitých jednoduchých pořadů na televizních
kanálech. Každoročně její členové, kteří se navenek snaží
o co největší anonymitu, pořádají výstavy, setkání příznivců
poezie, divadelní představení, snaží se i o vlastní filmovou
tvorbu. Samozřejmě, anonymitu mohou dodržet jen v některých případech – u sbírek poezie ji lze dodržet jen stěží
a u divadelních vystoupení pak vůbec.
Vzhledem k tomu, že toto ryze amatérské (v tom nejlep-

a v jednom případě alespoň formou publikace na webu.
Poezie je velmi specifická, přitom však tematicky nesmírně
otevřená. Jeden z autorů, kterému se podařilo zatím samotnému udržet úplnou anonymitu, i v tomto prostředí, pak
byl na výstavě dán velký prostor formou zveřejnění jeho
veršů na ústřižcích papíru ve velké historické pultové vitríně.
Ve třetí části byla připomenuta divadelní a filmová tvorba
uměleckého uskupení. Má za sebou nastudování a odehrání celkem sedmi kusů, z toho dvou s vlastním libretem
a scénářem. Některá z nich mají za sebou i dlouhou řadu
repríz na nejrůznějších scénách, jako např. hra „Král Ubu“
podle známých absurdit A. Jarryho. Ale odehrána byla např.
i historická pohádka místního učitele na motivy lokální
pověsti „Mlýn u Melmatěje“ či oprášený historický, rovněž
původně edukační adventní kus „Mladí pastýři betlémští“.
Na výstavě bylo toto odvětví činnosti sdružení prezentováno jednak dokumentárními fotografiemi ze všech nastudovaných her, jednak volně vystavenými kostýmy a rekvizitami v pultových vitrínách. Film připomínaly graficky dobře
zpracované obaly DVD.
Jak již bylo uvedeno, výstavu doprovázely doprovodné
programy. V prvé řadě, přímo ve výstavní síni byl předváděn filmový záznam na DVD ze dvou ročníků každoroční
akce Židle. V rámci tohoto festivalu tvůrčí i reprodukované
poezie se účastníci odebírají do brdských lesů, každý vy-

ším slova smyslu) kulturní seskupení přežilo v oblasti Středních Brd přes deset let, pokládali jsme za vhodné věnovat
v našem muzeu tomuto regionálnímu kulturnímu fenoménu celý měsíc, rámovaný výstavou a celou řadou doprovodných akcí.
Výstavu samotnou tvořily především fotografie. Ty byly
ve většině komponované, často v podobě zachycení živě
vytvořených obrazů. Jsou velmi poetické, přísně zachovávající věrnost klasické černobílé technice na skleněné
desce, výjimečně snad s použitím kinofilmu. Perfektně pak
pracují se světlem. Modelem většinou stojí lidé z okruhu
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zbrojen vlastní židlí. Na určených zastávkách pak na ně use-

zřetelem k osobnosti T. G. Masaryka. Jednotlivé referáty

dají, aby si vyslechli autorský přednes či kratší divadelní vý-

a případné koreferáty by se měly zabývat otázkami: Jak

stup v kulisách přichystaných přírodou. Část lesa, v případě

byl interpretován vznik a význam ČSR v historiografii, so-

nepříznivého počasí pak zeď nedaleké hospody, se přitom

ciologii, filozofii, politologii, právní historii, literárním dě-

změní v obrazovou a fotografickou galerii. Další doprovod-

jepisectví a dalších oborech? Jak se odborníci vypořádali

nou akcí byl „Poetický večer s Prašivinou“ přímo ve Výstav-

s diskontinuitami ve vlastních oborech a tématech, na co

ní síni muzea, na němž se setkali tvořící básníci jak přímo

z domácí tradice navazovali a jak do svých prací integrovali

z Prašiviny, tak i z okruhu svých příznivců – a samozřejmě

metodologické impulzy přicházející ze zahraničí? Lze hovořit

i posluchači. Následovala masově navštívená akce „Báječný

o dominantních narativech o první republice a jaký podíl

filmový večer s Prašivinou“, uspořádaný jako tzv. „Brdská ki-

na jejich utváření měly nové elity? Jak byla interpretována

nohospoda“ (podle vzoru „kinokavárna“, s obsluhou u stolů)

a reflektována Masarykova politická, kulturní, filozofická, žur-

ve velkém sále Společenského domu ve Strašicích. Na pro-

nalistická činnost? Na jaká témata byl kladen důraz a jak se

gramu bylo promítnutí filmů z „dřevních“ dob, od roku 2007

akcenty proměňovaly? Jaké byly v sekundárních pracích vy-

natočených takřka na koleně s použitím staré videotechni-

tvářeny paralely mezi první republikou a soudobou realitou?

ky. Do digitálního formátu je převedla tvůrčí skupina „Tří

Jaké kontroverze a spory o hodnocení se objevily? Jaké otázky

psí“, jež se rovněž prezentovala následnou vlastní filmovou

jsou dnes aktuální?

pohádkou pro děti a antipohádkou pro dospělé (zlo zvítě-

Cílem semináře je bilance bádání o první republice

zilo nad dobrem). Posledním doprovodným programem

a T. G. M. a vytčení možných podstatných metodologic-

bylo „Randez-vous s Karlem Jaromírem“, které v podobě re-

kých otázek, které by umožnily zkoumat dosud upozaděné

citačního večera, opět ve strašickém Společenském domě,

problémy. Masarykovo muzeum v Hodoníně opět plánuje

současně připomnělo dvě stě let od narození klasika české

sestavit z dodaných příspěvků sborník. Zájemci, kteří se

poezie, Karla Jaromíra Erbena. Rovněž tento program měl

nebudou moci semináře zúčastnit osobně, ale chtějí své

velmi vysokou návštěvnost.

příspěvky publikovat v našem sborníku, mají možnost za-

Výstava se svými doprovodnými programy znovu proká-

slat své práce na adresu: Masarykovo muzeum v Hodoníně,

zala nad veškerou pochybnost důležitost správného ucho-

Mgr. Irena Chovančíková, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodo-

pení místní či regionální tematiky pro regionální muzea.

nín nebo na e-mail: i.chovancikova@masaryk.info. Více na

Lidi zajímá, co se děje za jejich vraty či humny a rádi vymění

http://www.masaryk.info/

alespoň na čas prefabrikovanou mediální zábavu za tu bez-

– ze zaslaných materiálů

prostřední, s přímým zážitkem a s vědomím, že právě jejich
domov dokáže vyprodukovat zajímavé kulturní zážitky.
A co je důležité pro nás, nenásilně je to přivádí k návštěvě
muzea. Nezbytně nutná je však dobře vedená propagace,
nejen na vlastním webu a plakátech, ale i ve spolupráci
s regionálními novinami a časopisy.
Martin Lang

pozvánky na
konference
T. G. Masaryk a první republika
5.–6. listopadu 2012

V listopadu se v sále Evropa v Masarykově muzeu
v Hodoníně uskuteční již XV. ročník tradičních masarykovských seminářů.
Seminář bude zaměřen na reflexe a interpretace první Československé republiky (1918–1938) se zvláštním
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Čtyřstranné setkání muzejníků
tentokrát v Ústí nad Labem
20.–22. září 2012

Čas utíká všem stejně, přesto se však zdá neuvěřitelné, že
v letošním roce proběhne už dvacáté první setkání českých,
saských, bavorských a hornorakouských muzejních pracovníků. Z nesmělých a spíše zkušebních začátků v raných
devadesátých letech vznikla krásná a úspěšná tradice konferencí na nejrůznější témata, jež zajímají muzejníky všech
čtyř zemí. Mnoho desítek referátů a diskusních příspěvků,
které na jednáních doposud zaznělo, výrazně obohatilo databázi poznatků a vědomostí jak přímých účastníků setkání,
tak i těch, kteří se s jejich výsledky seznamovali prostřednictvím pravidelně vydávaných sborníků.
Pro rok 2012 bylo již v loňském roce zvoleno téma „Stopy německo-jazyčného obyvatelstva v českých zemích.
Česko-německá témata v současné muzejní práci“
s původním cílem jednak přiblížit některé nejnovější „přeshraniční“ muzejní projekty, zejména však zachytit, popsat
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a prodiskutovat onu část muzejních sbírek v českých ze-

Program konference a formulář přihlášky bude

mích, která pochází z prostředí německo-jazyčného obyva-

přístupný od konce srpna na stránce http://www.skipcr.

telstva, a také způsoby jejího zpracování a využití. Později

cz/odborne-organy/cesky-komitet-modry-stit.

došlo k rozšíření tématu o vliv národnostních konceptů
ve středoevropském umění a kultuře.

Jana Součková

Za místo konání 21. setkání bylo vybráno Ústí nad Labem,
město svou polohou a dějinnými událostmi charakteristické soužitím i střetáváním českého a německého živlu, ale
také sídlo obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, která se stala spolu s Asociací muzeí a galerií ČR
hlavním pořadatelem setkání za českou stranu. Navíc měla
být u příležitosti setkání představena nová stálá expozice
k dějinám německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích, jejímž je Collegium Bohemicum garantem a spolu
s Museem v Ústí nad Labem i realizátorem. Z mnoha důvodů se však příprava expozice opozdila, a tak se účastníci
konference budou moci seznámit pouze s jejím konceptem, scénářem a vizualizací plánované podoby jednotli-

pozvánky
na výstavy
Fetiš modernity

Národním muzeum
Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
20. června – 16. září 2012

vých expozičních sálů.
Podrobné informace a přihlášky na setkání byly rozeslány

Výstava „Fetiš modernity“ je

v elektronické podobě všem členům AMG i dalším potenci-

vyvrcholením mezinárodního

álním zájemcům ve formě prvního cirkuláře. Pochopitelně

projektu RIME (Réseau inter-

jsou k dispozici také na internetových stránkách AMG a byly

national de musées d´ethno-

uveřejněny rovněž ve Věstníku AMG. Sekretariátem setkání

graphie, International Network of Ethnography Museums),

je Collegium Bohemicum, o. p. s., na jejíž adresu se rovněž

do něhož je zapojeno deset evropských etnografických

zasílají přihlášky a kde je možno získat další informace.

muzeí (Royal Museum for Central Africa, Tervuren; Museo
de America, Madrid; Národní muzeum – Náprstkovo muze-

Luděk Beneš

Poklady v pohybu

Ochrana kulturního dědictví
v mezinárodním kontextu
16. října 2012

um asijských, afrických a amerických kultur, Praha; Museum
für Völkerkunde, Vídeň; Museum Volkenkunde, Leiden; Etnografiska Museet, Stockholm; Musée du quai Branly, Paříž;
Pitt Rivers Museum, Oxford; National Museum of Prehistory
and Ethnography „L. Pigorini“, Řím; Linden-Museum, Stuttgart).
Jedním z hlavních cílů výstavy je upozornit na významnou roli etnografických muzeí při podpoře mezikulturního

Český komitét Modrého štítu připravuje konferenci „Po-

dialogu a v procesu odbourávání hluboce zakořeněných

klady v pohybu” s podtitulem„Ochrana kulturního dědictví

kulturních stereotypů. Autoři výstavy zprostředkovali ná-

v mezinárodním kontextu”, která se bude konat v úterý 16.

vštěvníkům nový úhel pohledu na mimoevropské kultury,

října 2012 v konferenčním sále Národního archivu v Praze

které jsou z hlediska globálního vývoje rovnocenným part-

na Chodovci. Konference se bude zabývat zásadními sou-

nerem euroamerické kulturní tradice.

vislostmi, které umožňují či limitují legální pohyb předmě-

Výstava je rozdělena do pěti částí, z nich každá upozorňu-

tů kulturní hodnoty, ať již zápůjček významných artefaktů

je na specifické aspekty mezikulturního dialogu v průběhu

z českých sbírek do zahraničí či výpůjček nejdůležitěj-

historického vývoje. První část s názvem „Továrna na klišé“

ších fondů zahraničních muzeí do ČR. Jejím cílem je po-

dokumentuje vznik a vývoj představ evropské společnos-

soudit současnou situaci danou českými a mezinárod-

ti o obyvatelích mimoevropských oblastí. Druhá část, na-

ními předpisy, ukázat vhodné nástroje k tomu, aby se

zvaná „Mezi diskursem a praxí“, odráží problémy vznikající

české instituce z oblasti kulturního dědictví mohly podílet
na mezinárodní kulturní výměně a prezentovat české
kulturní dědictví v zahraničí při zajištění jeho ochrany
a nedotknutelnosti a zpřístupnit tyto instrumenty široké
odborné veřejnosti, správním orgánům a právnické obci.
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část kabelek byla poskytnuta ze soukromé sbírky Dany
Komárkové. Další neméně významnou kolekci tvoří sbírka
korálkových kabelek z Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou. Karlovarské a brněnské sbírky jsou zastoupeny
především kabelkami kuriózními. Kabelkám se na výstavě
dostalo opravdu dokonalého výtvarného rámce, ať už se
jedná o dobové secesní modely z pardubického muzea
nebo o současné originální modely společenských toalet
jablonecké oděvní a bižuterní kolekce z Mezinárodního
trienále Jablonec „Oděv a jeho doplněk“. Představeny
jsou též originály společenských kabelek autorky Lucie
Hlavinkové, které jsou zároveň prodejné. Na výstavě je
Instalace výstavy „Fetiš modernity”

k vidění rovněž oděv Anny Habsburské, repliky zhotovené

v Royal Museum for Central Africa v Tervurenu v Begii.

podle portrétu Anthonise Mora, 1570 z dílny Martiny
Hřibové. Oděv je doplněný bohatě vyšívaným kapsářem,

v procesu mezikulturní výměny, která může vést jak k vzá-

jenž

jemnému obohacování nositelů různých kulturních tradic,

z depozitáře Musea del Traje v Madridu.

byl

zhotoven

podle

dochovaného

originálu

tak i k prohlubování stávajících negativních pohledů na

Kabelky, tašky a taštičky v podobě jaké je známe dnes,

cizí kultury. Třetí část nese název „Touha po modernitě“.

jsou fenoménem až ve 20. století. Tento doplněk se stal

Tato sekce je věnována předmětům přeneseným do od-

postupem času důležitým faktorem módního průmyslu,

lišného kulturního prostředí, kde získaly i novou funkci,

který ovlivňovaly kulturní události a sociologické změny.

která je odlišná od jejich původního určení. Čtvrtá část

Vždycky tomu tak nebylo. V minulých stoletích nosili jak

s názvem „Nenasytná modernita“ poukazuje na rizika zne-

muži, tak i ženy pouze malé váčky připevněné na opascích,

užití snahy o modernitu v souvislosti s postupujícím pro-

ve kterých měli uložené důležité věci denního života, jako

cesem ekonomické, politické a kulturní globalizace. Závěr

byly mince, klíče, kapesníčky. Nejdříve koncem 18. století,

výstavy se věnuje fenoménu sběratelství na různých úrov-

a hlavně pak v období empíru, se staly módními taštičky

ních, od levných suvenýrů vyráběných v masovém měřítku

„reticuly“ nazvané podle francouzského slova ridicule-

pro zahraniční turisty až po hodnotná umělecká díla, jež

směšný. Byly malé, dekorativní, mnohdy háčkované, často

jsou předmětem zájmu odborníků.

zdobené korálky a nosily se převážně v ruce.

Putovní výstava bude představena v šesti z deseti part-

Kabelky coby vyloženě módní doplňky vznikly až koncem

nerských muzeí: Royal Museum for Central Africa, Tervuren;

19. století. Prosadily se zejména ty malé z kůže, nošené

Museo de America, Madrid; Náprstkovo muzeum, Praha;

na řetízcích, upevňované u pasu. Teprve od roku 1890 se

Museum für Völkerkunde, Vídeň; Museum Volkenkunde,

vyráběly kožené kabely s držadlem do ruky. Na začátku

Leiden; a Etnografiska Museet, Stockholm.

dvacátých let 20. století se kabelky začaly nosit i pod

K výstavě je připraven bohatý doprovodný program v po-

ramenem. Rozkvět nastal ve třicátých a čtyřicátých letech

době komentovaných prohlídek, výtvarných a divadelních

20. století. Postupně byl kladen stále větší důraz na sladění

dílen.

barevnosti – tento trend vyvrcholil v padesátých letech
Jana Jiroušková

20. století. Uplatňoval se požadavek na sladění s obuví,
rukavicemi, kloboukem.

Symfonie kabelek

Muzeum Karlovy Vary
27. června – 23. září 2012
Muzeum Karlovy Vary uvádí v hlavní sezóně výstavu
s příznačným názvem „Symfonie kabelek“, která byla
připravena ve spolupráci s Muzeem města Brna, autorkou
výstavního projektu je PhDr. Ludmila Růženecká. Na
výstavě uvidíte plejádu fantaskních oděvních doplňků
v symbióze s dobovými i současnými oděvy. Významná
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V šedesátých letech se vyráběly konzervativní kabelky,
hranaté s jedním nebo dvěma držadly. Ač zpravidla do
popředí vstupovala funkce praktická a společenská, nelze
opomenout, že kabelka představovala i výtvor fantazie.
Přítomnost ukazuje, že se tyto účelné a důležité módní
artefakty neustále vyvíjejí a přizpůsobují potřebám
i nárokům žen a staly se nepostradatelnou součástí
dámského šatníku. Ale ty večerní kabelky, ty jsou šperkem
samy o sobě!
Lenka Zubačová, Ludmila Růženecká
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Anatomie knihovny.
Knihovna Karáskovy galerie
1925–1951

Památník národního písemnictví v Praze
Letohrádek Hvězda
7. června – 31. října 2012
Sběratel Jiří Karásek ze Lvovic byl veřejnosti dosud
představen

především

několika

výstavami

z

jeho

výtvarných sbírek.
Hledání vhodného výstavního konceptu, jehož cílem je
představit knihu či knihovnu, se potýká se základní obtíží –
s uzavřeností knihy, která divákovi neumožňuje, aby se s ní
v úplnosti seznámil. Vedle povrchu či vybraného detailu
vždy zbývá řada dalších kvalit, které zůstávají skryty.
Knihovna, v níž se mnohočetně násobí tato danost, je sice
bohatým, ale divákovi nepřístupným světem. Metafora
anatomie (z řeckého slova anatemnein = nařezat),
přirovnávající knihovnu Karáskovy galerie k lidskému
tělu, jež byla zvolena pro stávající prezentaci, umožňuje
využít knihu jako různorodě fungující médium, nejen
jako estetický objekt nebo nositele literárního obsahu.
Prostřednictvím „anatomických“ řezů odhaluje expozice
knihovnu jako živý organismus a ukazuje jeho jednotlivé
orgány. Výrazové prostředky této výstavy – kromě
převažujícího knižního materiálu – umocňují videoinstalace
(listování v knihách a promítání textů) Evy Jiřičky; grafická
podoba doprovodných textů, jejímž autorem je Martin
Odehnal, vytváří atraktivní vizuální styl výstavy. V nápaditě
řešené instalaci Zbyňka Baladrána, tvořivě využívající
dispozice půdorysu letohrádku Hvězda, která divákovi
dovoluje libovolně vstupovat z centrály do jednotlivých
cípů, se právě samotná Karáskova knihovna stala hlavním
exponátem.
Výzkum knihovny Karáskovy galerie, který probíhal
v knihovně Památníku národního písemnictví v letech
2007 až 2011 v rámci projektu GA ČR, se týkal Karáskova

knižního sběratelství, původně soukromé estétské záliby,
později institucionalizované a vztažené k jeho výtvarné
sbírce. Tu Karásek v roce 1925 daroval Československé
obci sokolské, a tím jí zajistil jak zveřejnění, tak kontinuitu.
Na výstavě nejsou primárně prezentovány výsledky
výzkumu, ale podrobná znalost zkoumaného materiálu se
stala východiskem svébytného výstavního konceptu.
Alena Petruželková, Karel Kolařík

Ryby a lidé

Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích
Tvrz Žumberk
1. dubna – 31. října 2012
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve spolupráci
s dolnorakouským městem Weitra připravilo výstavu „Ryby
a lidé“ s podtitulem „Rožmberkové a rybníkářství na jihu
Čech a Waldviertlu.“ Výstava byla součástí projektu Rožmberský rok, který připomínal dějiny, význam a odkaz rodu
Rožmberků, z nichž poslední Petr Vok zemřel bez vlastních
dědiců v roce 1611.
Jihočeské muzeum jako organizace zřizovaná Jihočeským
krajem, který projekt významně podporoval, připravilo výstavu na specializované téma, které jako jediné prezentovalo konkrétní hospodářskou činnost Rožmberků se zaměřením na dosud méně známou oblast Nových Hradů. Hlavní
myšlenkou výstavního projektu bylo upozornit na přínos
Rožmberků v oblasti rybníkářství, zásadní proměny krajiny
a na význam nelehké práce tzv. obyčejných lidí, stavitelů
rybníků a raněnovověkých rybářů.
Použité výstavní prostředky odpovídají záměru moderní
interaktivní výstavy, do níž byly citlivě s ohledem na rekonstruované výstavní prostředí renesanční tvrze zakomponovány následující prvky: model krajiny Novohradska,
speciální roletovač map krajiny s rybníky, suché akvárium
s více než 12 druhy ryb, replika rybářské lodi, model výlovu, originál transportního vozu s lejtami, několik století
staré výpustní roury, tradiční rybářské „nádobí“ a velké
rybářské jednoramenné váhy. Výstava je tematicky členěna do 4 výstavních sálů a využívá také malebné exteriéry. Před kamennou baštou (kde je také část instalace) byl
vybudován dočasný venkovní přístřešek. Na více než
200 m2 je umístěno na 300 pozoruhodných exponátů.
V sále s videoprojekcí mohou návštěvníci zhlédnout film
„Rožmberská zrcadla“, speciálně připravený pro tuto výstavu; pro dětské i dospělé návštěvníky jsou k dispozici
i dva infokiosky nabité informacemi, obrázky, hudebními
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ukázkami, kvízy atp. Druhá videoprojekce (o Waldviertlu)

lonec nad Nisou

se nachází ve zmiňované baště u hradební zdi. Na výsta-

Petr Beitl. Verni-

vě se podíleli čeští i rakouští historikové, archiváři i rybáři.

sáže se zúčast-

V prostorách bašty je prezentace výstavního partnera měs-

nila také v Paříži

ta Weitra.

žijící paní Ingrid

V soutěži na zhotovitele uspěla firma, která se stala doda-

Schlevogt,

po-

vatelem i spoluautorem technického projektu. Obsahová

dle níž získala

příprava, výběr exponátů, sestavování textů a popisek a ko-

kolekce INGRID

ordinace činností se zahraničním partnerem probíhaly více

v roce 1934 své

než rok. Technická realizace probíhala po dobu pouhých

jméno, a další

tří měsíců a vlastní instalace trvala pouhé dva týdny. Kaž-

příslušníci

dý muzejník si jistě představí, jak náročné období to bylo

významné sklář-

a kolik detailů se muselo vyřešit, když se např. uzpůsobova-

ské rodiny.

ly vitríny na míru vzácným exponátům. Díky profesionální-

této

Umělecká

mu přístupu se však podařilo vyřešit i neočekávané problé-

krystalerie

se

my v průběhu realizace i na tak odlehlém místě jako je tvrz

v

Žumberk, kde nebylo k dispozici běžné technické dílenské

horách zrodila

zázemí.

po polovině 20.

Jizerských

Výstava byla záměrně připravena právě v objektu tvrze

let 20. století,

Žumberk, asi 15 km od Nových Hradů. Tvrz se nachází v ma-

pod vlivem ve-

lebném a poklidném podhůří Novohradských hor a je ob-

leúspěšné pro-

klopena vodní nádrží. V blízkosti je rybník Žár a Jánská ryb-

dukce

niční soustava vybudovaná Rožmberky. Návštěvník výstavy

ného skla Fran-

je díky těmto okolnostem konfrontován s tématem nejen

couze

ve výstavních prostorách tvrze, ale přímo v okolní krajině

Laliquea.

s možností četných výletů.

činily z tohoto typu výrobku luxusní, ale zároveň ce-

Výstava byla zahájena 5. srpna 2011, přičemž její druhá
výstavní sezóna byla zahájena 1. dubna 2012.

lisovaRené
Trendový

design

a

příznivá

cena

nově dostupné zboží, které si díky péči firem a invenci designérů často zvučných jmen brzy získalo svou

Závěrem je nutné dodat, že v rámci česko-rakouského

osobitou tvář. Uprostřed světové ekonomické krize se

projektu je od června 2012 otevřena výstava „Mensch und

roku 1934 díky silné podnikatelské vizi zrodil fenomén,

Fisch“ na zámku v rakouské Weitře, na níž se podílí také Ji-

jenž je dodnes výkladní skříní české sklářské produk-

hočeské muzeum, které zároveň připravuje výstavní publi-

ce, ceněný estetiky a vyhledávaný zákazníky. Nositelem

kaci v česko-německém znění a doprovodné akce na tvrzi

a synonymem tohoto úspěchu je kolekce INGRID jablonec-

Žumberk.

ké firmy Curt Schlevogt. Na konci 30. let 20. století se pak
Helena Stejskalová

její součástí stala i řada výrobků firmy Heinrich Hoffmann
(majitel firmy Schlevogt byl zetěm Heinricha Hoffmanna).

Ingrid – víc než jen značka
Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou
11. května – 28. října 2012

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou představuje
kolekci mimořádně komerčně úspěšného českého sklářského
designu mezi světovými válkami. Vůbec poprvé je na jednom
místě k vidění největší muzeální i soukromá sbírka unikátní
umělecké krystalerie, která se vyrábí dodnes. Výstava byla
zahájena 10. května 2012 a záštitu nad ní převzali ministryně
kultury Alena Hanáková a primátor statutárního města Jab-
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K designérům, jejichž návrhy tyto firmy realizovaly, patřili Vally Wieselthier (Wiener Wersktätte), Ida SchwetzLehmann, Ena Rottenberg, Mario Petrucci, Alexander
Pfohl, Josef Drahoňovský, Zdeněk Juna, František Pazourek
a další. Dokladem nadčasovosti jejich práce je nepřetržitá
výroba řady z nich až do současnosti.
Výstavní projekt „Ingrid – víc než jen značka“ je dosud nejrozsáhlejší prezentací umělecké krystalerie jabloneckých firem Hoffmann a Schlevogt, která se stala sběratelským fenoménem. Představuje největší veřejnou a soukromou sbírku,
kterou spravuje Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
a soukromý vídeňský sběratel Eduard Stopfer. Výstava
vznikla také díky spolupráci s dalšími odborníky z České republiky, Rakouska, Německa i USA.
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Výsledkem více než desetileté badatelské práce je též

ny – stěžejní vzpomínkové akce konané každoročně třetí

tříjazyčná celobarevná vázaná publikace o 156 stranách

květnovou neděli“, pokračuje Janoušek. Zda to bylo silou

a téměř třemi stovkami detailně určených objektů. Kni-

výzvy nebo kvalitní argumentací, není už dnes tak pod-

ha přináší i řadu dosud neznámých skutečností a vyvrací

statné, nicméně po krátké době se vedení Památníku roz-

některé tradované omyly vážící se jak k příběhu značky

hodlo do projektu jít a připravit v tak krátkém časovém

INGRID, tak historii spřízněných firem Heinrich Hoffmann

úseku pro expozici důstojný prostor přebudováním jedné

a Curt Schlevogt.

z bývalých hromadných cel III. vězeňského dvora Malé pev-

Protože umělecká krystalerie je charakteristická nejen

nosti. A nutno dnes, s odstupem času, přiznat, že to bylo

na pohled, je součástí projektu i doprovodný program za-

rozhodnutí dobré. Výstava je od své vernisáže 29. května

měřený na vnímání umění různými smysly. Na jeho přípravě

kladně hodnocena a hojně navštěvována.

se podílela sdružení na pomoc zrakově postiženým Kafira
z Opavy a společnost Preciosa.

A propos, vernisáž. I ta se velice vydařila. Výstavní prostor
byl zaplněn do posledního místa. Kromě zástupců Fotba-

Projekt byl finančně podpořen ministerstvem kultury, Nadací Preciosa a městem Jablonec nad Nisou.

lové asociace ČR, která konání výstavy v Terezíně zaštítila,
v čele s jejím předsedou Miroslavem Peltou a generálním
sekretářem Rudolfem Řepkou a vedle dalších významných

Petr Nový

Terezínská liga – fotbal
v terezínském ghettu
Památník Terezín,
národní kulturní památka
Malá pevnost
29. května – 30. října 2012

hostí se na zahájení výstavy potkali bývalí čeští fotbaloví
reprezentanti Tomáš Galásek a Radek Bejbl s někdejšími terezínskými fotbalisty Milošem Dobrým, Tomanem Brodem
a Tommy Karasem. Pozvání přijal také František Steiner –
autor knihy Fotbal pod žlutou hvězdou a zároveň mluvčí
Unie českých fotbalových trenérů. Nelze také nevzpomenout účast pana Odeda Bredy, ředitele muzea Beit Terezín
a synovce jednoho z přímých účastníků terezínských fotbalových utkání. Izraelský historik Breda využil přítomnosti
funkcionářů Fotbalové asociace ČR a navrhl jim, aby po 70
letech přijali do asociace také právě Terezínskou ligu. „Přes-

„Fotbal umí léčit, vzkazují před Eurem přeživší z Terezína“,

tože k Terezínské lize máme velkou úctu, těžko půjde uznat

nebo „Když fotbal pomáhal v ghettu zapomenout“ či „Fot-

jako právoplatná liga, jelikož se v té době hrály jiné oficiální

bal dával v koncentráku sílu žít“ – to jsou titulky, kterými

soutěže. Navíc se v Terezíně hrálo s menším počtem hráčů," vy-

novináři nadepisovali své reportáže o unikátní výstavě, kte-

jádřil se k tomu v rozhovoru pro ČTK mluvčí FAČR Jaroslav

rou uspořádal Památník Terezín ve spolupráci s izraelským

Kolář.

muzeem Beit Terezín.
„Zpočátku jsme nevěděli, jak máme na nabídku z Izra-

Výstava zachycuje historii kopané v ghettu Terezín, která
se v něm hrála v letech 1942–1944. V sedmičlenných tý-

ele na uspořádání výstavy o fotbalu v ghettu v Památníku Terezín reagovat. Naše ambivalentní postoje vycházely
z vědomí ojedinělosti projektu na jedné straně a z časového
presu na straně druhé,“ vzpomíná Jiří Janoušek, náměstek
Památníku Terezín při dotazu, jak se nápad zrodil. „Počátkem dubna letošního roku jsme byli s tímto návrhem
osloveni panem Davidem Hronem z českého velvyslanectví
v Tel Avivu. Vzhledem k tomu, že by výstava měla být zahájena ještě před začátkem konání fotbalového Eura v Polsku
a na Ukrajině, zbývaly od prvotního nápadu do realizace necelé dva měsíce. Kdo někdy připravoval jakoukoli výstavu,
navíc ve spolupráci se zemí, která od České republiky není
právě blízko, dokáže si jistě představit, že jsem zprvu nevěřil,
že dokážeme projekt na solidní úrovni realizovat. Výstavní
plán sestavujeme na rok dopředu a pro výstavu jsme neměli
vhodný prostor. Nabídka navíc přišla v době, kdy se většina
zaměstnanců Památníku věnuje přípravám Terezínské tryz-
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4[12
mech zde hráli amatérští, ale i profesionální fotbalisté, kterým přihlížely tisíce terezínských vězňů, z nichž většina zahynula v nacistických vyhlazovacích táborech. Výstava má

VĚSTNÍK

ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY

číslo 5
ročník 12

za úkol prostřednictvím fotbalu připomenout hrůzy holocaustu a na jejich pozadí vyzdvihnout sílu života a lidskosti.
Dokumentární výstava sestává z faksimile dobových dokumentů, fotografií a kreseb k fotbalu v terezínském židovském ghettu a je doprovázena audiovizuálním programem.
Tomáš Rieger

Život v tropech

Národní zemědělské muzeum Praha
Muzeum vinařství, zahradnictví
a životního prostředí Valtice
1. dubna – 31. října 2012
Výstava nabízí ukázku fauny a flóry tropického podneb-

Vážení čtenáři,
následující číslo časopisu Věstník AMG 5/2012 bychom
rádi věnovali tematice

„Přeshraniční spolupráce“
Máte-li zájem podělit se o své zkušenosti s ostatními
kolegy a kolegyněmi, zašlete svůj příspěvek v rozsahu
cca 1 normostrana na e-mailovou adresu:
vestnik@cz-museums.cz, a to nejpozději

do 10. září 2012
Fotografie jsou vítány.

ného pásma, jejíž součástí jsou i živá zvířata obývající jednotlivé krajiny tropů. Tropický podnebný pás je vymezen
obratníky Raka a Kozoroha a tvoří tak jeden souvislý pás
obepínající Zemi podél rovníku. Zahrnuje Střední Ameriku
a severní část Jižní Ameriky, převážnou část Afriky, jihovýchodní Asii, ostrovy v Indickém oceánu a severní oblasti Austrálie. Svou rozlohou zabírají asi 40 % naší planety.
Pro tropy jsou typické tři typy krajin, což jsou deštné lesy,
savany a pouště.
Tropické deštné lesy jsou nejproduktivnějším a nejkompexnějším ekosystémem na světě, s největší druhovou
rozmanitostí. Ukrývají téměř polovinu veškerých suchozemských druhů rostlin a živočichů na Zemi. Nejrozsáhlejší
tropické deštné lesy se nacházejí ve Střední a Jižní Americe,

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

hlavně v oblasti kolem řeky Amazonky. Domov tu má například jihoamerický papoušek amazoňan modročelý, hroznýš
královský, osmák degu nebo i leguán zelený. V hustých tro-
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pických pralesích Jižní a Střední Ameriky žijí jedni z největ-

Toto číslo vychází 6. srpna 2012. Náklad 1000 ks.
Periodicita šestkrát ročně. Periodikum je registrováno MK ČR
reg. č. 8331, ISSN 1213-2152
Vydává AMG s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

ších a nejkrásnějších motýlů – motýli Morpho. Zhlédnout
zde můžete i tropický hmyz, například pakobylky, vyskytující se v tropických a subtropických oblastech jihovýchodní
Asie. Z vodní říše jsou zde zastoupeny cichlidy, pocházející
z jezer Malawi a Tanganika, největších jezer v Africe, nebo
masožravé želvy kožnatky čínské, obývající asijské řeky
a jezera. Pouštní oblast zastupují pískomilové, kteří žijí
na poušti v Gobi ve východní Asii, a z oblastí savan zde najdete informace například o chameleonech, kteří obývají
Afriku i Madagaskar.
Alena Stachová
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Asociace muzeí a galerií České republiky a Collegium Bohemicum o. p. s.
ve spolupráci
s Muzeem

města Ústí nad Labem

Saským zemským úřadem pro muzejnictví
Zemským úřadem pro nestátní muzea v Bavorsku
a Svazem hornorakouských muzeí
pořádají setkání na téma

„Stopy německojazyčného obyvatelstva v českých zemích.
Česko-německá témata v současné muzejní práci“
a prezentaci Collegia Bohemica o. p. s.
„Cesta ke stálé expozici k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí“.
Prezentace probíhá v rámci projektu v programu Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci 2007–2013 mezi Českou republikou a svobodným státem Sasko.

Akce se koná s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky
a Česko-německého fondu budoucnosti.
Program setkání:
20. září 2012, čtvrtek
14.00–18.00

Nabídka exkurzí (na výběr):

		 1. Zubrnice (Skanzen, Železniční muzeum) a Krupka (Hornické muzeum)
		 2. Litoměřice (Severočeská galerie) a Terezín (Muzeum ghetta)
		 (odjezd ve 14.00 z parkoviště Best Western Hotel Vladimír, Masarykova 36, Ústí n. L., parkoviště z ulice Winstona Churchilla)
20.00		

Společná večeře účastníků setkání v Ústí nad Labem

		 (Pivovar„Na Rychtě“, Klášterní 75/9 – neoficiální část programu)

21. září 2012, pátek
Místo konání: Museum v Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3 (hlavní vchod z ulice Brněnská)
10.00–10.30

Zahájení

		 Blanka Mouralová, ředitelka Collegia Bohemica o. p. s.;
		

N.N., Muzeum města Ústí nad Labem

		

Další uvítací projevy

10.30–11.30

Tematický úvod – zprávy z partnerských zemí

		 Dr. Eva Dittertová, Asociace muzeí a galerií České republiky;
		

Katja M. Mieth, M. A., Saský zemský úřad pro muzejnictví;

		

Dr. Michael Henker, Zemský úřad pro nestátní muzea v Bavorsku;

		

Mag. Dr. Klaus Landa, Svaz hornorakouských muzeí.

11.30–12.00

přestávka na kávu

12.00–13.00

Úvodní přednáška: „Konstruování dějin v muzeu“

		 Prof. Milena Bartlová
		 Diskuze
13.00–14.00

společný oběd v Museu

14.00–15.30

I. přednáškový blok: Česko-německá témata v muzejních sbírkách

		

Historický park Bärnau–Tachov. Aspekty soužití v raném a vrcholném středověku, Stefan Wolters;

		

Česko-německý virtuální prostor v letákové produkci raného novověku, Jana Hubková;

		

Tak blízko a tak daleko. Muzejní zpracování společné historie česko-saské výroby hudebních nástrojů, Heidrun Eichler;

		

Lidé z Čech v Pirně. Hledání stop ve městě v kontextu výzkumné a výstavnické práce Muzea města Pirna, René Misterek.

		 Diskuze
15.30–16.00

přestávka na kávu

16.00–17.30

I. přednáškový blok – pokračování

		

Tvorba a prezentace uměleckých sbírek Muzea města Ústí nad Labem pro roce 1945 s ohledem

			
		

na německé kulturní dědictví v českých zemích, Václav Houfek;
Česko-německé industriální dědictví jako téma současné muzejní práce v Muzeu města Ústí nad Labem, Martin Krsek;

		 Diskuze
18.00		

Prohlídka pamětních míst v Ústí nad Labem

20.00

Společná večeře (Větruše, Fibichova 392, Ústí nad Labem)

22. září 2012, sobota
Místo konání: Museum v Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3
9.00–11.00

Exkurze rekonstruovanou budovou Musea v Ústí nad Labem

		 Prezentace Collegia Bohemica o. p. s.
		

Blanka Mouralová, Jan Šícha

		 „Cesta ke stálé expozici k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí“
		

Prezentace probíhá v rámci projektu Cil 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a svobodným státem Sasko.

		 Diskuze
11.00–11.15

přestávka na kávu

11.15–12.30

II. přednáškový blok: Nové výstavní projekty s odkazem na česko-německé vztahy

		

Koncepce trvalé expozice připravovaného Sudetoněmeckého muzea v Mnichově, Michael Henker;

		

Zapomenutí hrdinové. Výsledky projektu o německých odpůrcích nacismu v českých zemích,Tomáš Okurka;

		

Nová trvalá expozice „Uprchlíci a vyhnanci v Hofu“ v Muzeu Bayerisches Vogtland, Stefanie Menke.

		 Diskuze
12.30–14.00

II. přednáškový blok – pokračování

		

Muzea na hranici. Mühlviertel a Jižní Čechy ve vitrínách a za sklem – přeshraniční práce v muzejní

			

a kulturní oblasti 1988–2010, Fritz Fellner;

		

Přeshraniční zemská výstava 2013. Staré stopy a nové cesty v Horním Rakousku a Jižních Čechách, Elisabeth Gruber;

		

Čechy na saských hradech a zámcích, Simona Schellenberger;

		

Regionálně-historický cyklus Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou „Otcové města Jablonce“, Jana Nová.

		 Diskuze
14.00		

Shrnutí a zakončení setkání
Jednacími jazyky konference jsou čeština a němčina se simultánním překladem.
V roce 2013 je plánováno vydání sborníku příspěvků z konference v českém i německém jazyce.
V rámci akce bude dána možnost pro prezentaci zúčastněných institucí (informační stánky).
Účastnický poplatek ve výši 400 Kč bude vybírán při prezenci v úvodu akce.
Ubytování pro účastníky konference je předjednáno za zvýhodněnou cenu v hotelích:
Best Western Hotel Vladimír (e-mail: booking@hotelvladimir.cz, http://www.hotelvladimir.cz)
nebo Congress Hotel Clarion (e-mail: reservation.cchu@clarion-hotels.cz, http://www.clarioncongresshotelustinadlabem.com).
Sekretariát konference: Collegium Bohemicum,o. p. s., Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem,
tel.: +420 413 034 583, +420 732 682 616, e-mail: info@collegiumbohemicum.cz.
Účastníky žádáme o vyplnění on-line registrace na stránkách http://www.collegiumbohemicum.cz
(registrace je možná v termínu od 20. července do 10. září 2012).
Více informací také na http://www.cz-museums.cz

