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úvodník

systém fungování AMG. Stále se setkáváme s tím, že někteří
členové od AMG očekávají řešení problémů, jež profesní
organizaci nepříslušejí. Stále se objevují líbivě znějící a pro-

Další z řady brněnských kolokvií bylo opět podnětným

gramově nepodložené náměty a kritiky. Stejně jako v jiných

setkáním, kde zazněla spousta zajímavých příspěvků, přede-

oblastech však i zde platí, že přemýšlet je třeba ve fázi for-

vším na téma spolků přátel muzeí. Nejen z pohledu těchto

mulování úkolů a výběru lidí, které pověříme jejich plněním.

organizací byl důležitý i právní vstup, osvětlující změnu po-

Podceněním této fáze riskujeme mnoho – především ztrátu

stavení občanských sdružení apod. po novele občanského

kvality, k níž AMG za 25 let svého působení dospěla.

zákoníku (příspěvek naleznete v tematické rubrice tohoto

Využijme tedy následující měsíce ke skutečně racionální-

čísla Věstníku AMG). Spolu s příspěvky reflektujícími fenomén

mu zhodnocení úspěchů i slabin AMG, formulujme společně

200 let muzejnictví na území ČR (ať už na projektech jubilu-

reálný program a pověřme jeho plněním osoby, které proká-

jících národních a zemských institucí nebo připomenutím

zaly výše popsané předpoklady.

mladších výročí profesních organizací – ČV ICOM a AMG),
a spolu s vědomím, že jsme rok před Sněmem AMG, je to
soubor důvodů zamýšlet se nejen nad minulostí, ale i nad
budoucností AMG.
Již 25. výročí Asociace, jež v příštím roce oslavíme, s sebou
přináší ještě další fenomén – generační výměnu v muzeích.
„Otcové zakladatelé“ pomalu ukončují svou profesní kariéru.
Nenahraditelná role této první asociační generace spočívá
nejen ve schopnosti přenosu muzeologického myšlení a muzejní praxe, ale také v předávání zásad, na kterých Asociaci
postavili. U druhé generace, jež se na nejrůznějších stupních
zapojila do práce v AMG před 10–15 lety (k níž se řadím
i já), je vědomí o poslání, možnostech a mezích profesní
organizace zastoupeno v již o něco menší míře. Stále však
vnímáme, že AMG v průběhu uplynulých 25 let zdokonalila
svůj systém fungování jako skutečně demokratické, a přitom
akceschopné instituce.
Je to v naší současné společnosti, do které nenápadně
a na mnoha úrovních vstupují prvky autokratického řízení,
fenomén, který má, dle mého, vysokou hodnotu. Je to princip,
na kterém byla AMG založena. Je to zároveň princip, který
je v současné překotně se řítící společnosti často vnímán
jako brzda. Předpokládá totiž schopnost „zdola“ formulovat úkoly s ohledem na zájmy všech členů a pověřit jejich
rozpracováním a plněním vhodné zástupce. Řadu kroků je
nutné „prohlasovat“. Jistě, je to zdlouhavé a klade to nároky
na všechny členy ve smyslu, být „v obraze“, zamýšlet se, reagovat, pracovat nejen ve svém muzeu, ale i v AMG. Klade to
také velké nároky na zvolené zástupce, kteří musí být ochotni věnovat práci v AMG svůj volný čas, a zároveň musí být
schopni upozadit své osobní a skupinové zájmy ve prospěch
muzejní obce jako celku. Takto fungující Asociace je skutečným zástupcem všech svých členů, a také jakousi školou
demokracie.
Nastupující asociační generace se budou potýkat i s otázkou, zda tato demokratičnost je pro ně stejnou hodnotou,
jakou byla pro generace předchozí. Při všech těchto úvahách
je navýsost potřebné skutečně dobře promyslet současný

Jana Hutníková
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zprávy, aktuality, informace
Reakce Muzea umění Olomouc
na recenzi výstavy Madony na lvu

exponátů. Byla zde použita písma Mediaeval CE ve velikosti
80 bodů a Comenia Serif Pro ve velikosti 43 bodů, což bylo
z našeho pohledu čitelné velmi dobře. Domníváme se, že

Výstava „Gotické Madony na lvu“, která se v letošním

vzhledem k současným trendům evropského výstavnictví

roce uskutečnila v Muzeu umění Olomouc – Arcidiecézním

je toto řešení formou nástěnných textových tabulí rozhod-

muzeu, si kladla za cíl představit návštěvníkům tento ne

ně vhodnější než zapůjčovat návštěvníkům sešity velikosti

zcela známý motiv středověkého výtvarného umění. Při této

A4, jak navrhuje autorka recenze. Autorka v tomto bodě

příležitosti byly poprvé v historii vystaveny pospolu sochy

propaguje „jednoduchý sešit – průvodce“ pro návštěvníky,

Madon stojících či sedících na lvu, které se dochovaly v ně-

kteří se chtějí o Madonách na lvu něco dozvědět. Dovolím

kolika evropských zemích – po čtyřletém přípravném úsilí

si upozornit na to, že k tomuto účelu jsme k výstavě vydali

se podařilo získat řadu vzácných zápůjček z České republiky,

podrobný katalog, v němž je každému exponátu věnován

Polska, Rakouska, Německa i Francie. Nejen odborníci, ale

odpovídající prostor.

také široká veřejnost měli dosud nevídanou možnost spatřit

Poslední výtka (nepočítám-li stížnost na nízký sokl, na

pohromadě všechny tyto vzácné exponáty, z nichž mnohé

němž byl katalog v expozici vystaven) směřovala k příliš sla-

byly mimo svou domovskou instituci zapůjčeny vůbec po-

bému osvětlení výstavy. Madony na lvu byly prezentovány

prvé. Je třeba si uvědomit, že zobrazování Madon na lvu

v Galerii Arcidiecézního muzea, což jsou komorní prostory

představuje v dějinách umění svébytný a poměrně vzácný

tvořené řadou renesančních místností s trámovým stropem.

jev, jehož výskyt končí se závěrem 14. století. Také proto jsme

Toto místo bylo pro instalaci zvoleno záměrně také vzhledem

chtěli touto výstavou oslovit i širokou veřejnost a seznámit

k tomu, že svými rozměry ladí se subtilním charakterem jed-

ji s tématem, které bylo donedávna známo jen historikům

notlivých exponátů, jejichž výška často nepřesahuje 50 cm.

umění, specializujícím se na danou oblast. Věříme, že se nám

Celá expozice byla záměrně nasvětlena tak, aby vynikly jed-

podařilo záměr naplnit ke spokojenosti návštěvníků z řad

notlivé sochy a současně se neztratila určitá mystičnost celé

laiků i odborníků, o jejichž zájmu svědčí také účast na me-

instalace.

zinárodním symposiu, které se při příležitosti této výstavy
konalo v Arcidiecézním muzeu.

Z pozitivních ohlasů návštěvníků nejen z České republiky,
ale také mnoha jiných zemí soudíme, že se nám tohoto dojmu

V recenzi publikované v čísle 4/2014 pod názvem „Ach

podařilo dosáhnout beze zbytku, což nám potvrdili také ko-

jak krásné, ach jak hloupé!“ nám bylo vytýkáno několik „nej-

legové ze zahraničních muzejních a galerijních institucí, kteří

častějších neduhů českého výstavnictví“, v první řadě fakt,

se na výstavu přijeli podívat. Věřím, že i doc. Zbyněk Zbyslav

že na popiskách je u většiny exponátů opakováno, že jde

Stránský by souhlasil s tím, že exponáty tohoto typu vyžadují

o „Madonu na lvu“. To pochopitelně vyplývá z logiky věci –

specifickou formu instalace a je zapotřebí k nim přistupovat

vystavujeme-li exponáty, které představují Madonu na lvu,

s velkou citlivostí a péčí.

těžko na popisce uvádět něco jiného. Autorka recenze dále

Jana Hrbáčová

není spokojena s velikostí písma dalších řádků popisky, které

kurátorka výstavy, Muzeum umění Olomouc

uváděly provenienci, dataci a majitele exponátu. Vnímání
velikosti písma je samozřejmě subjektivní záležitost, použili
jsme standardní verzálky MediaevalCE o velikosti 20 bodů
na základní údaj a písmo Comenia Sans Medium o velikosti
16,8 bodů na další řádky. Vzhledem k tomu, že jsme z řad
návštěvníků neobdrželi žádné negativní ohlasy týkající se
popisek, usuzujeme, že pro většinu z nich byl model, který
běžně používáme také při jiných instalacích, naprosto v pořádku. Další výtka byla směřována na čitelnost textů, které
doprovázely expozici v podobě velkoformátových tabulí.
V tomto bodě si dovolím autorku recenze opravit – nešlo
o šedé písmo na černém podkladě, ale o lomenou bílou na
tmavě modrozeleném podkladě, tedy barevnost, která se
opakovala v celé instalaci – na tabulích, popiskách i soklech
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Sbírky muzeí ve výuce
na základních a středních školách
Od poloviny roku 2012 do konce roku 2014 bylo Národní

který představuje žákům a studentům klíčové okamžiky naší
historie srozumitelnou formou, opět s využitím fotografií
sbírkových předmětů a na pozadí příběhu jedné rodiny –
a v případě let 1968 a 1989 i Národního muzea.

muzeum řešitelem projektu Dotkni se 20. století!, jenž byl

Online expozice Křižovatky české a československé stát-

zaměřen na možnosti využití sbírkových předmětů českých

nosti v Národním památníku na Vítkově představuje dějiny

muzeí ve výuce moderních dějin na základních a středních

20. století na obrazovce počítače. Aplikace zpřístupňuje na

školách.

internetu jedinou ucelenou expozici moderních dějin v České
republice, instalovanou v Národním památníku na Vítkově.
S využitím panoramatických fotografií a digitalizovaných
exponátů je možné prohlížet expozici přímo ve školní třídě,
kdy je možno virtuální návštěvu doprovodit i pracovními
listy k tématům prezentovaným v expozici.

Autoři projektu si vytyčili za cíl připravit řadu interaktiv-

Webová antologie zvuku nahlíží na dějiny 20. století pro-

ních výukových materiálů, které obohatí a zatraktivní výuku

střednictvím hudebních nahrávek a rozhlasových záznamů.

moderních dějin, a zároveň poukázat na široké spektrum

Představuje zvuk jako důležité historické médium a přináší

možností využití sbírkových předmětů ve výuce. Národní

žákům a studentům nový pohled na moderní historii pro-

muzeum při řešení projektu navázalo na dlouholeté zkuše-

střednictvím hudby, mluveného slova a zvuků. Zvukové zá-

nosti z oblasti spolupráce muzea a školy na poli neformálního

znamy představují 20. století napříč společenským spektrem,

vzdělávání. Zde byly odrazovým můstkem zejména dlouho-

prostřednictvím reprezentativních skladeb typu státní hymny

leté aktivity realizované Historickým muzeem Národního

či oficiálních projevů předních politiků, až po kritiku státní

muzea v Národním památníku na Vítkově, a to v podobě celé

moci pomocí protestsongů.

řady vzdělávacích lektorovaných programů, zaměřených na

Online aplikace eSbírky 20. století nabízí žákům a studen-

významné události českých a československých dějin 20. sto-

tům možnost prohlížet si stovky sbírkových předmětů, vzta-

letí. Vzdělávací potenciál sbírek muzeí se dnes posunuje za

hujících se ke klíčovým okamžikům naší nedávné historie. Ap-

běžně vnímané hranice muzejní instituce. Moderní trendy

likace obsahuje výběr z digitalizovaných sbírek vztahujících

v oblasti komunikace a neustálý rozvoj informačních a ko-

se k dějinám 20. století, obrazový i zvukový materiál včetně

munikačních technologií umožňují zapojení muzea do výuky

dobových rozhlasových záznamů či hudebních nahrávek.

jak v rámci návštěvy expozic a výstav, tak přímo v hodinách,

Možnost vyhledávání na základě místa původu předmětu,

ať již s přítomností muzejního pedagoga či bez něj.

typu předmětu a datace, vybízí k aktivní práci s předměty

Série realizovaných netradičních interaktivních materiálů

se zdůrazněním časového či regionálního hlediska. Aplikace

a multimediálních pomůcek pro výuku moderních dějin

umožňuje též tvorbu individuálních výstavních projektů,

nabízí atraktivní pohled na dějiny prostřednictvím muzej-

a podporuje tak badatelské úsilí žáků a studentů.

ních sbírek. Všechny materiály a pomůcky byly vytvořeny

Muzejní kufříky realizované pod mottem Otevři si dějiny

s využitím sbírkových předmětů Národního muzea a partnerů

pak přináší sbírkové předměty přímo za žáky do škol do hodin

projektu. Sbírkové předměty jsou v rámci projektu pojímány

dějepisu. Poskytují žákům a studentům autentický zážitek

jako nositelé specifických informací o minulosti, které jsou
žákům a studentům zprostředkovávány celou řadou médií.
Výstupy navazují na expozici „Křižovatky české a československé státnosti“, která představuje návštěvníkům pět historických mezníků našich moderních dějin: léta 1918, 1938,
1948, 1968 a 1989.
Interaktivní výukový materiál s názvem Předměty vyprávějí je ucelenou výukovou pomůckou v podobě pracovních
listů se společenským a dobovým kontextem i s důrazem na
mezinárodní souvislosti. Využívá fotografické dokumentace
vybraných sbírkových předmětů s přiblížením konkrétních
souvisejících lidských osudů a příběhů spojených s předměty.
Materiál obsahuje též DVD s audio a audiovizuálními záznamy, pět e-learningových lekcí a komiks s interaktivními prvky,

Muzejní kufřík, rok 1938
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z kontaktu se sbírkovými předměty, resp. s jejich kopiemi
či faksimilemi. Pět interaktivních muzejních kufříků, z nichž
každý se vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých a československých dějin 20. století, obsahuje výběr předmětů
typických pro dané období.

Miliontý a stotisící návštěvník
Hornického muzea Příbram
Hornické muzeum Příbram završilo v listopadu 2014 turistickou sezónu přivítáním miliontého a stotisícího návštěvníka.

V rámci projektu vznikla též řada vzdělávacích lektorova-

Toto muzeum patří v současnosti mezi nejnavštěvovanější

ných programů v Národním památníku na Vítkově a v ob-

technická muzea v ČR. Každoročně zavítá do jeho expozic

jektech partnerských muzeí, vzdělávací hra Osudy a kariéry,

a prohlídkových areálů více než 100 000 platících zájemců

antologie lidového folkloru či materiály pro práci s dobovým

o montánní historii Příbramska spjatou s bohatou tradicí těž-

tiskem. Dalšími výstupy projektu je série metodických ma-

by stříbra a olova, v novodobých dějinách pak uranové rudy.

teriálů pro pedagogy a také 11 realizovaných metodických

Od roku 2003, kdy se stalo příspěvkovou organizací zřizova-

seminářů a 2 exkurze, na kterých jsme přivítali více než 200

nou Středočeským krajem a vrátilo se ke svému historickému

pedagogů z celé České republiky. Přímá spolupráce s pe-

názvu z 19. století – Hornické muzeum Příbram, prošlo jeho

dagogy na tvorbě vzdělávacích materiálů byla pro projekt

expozicemi až do dnešních dnů oněch 1 100 000 turistů.

nezbytná. Pedagogové spolupracovali na pilotáži jednotli-

Návštěvnost ve srovnání s obdobím před vzpomínanými

vých materiálů, a poskytovali tak nezbytnou a velmi cennou

jedenácti lety se více než zdvojnásobila. Zatímco roku 2003

zpětnou vazbu. V letech 2013–2014 výstupy projektu přímo

si našlo do muzea cestu okolo 40 000 osob, v roce 2007 to

využilo více než 3 500 žáků. Výstupy projektu jsou volně do-

bylo již přes 100 000. A od tohoto data se daří každoročně

stupné pro použití pedagogy, žáky a studenty na webových

pomyslnou stotisícovou hranici vždy překonat. Nejvíce láká

stránkách http://www.dvacatestoleti.eu.

tajuplné podzemí zdejších stříbrorudných dolů, jízdy důlními

Tříletý vzdělávací projekt Dotkni se 20. století! byl spolufi-

vláčky, důmyslné parní těžní stroje a monumentální vod-

nancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu

ní kolo z 19. století, nádherné kolekce minerálů či havířský

České republiky. Realizátorem projektu bylo Národní muze-

folklor zastoupený například původní hornickou chalupou

um, v jeho rámci pak Historické muzeum, Odbor náměstka

se základy ze 17. století i spousta dalších zajímavostí, doplně-

pro strategický rozvoj a Centrum pro prezentaci kulturního

ných o doprovodné programy určené zejména dětem – které

dědictví. Partnery projektu jsou Moravské zemské muzeum,

tvoří takřka třetinu naší klientely.

Hornické muzeum Příbram, Masarykovo muzeum v Hodo-

V roce 2014 se navíc podařilo obohatit mineralogicko-

níně, Muzeum Českého lesa v Tachově, Asociace učitelů dě-

-geologickou expozici vzorkem příbramského stříbra, které

jepisu, Univerzita Karlova v Praze a Asociace muzeí a galerií
ČR. Pilotními školami jsou ZŠ Podzvonek Český Těšín, ZŠ
Habrmanova Hradec Králové, ZŠ Modřice, ZŠ Most, p. o., ZŠ
UNESCO, p. o., Uherské Hradiště, ZŠ Zábřeh, Podještědské
gymnázium, s. r. o., Liberec, Gymnázium Jana Palacha, Mělník,
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o., Gymnázium a Jazyková škola Svitavy, Katolické gymnázium Třebíč,
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice.
Ivana Kocichová

Náš velký úspěch
Prezident republiky podepsal 6. listopadu novelu zákona o dani z příjmů, která mimo jiné změnila i zdanění
darů muzeím a galeriím. Ve spolupráci Exekutivy AMG
s Komisí Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, památkovou
péči a cestovní ruch a Středočeským krajem se podařilo
prosadit takové změny zákona, že od 1. ledna 2015 mohou
muzea i galerie bez obav přijímat nejen dary do sbírek, ale
i jakékoli jiné hmotné dary. Podrobněji se k novele zákona
o dani z příjmů vrátíme v příštím čísle Věstníku AMG.
Zdeněk Kuchyňka
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je dle názoru odborníků největším ve sbírkách muzeí Evropy.

představí na výstavě a v katalogu. Vítězné fotografie také

Vzpomínaný unikát vykoupilo muzeum díky mimořádnému

zaplní stránky nástěnného kalendáře pro rok 2015.

příspěvku svého zřizovatele Středočeského kraje na burze

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii Život v mu-

v Mnichově, tímto způsobem jej získalo zpět do Příbrami

zeu zvítězily snímky Františka Hulce, zachycující exponáty

a zachránilo pro potřeby českého muzejnictví. Význam muzea

a návštěvníky Národního technického muzea. „Soubor fo-

ocenila také vláda ČR, která v roce 2014 prohlásila soubor

tografií nejlépe splňuje zadání kategorie. Fotografovi se poda-

hornických památek v Příbrami – Březových Horách národní

řilo zaznamenat dění během pražské Muzejní noci s lehkostí

kulturní památkou.

a kompoziční vyvážeností velké skupiny návštěvníků. U snímku

A na co chystá příbramské muzeum v roce 2015? Mimo

,Pára a benzín‘ černobílé ladění snímku velmi vhodně podtrhuje

jiné připomenout odborné i laické veřejnosti 140. výročí do-

dobovou atmosféru začátku minulého století,“ sdělil za porotce

sažení světového rekordu 1 000 metrů hloubky dolu Vojtěch

fotograf Jan Cága.

roku 1875. Tuto událost mezinárodního významu přiblíží

Druhé místo obsadily snímky Jana Koláře zachycující Va-

vedle řady doprovodných akcí i nová stálá expozice situova-

lašské muzeum v přírodě. Třetí příčka patří snové momentce

ná v šachetní budově Vojtěšského dolu, zaraženého v roce

z galerie od Martiny Sekaninové Grmolenské. Čestné uznání

1779 – nyní národní kulturní památce. Se slavnou historií

porotci udělili Jaroslavu Trojanovi, který v sérii fotografií zvěč-

příbramského hornictví se budou moci v průběhu roku 2015

nil přestavbu libereckých lázní na galerii.

seznámit prostřednictvím tematických výstav rovněž návštěv-

V druhé kategorii Kreativita v muzeu porotce nejvíce zaujaly

níci několika technických muzeí v Německu a na Slovensku.

snímky Romana Macheka ze Severočeského muzea v Liberci.

Josef Velfl

„Vítězná série ,Zapomenutá zákoutí‘ vyniká zpracováním tématu

Veteráni i opuštěná zákoutí
První ročník soutěže Muzeum Photo

kreativity z velmi nevšedního úhlu pohledu. Vidíme zde jakési
fragmenty interiéru, ze kterých je skrze nasvícená zákoutí cítit
lidská přítomnost. Porota ocenila zejména celkovou atmosféru
snímků a nápaditou hru se světlem,“ okomentoval snímky Cága.

Více než 150 fotografií s muzejní a galerijní tematikou

Druhé místo získala originální momentka Petry Koluchové

soutěžilo v prvním ročníku soutěže Muzeum Photo 2014,

pořízená v olomouckém arcidiecézním muzeu. Technicky

kterou vyhlásilo Moravské zemské muzeum. Záměrem po-

dokonale zvládnuté snímky skleněných objektů vynesly třetí

řadatelů bylo nabídnout nový pohled na život v paměťových

příčku Gabrielu Urbánkovi z Uměleckoprůmyslového musea

institucích. Snímky ze dvou soutěžních kategorií se veřejnosti

v Praze. Čestné uznání v této kategorii patří Nikole Linhart,

František Hulec: Pára a benzín (Život v muzeu 2)
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která citlivě zachytila okamžiky, kdy se návštěvník stává součástí vystavovaného díla.

Program exkurze byl vytvořen tak, aby muzejní pracovníci
z České republiky navštívili nejvýznamnější muzejní instituce

Celkem porota vybírala ze 152 fotografií, z toho kategorie

dané oblasti a v nich se setkali s jejich představiteli, měli

Život v muzeu zahrnovala 70 snímků a kategorie Kreativita

možnost poznat způsob práce, seznámit se s aktuálními

v muzeu 82 fotografií. Prvního ročníku soutěže Muzeum Photo

projekty a debatovat o způsobech fungování muzejních

2014 se zúčastnilo 29 fotografů a muzeí. Kromě respektování

institucí. Kolegové z německých muzeí nám ve všech ohle-

tématu bylo podmínkou pro účast také pořízení snímků mezi

dech maximálně vyšli vstříc. Zejména musíme ocenit jejich

1. lednem 2012 a 31. prosincem 2013.

absolutní otevřenost. Kromě expozic a výstav nebylo problém

„Odborná porota hodnotila podle několika kritérií, které

navštívit depozitáře, restaurátorské dílny, dokonce i rozesta-

snímky v dané kategorii měly splňovat. Zachycení děje, kom-

věné muzejní budovy; ředitelé institucí s námi hovořili také

poziční skladbu obrazu, práci se světlem, ale zejména pak ná-

o způsobech financování muzeí.

paditost, originalitu a osobní přístup k danému tématu. Snímky

Velký dík patří kolegům z Německého výboru ICOM,

se v každé z kategorií hodnotily vždy ve třech kolech, z nichž

jejichž přičiněním se podařilo zorganizovat společenský

v posledním kole porota vybrala vítěze a určila pořadí na dal-

večer v Hamburku. Za německou stranu se zúčastnili Mi-

ších místech,“ přiblížil Cága, který šestkrát získal cenu Czech

chael Henker, předseda Německého výboru ICOM a ředitel

Press Photo a pracuje jako fotograf v Moravském zemském

Sudetendeutsches Museum v Mnichově, Matthias Henkel,

muzeu, nelehkou práci porotců. Spolu s ním soutěžní snímky

člen předsednictva Německého výboru ICOM a člen Institut

hodnotila mimo jiné i fotografická legenda Jef Kratochvil,

für Kultur- und Medienmanagement na Freie Universität

který již od 60. let dokumentuje brněnskou uměleckou, klu-

Berlin, Verena Westermann a Ruth Bässler z Referátu mezi-

bovou a společenskou scénu, a herečka, tanečnice a zpěvačka

národní spolupráce v Hamburku, a také honorární konzul

Městského divadla Brno Tereza Škodová, mezi jejíž koníčky

České republiky v Hamburku Christian Ancker, jehož účast

patří také fotografování.

na slavnostním večeru byla jeho první oficiální akcí ve funkci.
Eva Pánková

Z muzejních pracovníků se večera zúčastnili Hans Jörg Czech,
ředitel Altonaer Musea, Börries von Notz, ředitel Historických

Blízká i vzdálená

muzeí a další.

Muzea severního Německa
Český výbor ICOM uspořádal ve dnech 23.–28. září 2014
odbornou exkurzi do Dolního Saska a svobodných hanzovních měst v severním Německu. Hlavním cílem exkurze bylo
seznámení s odbornými pracovišti v oblasti, vytvoření kontaktů mezi odbornými pracovníky, poznání architektonických
památek. Exkurze se zúčastnilo 38 muzejních pracovníků,
z toho 13 ředitelů. Navštívili jsme 8 měst, 14 muzeí, 22 muzejních pracovníků (z toho 6 ředitelů) 23 kostelů, udělali
jsme 52 893 kroků (to je cca 37 kilometrů), autobus ujel cca
2 100 kilometrů. Exkurze se uskutečnila s finanční podporou
Česko-německého fondu budoucnosti.

Sabine Schulze přebírá misku Republika
Muzea v Německu prošla před nedávnou dobou velkou
transformací. Z institucí, které měly podobný charakter jako
naše příspěvkové organizace, se proměnily na nadace. Díky
tomu se zjednodušil systém finanční správy muzeí, která
získala větší volnost v nakládání s prostředky. Pozitivně se
nový způsob projevil především v plánování dlouhodobých
projektů, které vyžadují financování neomezené na kalendářní nebo daňový rok. Také se zjednodušil způsob práce se
získáváním peněz mimo státní či městské dotace. Sponzorské
dary, peníze z pronájmů a jiné tržby činí velkou část rozpočtů – například Hamburger Kunsthalle má téměř polovinu
rozpočtu sestavenou z nedotačních titulů. V principu to fun-

Společenský večer na radnici v Hamburku
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stálé expozice a platy zaměstnanců; výstavy, akvizice a další

ského marketingu. Přínosným prvkem konference se ukázala

projekty jsou hrazeny z nedotačních zdrojů.

být především skutečnost, že její aktivní účastníci pocházeli

Jako poděkování za jejich vstřícnost věnoval nakonec

z muzeí nejrůznějších typů a tím i velikostí, a mohli tak pre-

Český výbor ICOM německým kolegům porcelánové misky

zentovat velkou škálu pohledů, přístupů i názorů. Ať čtenáří

Republika (ve tvaru České republiky), navržené designérem

posoudí sami: v programu vystoupili pracovníci skutečně

Maximem Velčovským, které Českému výboru ICOM pro tento

velikých muzeí z Lince, Drážďan či Brna, z měst – řekněme

účel věnovala firma Qubus.

– střední velikosti (Bad Tölz, Wels, Žitava, Riesa, Steyr, u nás
Martina Lehmannová

Ústí nad Labem či Žatec) a konečně i z měst nepatrné rozlohy a proslulosti, leč zajímavých a něčím významných (Bad

z konferencí,
seminářů

Ischl, Perg, Braunau z Horního Rakouska, Landsberg am Lech,
Deggendorf, Erding, Geretsried a Füssen z Bavorska, Grimma, Radeberg a Auerbach ze Saska a konečně naše Čáslav,
Boskovice i Bojkovice).

Čtyřstranné setkání muzejníků
v Riedu
Hornorakouské město Ried im Innkreis hostilo ve dnech
21. až 23. září 2014 již dvacáté třetí setkání českých, saských,
bavorských a hornorakouských muzejníků, tentokrát na téma
„Město a jeho identita. O potenciálu a budoucnosti městských muzeí“. Díky pečlivé a kvalitní přípravě, která probíhala
zčásti společně, především však v jednotlivých účastnických

Foto: Verbund Oberösterreichischer Museen

zemích, bylo tentokrát dosaženo neobvykle vysoké úrovně

Absolutorium zaslouží organizátoři setkání z Hornora-

a zároveň pestrosti při výběru a realizaci jednotlivých referátů

kouského svazu muzeí, kteří kromě vzorné přípravy samot-

i diskusních příspěvků. Z hlediska českého muzejnictví bylo

né konference nabídli jejím účastníkům autobusový zájezd

velice potěšitelné, že po několika poněkud „planých“ letech

spojený s prohlídkou několika muzeí na rakousko-bavorské

se také naši zástupci představili v nejlepším světle, nejen

hranici. Během prvního dne jednání pak také prohlídku Vlas-

jako referenti či členové diskusního fóra, ale také jako „běžní“

tivědného muzea Innviertel a na jeho závěr jednak procházku

účastníci jednání, jichž do Riedu přijelo mnohem více, než

po městě, jednak společenský večer v místním pivovaru. Akce

tomu bylo v minulém období.

tak proběhla velice úspěšně, ve zcela přátelském duchu,

Rád bych proto vyzdvihl kvalitu vystoupení kolegů Pavla

a lze jen věřit, že v obdobné atmosféře se bude konat i příští

Cipriana z Muzea města Brna, Radmily Holodňákové z Re-

čtyřstranné setkání, které připadne na září 2015 a bavorský

gionálního muzea K. A. Polánka v Žatci a Jiřího Žaloudka

Bayreuth, tentokrát na téma „Muzea osobností – osobnosti

z Městského muzea a knihovny v Čáslavi (byli vybráni jako

v muzeích“.

představitelé městských muzeí různého typu či velikosti).

Luděk Beneš

Stejně tak české muzejnictví kvalitně reprezentovali informačními postery a schopností představit své muzejní instituce pracovníci Muzea města Ústí nad Labem (Miroslav Král
a Václav Houfek), Muzea Bojkovska (Tomáš Hamrlík) a Muzea
Boskovicka (Dagmar Hamalová).
Dobře připraveni však pochopitelně přijeli i muzejníci
z ostatních účastnických zemí. V paměti mi utkvěl především
referát ředitele Městského muzea v Žitavě Maria Winzellera,
zaměřený na vývoj a změny identity a pozice muzea během
jeho dlouhé existence, stejně jako příspěvek místostarosty
hornorakouského Steyru Güntera Mayerhofera, který pojal
činnost místního muzea z hlediska cestovního ruchu a měst-

Foto: Verbund Oberösterreichischer Museen
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200 let českého muzejnictví
Děravá paměť sbírek

Počátky tachovského muzea

Letos při příležitosti 60. výročí muzea byl učiněn další pokus získat v okresním archivu podrobnější informace k prvním
letům tachovského muzea. Ve fondu ONV bylo nalezeno

V kontextu letos připomínaného 200letého výročí čes-

usnesení rady ONV z dubna 1959, obsahující obsáhlý materiál

kého muzejnictví se 60 let muzea v Tachově jeví jako malý

z kontroly v Okresním muzeu v Tachově. Tato kontrola byla

kousek historie, který snad ani není nutné nějak speciálně

provedena v souvislosti s nástupem nové správkyně (později

připomínat. Vzhledem k místu, času a peripetiím vzniku však

ředitelky) muzea do funkce. Zápis výše popsanou představu

soudím, že jde o příběh vcelku zajímavý.

do značné míry koriguje. Svoz předmětů historické a umělecké hodnoty do františkánského kláštera v Tachově byl započat
až v roce 1954, kdy bylo muzeum zřízeno. Vědělo se tedy,
že se ukládají do muzea, v republice byla řada fungujících
muzeí, která mohla poskytnout (a zdá se, že také poskytovala)
metodickou pomoc s jejich evidencí. Přesto došlo k situaci,
kdy v muzeu v Tachově tato evidence prováděna nebyla,
a navždy tak byla ztracena nenahraditelná data. Ba co více,
o předměty nebylo ani řádně pečováno – v budově, jež byla
na konci války poškozena bombardováním, docházelo k neustálým stavebním úpravám a s tím spojenému bezohlednému
stěhování sbírek. Důsledkem bylo poškození a v mnoha pří-

Dnešní pohled na Muzeum Českého lesa v Tachově

padech i úplné zničení předmětů, jejichž soustředění v nově
vzniklém muzeu mělo právě tomuto konci zabránit.

Každý, kdo vkročil jako zaměstnanec do Muzea Českého

Protokoly o kontrole v muzeu roku 1959 jsou doplněny

lesa v Tachově, se dříve či později zabýval několika otázkami,

fotografiemi, dokumentujícími otřesný stav sbírek, i výpo-

jejichž základ byl položen při vzniku muzea. Problémem je už

věďmi správce muzea, administrátora a řady zasvěcených

samotné určení data založení. Léta se v literatuře i ústní tradici

osob. Díky tomu je možno posoudit situaci mnohem kom-

objevovala data dvě: Rok 1954 jako rok, kdy byl dán impulz

plexněji a dojít k určitému zobecnění dobové situace muzea

ke svozu starožitností za účelem pozdějšího založení muzea,

v českém pohraničí.

a rok 1959 jako datum otevření této instituce veřejnosti.
Fotografie a další doklady však hovoří o několika výstavách,
uskutečněných v muzeu v letech 1954–1959. Na té věnované
husitské historii byl v létě 1957 přítomen dokonce tehdejší
prezident republiky. V dosud neexistujícím muzeu? Otázka
byla zodpovězena až v roce 2004, kdy byl v dokumentech
ONV Tachov nalezen zápis z jednání rady ONV z února 1954,
která tímto datem zřizuje Okresní muzeum v Tachově.
Další otázka je spojena s počátky sběru předmětů, jež
se staly základem sbírek tachovského muzea. Traduje se, že
do františkánského kláštera v Tachově byly hned od konce

První stálá expozice lesodřevařství. Foto: Archiv Muzea Českého
lesa v Tachově

války sváženy cenné předměty z města i širšího okolí, aby

Po odsunu německého obyvatelstva, které si mohlo od-

byly z odsunem vylidněných vsí zachráněny před zničením

nést jen zlomek svého majetku, bylo v pohraničí vystaveno

a krádežemi. Jejich nahromadění v klášteře a potřeba jejich

na pospas zlodějům, spekulantům i vandalům množství opuš-

evidence a péče o ně prý byly jedním z impulsů k založení

těného majetku s uměleckou či historickou hodnotou. V dů-

muzea. Toto vysvětlení se uvádí také jako důvod zcela ne-

sledku odsunu bylo obtížné zajistit i řadu dalších procesů –

dostatečné evidence řady předmětů v muzeu uložených.

péči o opuštěný dobytek, obdělání polí, zásobování, školství,

K mnohým chybí informace o místě původního nalezení,

zdravotnictví, dopravu apod. Víme, že okres Tachov ve velké

datum a peripetie příchodu do muzea. Přírůstková kniha je

míře osidlovali lidé s nižší úrovní vzdělanosti, kteří měli pře-

ostatně psána až od roku 1959.

devším zájem o získání půdy k zemědělskému hospodaření.
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V případě reemigrantů z Rumunska šlo často o osoby negra-

letech přišly na mysl při rozhovorech se zakladateli nových

motné. Až do 60. let odborníci v mnoha oborech přicházeli

obecních, spolkových a dalších muzeí v našem regionu. Jiná

dočasně a nuceně, na tzv. umístěnky.

doba, jiní lidé, společné je však nadšení, touha založit muze-

Vznik muzea iniciovala skupina nadšenců, kteří byli schop-

um a často bohužel také podcenění otázky evidence. Stejně

ni posoudit nutnost záchrany potenciálních sbírkových

jako v Tachově v 50. letech, noví muzejní nadšenci z nejrůz-

předmětů, avšak z mnoha důvodů nebyli schopni tento úkol

nějších důvodů zapomínají, že muzeum je sice zakládáno

samostatně zvládnout. Je více než vypovídající, že prvním

v současnosti, ale nejen pro současnost. Že je to aktivita, u níž

správcem byl určen invalidní důchodce, původně lesník,

se předpokládá dlouhověkost, a touto premisou by měly být

který hned zpočátku deklaruje, že není schopen řadu nutných

vedeny kroky při jejím rozjezdu.

činností (především administrativního rázu) vykonávat. Přesto

Současné zakládání muzeí je často vedeno snahou najít

je nadřízeným orgánem (ONV) nechán situaci napospas a pět

dotační titul, s jehož využitím by bylo možno zrekonstruovat

let chybí kontrola i metodická práce. Úřad je zcela vytížen

nějaký objekt. Pokud je deklarováno založení veřejně přístup-

jinými (výše popsanými) úkoly. Nečiní opatření dokonce ani

ného muzea, lze dotaci snáze získat. Iniciátoři jsou mnohdy

celý poslední rok před kontrolou, kdy je pověřený správce

tak zahlceni realizací a administrací projektu, že otázku evi-

dlouhodobě nemocen a muzeum je tak prakticky nefunkční.

dence sbírkových předmětů zanedbávají. Neuvažují o tom, že

Situace nově jmenované správkyně (ředitelky) Miroslavy

muzeum tu bude za padesát, sto let, kdy už žádný pamětník

Halové tak není vůbec záviděníhodná.

chybějící informace nedoplní. Nejsa muzeology, mnohdy ani
historiky, podceňují, že máselnice vystavená v jejich muzeu
je jedinečná právě tím, že pochází z konkrétního statku, který
vlastnili konkrétní lidé s konkrétními osudy. Jinak se stává sice
zajímavým, avšak jedním z mnoha obdobných předmětů,
uložených v dalších muzeích.
Ponecháme stranou případy, kdy je zakladatel informován
o zákonné podmínce evidence, ale snaží se ji obejít, aby si
usnadnil práci. Netvrdím, že výše popsané případy při zakládání muzeí převažují. Říkám jen, že jsem se v posledních
letech s několika takovými setkala a snažila jsem se, i s využitím špatných zkušeností z historie vlastního muzea, argu-

Miroslava Halová v již uspořádaných depozitářích. Foto: Archiv
Muzea Českého lesa v Tachově

mentovat pro změnu tohoto postoje.
Jana Hutníková

Jistě lze při zpětném hodnocení uvažovat o tom, že my,
její nástupci, bychom učinili leccos jinak. Nelze však přehlížet, že velmi rychle zvládla sbírky důstojně uložit, okamžitě
začala s jejich evidencí v přírůstkové knize, rozeběhla činnost
přednáškovou i výstavní, stejně jako spolupráci se školami.

120 let muzejnictví v Teplicích
a umělecké sbírky

Za jejího vedení bylo zřízeno přírodovědné oddělení muzea,

V listopadu uplynulo 120 let od založení teplické Muzejní

které bylo v 60. letech obsazeno vysokoškolským odborní-

společnosti. Dne 3. listopadu1894 se na teplickém zámku

kem a již asi 50 let provádí kvalitní dokumentační, vědec-

konalo ustanovující shromáždění a veřejně bylo muzeum

kou i publikační činnost. Uvedla v život dodnes vycházející

otevřeno o tři roky později, 2. prosince 1897. Jako vlastivědná

periodikum Sborník muzea, jež vedle populárně naučných

instituce budovalo sbírky v širokém záběru, od archeologic-

článků uveřejňovalo i řadu původních vědeckých sdělení,

kých přes přírodovědné po historické a umělecké. Zásluhou

a bylo i je hojně citováno. Než ukončila na počátku 70. let

úzké spolupráce Muzejní společnosti a Odborné keramické

svou muzejní kariéru, započala s evidencí 2. stupně. V oblasti

školy v Teplicích byly muzejní umělecké sbírky zpočátku

společenskovědní se potýkala s nedostatkem vhodných pra-

spojeny především s uměleckým řemeslem a užitým uměním.

covníků, který však, coby profesí učitelka, byla schopná do

Malba, plastika a grafické umění sloužily spíše k doložení

značné kompenzovat. Vysokoškolsky vzdělaný odborník na

slavné lázeňské historie města. Od počátku 20. století sílily

toto oddělení přichází až na počátku 80. let.

i v konzervativních Teplicích snahy o pozvednutí úrovně sou-

Rozbor následujících let dnes není předmětem mého

dobého výtvarného umění a o možnost jeho prezentace. Toto

zájmu. Peripetie vzniku našeho muzea i problémy, které nám

se začalo dařit až po roce 1920 a významnou roli muzeum

to způsobilo v naší dnešní muzejní práci, mi však v posledních

a jeho tehdejší ředitel, architekt Wilhelm Pleyer (1886–1944),
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který byl předsednictvem Muzejní společnosti jmenován roku

sbírek získat přes 330 děl, které byly prezentovány ve

1921. V této funkci působil až do roku 1939 a stal se jednou

vysněné galerii, otevřené 29. června 1934 ve druhém poscho-

z důležitých postav teplického kulturního života. Pleyer se

dí teplické spořitelny. Ve dvou místnostech byla prezentována

snažil dovést k cíli snahy o novou budovu muzea a galerie,

současná, malba, plastika a grafika německy hovořících au-

věnoval se umělecké historii Teplic a ve dvacátých letech

torů z Čech, Moravy i Slezska. Mezi lety 1933–38 v Teplicích

nasměroval výstavní činnost muzea na prezentaci součas-

vystavovaly významné spolky a sdružení – Metznerbund,

ného umění. Podařilo se mu kolem sebe shromáždit skupinu

Prager Secession, ostravský Kunstring nebo brněnské sdružení

nadšenců, kteří iniciovali vznik samostatné umělecké sekce

Die Scholle, s velkým ohlasem byla přijata výstava Franze

při Muzejní společnosti a učinili z Teplic jedno z důležitých

Grusse a Hermanna Zettlitzera (1934) nebo výstava žáků

uměleckých center českých Němců.

Augusta Brömseho (1936).

Toto postavení Teplicím snad již předurčilo podepsání
zakládajících listin sdružení Metznerbund, které se zde událo
28. března 1920. Jeho místní skupina se však v Teplicích dlouho neudržela a místním umělcům citelně chyběla organizace,
která by jim pomohla prezentovat jejich tvorbu. Z podnětu
Wilhelma Pleyera, pedagogů Emmy Meiselové (1885–1942)
a Ferdinanda G. Krombholze (*1880) byla 29. října 1932 ustanovena Sektion für bildende Kunst der Museumsgesellschaft –
Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti. K základním
úkolům sekce patřil výstavní, vzdělávací a sociální program
a z toho plynoucí úkoly a cíle – vytvoření uměleckého centra,
založení galerie, pravidelné pořádání přednášek, autorských
a skupinových výstav a pravidelná prezentace teplických

Pohled do muzejní výstavní síně. Výstava F. Grusse a H. Zettlitzera, 1934. Foto: Archiv Regionálního muzea v Teplicích

výtvarníků. Každoročně měly být realizovány tří velké výstavy

V roce 1938 se tato slavná kapitola teplického muzejnic-

známých sdružení a spolků, prodejní vánoční výstava regio-

tví uzavřela. Členská základna Sekce vystoupila razantně

nálních umělců a nákupy výtvarných děl do muzejní sbírky.

proti uspořádání výstavy Spolku českých umělců Mánes,
která se měla konat na podzim roku 1937 a kterou nadšeně prosazovala Emma Meiselová. Neshody panovaly také
mezi vedením Sekce a vedením Muzejní společnosti, která
nechtěla výstavu akceptovat. Vyhrocená situace skončila
v červnu 1938 zastavením činnosti Sekce pro výtvarné umění. Jedním z důvodů byl i židovský původ vůdčí osobnosti
tehdejší teplické kultury Emmy Meiselové, která v roce 1942
zahynula v Osvětimi. Doba, ve které se Teplice díky muzejní
Sekci pro výtvarné umění vymanily z provincionality, byla
na dlouho zapomenuta.
Při velkém stěhování muzejních sbírek ze staré budovy do
teplického zámku mezi lety 1946–1948 soubor utrpěl ztráty,
přesto jej však můžeme dnes rekonstruovat. Soubor je zpracován i digitalizován a v kontextu pohledu na celé umělecké
sbírky konečně zaujal místo, které mu vždy náleželo. Díla teplických autorů se stala také součástí úspěšné výstavy „Mladí lvi

W. J. Krick: Návrh pozvánky na výstavy muzejní Sekce pro výtvarného umění. Foto: Archiv Regionálního muzea v Teplicích

v kleci“, konané v liberecké galerii v roce 2013.
Jestliže sledujeme historii teplického muzea v průběhu

Výstavní koncepci Sekce vytvářela Emma Meiselová

uplynulého více než století, najdeme určitou paralelu 30. let

za spolupráce malíře, grafika pedagoga Rudolfa Jakubka

ve výstavní činnosti muzea v 60. letech 20. století, ve kterých

(1902–1968). Vedla také archiv Sekce a výstavy doprováze-

se muzeum stalo opět jedním z center soudobého umění.

la recenzemi publikovanými zejména v regionálním tisku.

S touto částí příběhu teplických sbírek se budou čtenáři moci

Založení Sekce našlo v Teplicích velkou odezvu, podařilo se

seznámit v pokračování článku v čísle č. 1/2015 Věstníku AMG.

sdružit na 300 členů, uspořádat 18 výstav a do muzejních

Bohuslava Chleborádová
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Z historie českých muzeí
Oblastní muzeum Praha-východ
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

„Nisa“, velká třídílná skříň, dva psací stoly a dvě otrhaná,
kožená křesla. V „depozitáři“ byly sbírkové předměty uloženy
jednak na hromadě za závěsem z modré látky a jednak ve
skříních a truhlách, které byly samy sbírkovými předměty,
zbytek byl uložen ve spodních částech výstavních vitrín v

Brandýské muzeum oslavilo před třemi lety 100. výročí svého

Rudolfínce a na hromadách na podlaze v místnostech ve věži.

založení Okresní jednotou musejní v roce 1911. První expozice

V muzeu pracovalo pět zaměstnanců – pan ředitel Zdeněk

byla ale krátce zpřístupněna až v roce 1938, po válce zase za-

Šolle, archeolog Bedřich Tykva, kterého záhy vystřídal Vla-

vřena a znovu otevřena až v 60. letech minulého století. Dnes,

dimír Malý, já a na poloviční pracovní úvazky pokladní paní

kdy si připomínáme počátky českého muzejnictví před 200 lety,

Límanová a uklízečka paní Růžičková.

nabízím pár vzpomínek na jednu pětinu stoleté historie tohoto

Zatímco my, zaměstnanci, jsme do práce chodili hlavním

muzea, léta 1967–1988, kterou jsem s ním společně prožil –

vchodem do zámku a pak přes vrátnici Lesprojektu, který uží-

nejprve jako zoolog, později jako jeho ředitel a nakonec jako

val větší část zámku, do „depozitáře“, pro návštěvníky sloužil

koordinátor pracovního týmu pro přípravu expozice v rekon-

vchod do Rudolfínky ze zámecké zahrady z doby Rudolfa II.

struovaném měšťanském domě na brandýském náměstí.

Zahrada ovšem tenkrát připomínala spíše zpustlý anglický

Jak muzeum vypadalo koncem 60. let

park s letitými lipami, jasany a duby, než rudolfinskou renesanční zahradu, zbytky kamenné balustrády byly zcela

Muzeum sídlilo na zámku, ale nebylo tam domácím pá-

zarostlé. Rudolfínka, natož pak vchod do ní, nebyly odnikud

nem. Mělo k dispozici chodbu Rudolfínku, zámeckou kapli

vidět, kdo nevěděl, ani ho nenapadlo tam muzeum hledat.

a dvě místnosti vysoko ve věži, kam jsme chodili po devade-

I proto do muzea zavítaly za rok sotva tak tři stovky návštěv-

sáti třech schodech. V Rudolfínce byla expozice, povýtce ar-

níků, díky jediné tabuli s nápisem „MUZEUM“ a šipce ukazující

cheologická, v kapli skladiště, které bylo, trochu eufemisticky,

do zelené houštiny, která visela na zdi u vchodu do zahrady.

nazýváno „depozitář“, a na místě někdejšího oltáře jediná kancelář, v níž nejdůležitějším vybavením byla akumulační kam-

Výstavy v Rudolfínce

na značky „Hrdina“. Díky jim a pracovním vestám podšitým

Bylo jasné, že má-li mít naše práce nějaký význam, musíme

umělou kožešinou bylo možné přečkat v muzeu i zimu. V kan-

do muzea přivést návštěvníky, jenže možností, jak to udělat

celáři byly dva psací stroje „Consul“ a mechanická kalkulačka

moc nebylo. Expozice v Rudolfínce nebyla příliš zajímavá, byla

Zámek v Brandýse nad Labem na dobové pohlednici. Zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz
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špinavá, pavučiny jsme nestačili vymetat, ale kdybychom ji

Možná ještě těžší však bylo dát dohromady evidenci sbír-

na čas zrušili, na muzeum by se už úplně zapomnělo, a tak

kových předmětů. Byly to hodiny a hodiny revize starých in-

jsme ji doslova vlastními silami, tj. vlastníma rukama, trochu

ventárních knih, dohledávání, popisování předmětů evidenč-

upravili (protože jsme s reinstalací začali v únoru, abychom

ními čísly, přepisování záznamů do nových přírůstkových knih

1. května mohli zahájit sezónu, při práci jsme si chodbou nosili

a na katalogizační karty. Měli jsme ale štěstí, zaměstnali jsme

petrolejová kamínka, abychom si měli kde ohřát ruce). Při-

dva mimořádně pilné (a milé) kolegy – důchodce. Odvedli

pravovali jsme také nové expozice v jiných objektech. Teprve

obdivuhodnou práci.

potom jsme se odhodlali ke zrušení expozice v Rudolfínce.

Katovna, Jenštejn, Arnoldinovský dům,
Památník Josefa Lady

To umožnilo chodbu vymalovat, umýt okna a natřít podlahu (opět vlastníma rukama). Maminka mé ženy ušila do všech
oken (a že jich v 80 m dlouhé chodbě je!) záclony a světlo

Okresní muzeum v Rudolfínce a v zámecké kapli nemělo

světa spatřila výstavní síň pro krátkodobé výstavy. Tam se

žádnou perspektivu. Bylo proto nezbytné snažit se získat další

potom několik let konaly slavné „salony brandýských výtvar-

objekty a nakonec i důstojné sídlo, protože reálná naděje na

níků“, ale sem tam i výstavy ze sbírek – vzpomínám např. na

uvolnění zámku byla tehdy nulová. Podařilo se to, a tak mohu

výstavy „Sklo, porcelán, keramika“ nebo „Brandýská řemesla“.

to období, kdy jsem v brandýském muzeu pracoval, označit

Vernisáže byly moc příjemné, přicházelo vždy několik desítek

za vpravdě „budovatelské“. Spíše než muzejníkem jsem byl

lidí, s vystavujícími jsme pak poseděli na „muzejní zahrádce“

polírem na stavbách. Nejprve se podařilo získat cennou re-

s altánem na zámeckém valu při sklence vína (zakoupeného,

nesanční památku, brandýskou katovnu, uskutečnila se její

samozřejmě, za vlastní peníze.)

rekonstrukce a v roce 1973 byla otevřena pro veřejnost se

„Sláva“ výstavní síně Rudolfínky skončila ale na počátku

dvěma novými expozicemi.

80. let neslavně a velmi pozoruhodně. Jednoho červnového
dne – v sobotu – jsme opět zahajovali výstavu, ještě v neděli
chodili na výstavu návštěvníci, ale když jsem v pondělí ráno
přišel do práce a šel výstavu zkontrolovat, přesně na tom
místě, kde jsem v sobotu stál při zahajovacím projevu, zela
obrovská díra (!) – podlaha Rudolfínky se propadla do pilíře.
Jedna etapa výstavní činnosti muzea tak skončila.

Co se sbírkou?
Něco bylo třeba udělat také s tou hromadou sbírkových
předmětů v „depozitáři“ v zámecké kapli, zvláště když jsme
postupně zjišťovali, že sbírka brandýského muzea je docela
kvalitní.

Renesanční katovna v Brandýse nad Labem

Žádali jsme peníze na nějaké depozitární skříně, ale mar-

V témže roce byl zahájen archeologický výzkum zříceni-

ně. Až po několika letech nám jeden úředník z ONV alespoň

ny hradu Jenštejna, jako první etapa záchrany torza hradu,

poradil: „Vždyť nikdo ani neví, na co by ty skříně byly, copak

a v roce 1977 byl hrad otevřen pro veřejnost. Ihned poté

někdo tuší, co tady v té hromadě je?! Musíte to nejdřív nějak

začalo muzeum usilovat o měšťanský dům na náměstí, zvaný

předvést!“ Poslechli jsme, nakoupili za pár korun nehoblova-

Arnoldinovský, se záměrem přestěhovat tam muzeum ze

né fošny a sloupky, vlastníma rukama vyrobili jednoduché

zámku. I to se podařilo, i když se rekonstrukce protahovala

regály, na ně naskládali sbírkové předměty a regály opatřili

a dokončena byla až v roce 1988, kdy byla otevřena nová

neumělými nápisy „Etnografie“, „Sklo a porcelán“, „Příroda“,

stálá expozice.

„Archeologie“ atp. Pak jsme ohlásili „den otevřených dveří“
a pozvali nadřízené z okresu.
Zabralo to – dostali jsme krátce na to peníze a nechali na
míru vyrobit nové dřevěné skříně. Pracně vyrobené regály

Nakonec se podařilo ještě získat dům, který si v Hrusicích
postavil před válkou malíř Josef Lada, a zřídit tam, ve spolupráci s paní Alenou Ladovou a jejím manželem, v roce 1986
Památník Josefa Lady.

jsme zase rozebrali a do nových skříní jsme nechali zhotovit

Je možné říct, že brandýské muzeum mělo prostě štěstí,

kartónové krabice, do nich uložili sbírkové předměty zaba-

že nevyzpytatelný režim tady prostě „pustil“ nějaké peníze

lené do papíru a na krabice a na dveře skříní nalepili lokační

do kultury. Tomu štěstí bylo ale třeba jít naproti a nám se to

seznamy. Poprvé za více než šedesát let své existence mělo

podařilo, i když to byl „kus života těžkého“. Tak třeba Arnoldi-

muzeum skutečný depozitář!

novský dům muzeum získalo s jedenácti (!) nájemníky, a tak
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jsem nějaký čas vykonával funkci domácího. Když např. „partaji“ praskl v koupelně kotel na ohřev teplé vody, muselo

Možnosti muzeí v IROP 2014–2020

muzeum koupit kotel nový, jindy zase nechat zalátat střechu,

Ti, kdo pozorně sledují evropské dotační příležitosti, si jistě

protože nájemníkům tekla v ložnici ze stropu voda. Svolával

všimli, že v současné době se netrpělivě očekává spuštění

jsem „domovní schůze“ a vysvětloval nájemníkům, že musí

Integrovaného regionálního operačního programu, který by

být trpěliví. Někteří trpěliví nebyli a vyřešili svou situaci sami,

měl umožnit potenciálním žadatelům realizaci jejich projektů

pro jiné jsme zařídili náhradní byty.

a podporu z Evropské unie pro léta 2014–2020. Celý program

Snad to ale všechno stálo za to, muzeum získalo po téměř
osmdesáti letech od svého založení konečně prostorové

připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, společně s partnery na regionální, místní a národní úrovni.

i technické zázemí, které mu slouží dodnes. Má stálou expo-

Jak se nový program bude dotýkat muzeí a galerií? Resp.

zici, výstavní prostory pro krátkodobé výstavy, prostor pro

jaké projekty budou v následujícím programovacím období

přednášky a další programy, knihovnu a studovnu, konzer-

podpořeny? V současné době ještě není celý proces vyjed-

vátorskou dílnu, depozitáře…

návání mezi Českou republikou a Evropskou unií ukončen,

Lze říci, že po sto letech dosáhlo brandýské muzeum ja-

nicméně v hrubých obrysech je známo alespoň něco.

kéhosi pomyslného prahu dospělosti. Převážná část toho

Integrovaný operační program se bude dělit na 4 prioritní

uplynulého století byla poznamenána doslova existenčními

osy. Jednotlivé osy se pak dělí na specifické cíle. V tomto

starostmi, muzeum se muselo starat především samo o sebe

dvoustupňovém rozdělení se bude muzeí zásadně týkat

a o uchování své sbírky. Moc bych mu proto přál, aby v období

Specifický cíl 3.1 s názvem Zefektivnění prezentace, posílení

dospělosti mohlo konečně pracovat pro veřejnost, a jsem rád,

ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví.

že jeho činnost v posledních letech napovídá, že tomu tak je.

Tento specifický cíl spadá do Investiční priority 6c priorit-

Vždyť smyslem muzea přece není „mít sbírku“, ale zpro-

ní osy 3: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního

středkovávat ji svému publiku, spolu s poznatky o přírodě

a kulturního dědictví. Alokace pro celý tento specifický cíl je

a společnosti ze sbírky získanými, přispívat k vnímání svě-

425 mil. EUR, tedy více než 12 miliard Kč.

ta v jeho integrované podobě, tj. s minulostí, přítomností

V posledních měsících se v muzejní oblasti hovořilo o otáz-

a budoucností a k pocitu sounáležitosti s městem a regio-

ce zacílení této podpory. Původně existovaly informace o tom,

nem. Možná je v jistém ohledu naplňování tohoto smyslu

že tato podpora má být zacílena pouze na muzea, jejichž sbír-

obtížnější než budování toho zázemí, na němž jsem měl

ka má „národní“ charakter – tedy, že podpora bude zaměřena

možnost se podílet já. Přeji proto současným brandýským

pouze na státní muzea. Podle prosincových informací přímo

muzejníkům hodně dobrých nápadů, hodně sil a radosti

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR má být ovšem podpora

z práce – chodím tam se svými vnuky a mám radost, když

koncentrována na muzea národního významu, zřizovaná

vidím, jak muzeu přibývá spokojených návštěvníků i zajíma-

ministerstvy (tedy nejen MK ČR), a dále muzea a galerie zři-

vých výstav a programů.

zovaná kraji. Celkem by se mělo jednat o 6 + 93 subjektů,
Jiří Žalman

které budou moci předkládat projekty. To vylučuje podporu
malých městských muzeí.

evropské fondy

Podle dikce poslední pracovní verze textu specifického cíle
budou podpořeny hlavně tyto oblasti:

Redační rada Věstníku AMG se v souvislosti s novým pro-

»» odstraňování přístupových bariér;

gramovým obdobím strukturálních fondů EU rozhodla

»» zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků;

obnovit rubriku, která Vám bude v příštích číslech přinášet

»» zvýšení ochrany sbírkových fondů;

aktuální informace o dotačních tiulech a výzvách, jakož

»» restaurování sbírkových fondů;

i zprávy o projektech, podpořených v minulém progra-

»» digitalizace sbírek;

movém období 2007–2013.

»» zabezpečení a osvětlení objektů;

Na úvod nabízíme obecný informativní článek o Integro-

»» budování nových expozic a rekonstrukce stávajících expo-

vaném regionálním operačním programu 2014–2020,

zic a depozitářů (stavební úpravy, vybavení) – novostavby

který vznikl ve spolupráci PhDr. Michala Babíka a Ing. Ros-

nebudou podporovány;

tislava Mazala, ředitele IROP na MMR ČR.

»» modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí.
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Projekty, které v budoucnu mohou uspět, musí být

Lainczem. Celkově byla zaměřena na prezentaci výjimečných

v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku

klobouků a pokrývek hlavy od poloviny 19. století do součas-

2020. Jedná se o dokument, který v současné době vytváří

nosti. Návštěvníci zde mohli shlédnout klobouky významných

Ministerstvo kultury ČR.

osobností společných dějin Čechů a Slováků: prvního prezi-

Předpokládá se, že první výzvy do IROP nebudou vypsány

denta Tomáše G. Masaryka, ministra zahraničních věcí ČSR Jana

dříve, než v polovině roku 2015. Jako vždy však platí, že štěstí

Masaryka, druhého prezidenta ČSR Edvarda Beneše, arcivévo-

přeje připraveným.

dy Františka Ferdinanda d´Este, generála Milana R. Štefánika,
Michal Babík

císaře Františka Josefa I. a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody.
Vedle těchto unikátů byly prezentovány desítky dalších

přeshraniční
spolupráce
Dámy a pánové, držte si
klobouky!
Klobouk či pokrývka hlavy doprovází člověka na planetě

neobvyklých a jedinečných pokrývek hlavy – z různých exotických zemí (Bolívie, Severní Amerika, Mexiko, Mongolsko,
Turecko), vojenské (rakousko-uherská armáda, Československé legie, přilby druhé světové války, pilot ČSA, pohraniční
stráž ČSSR), náboženské (biskupské, kardinálské, kanovnické,
židovské), ale i typické civilní dámské a pánské klobouky. Jako
doplněk výstavy byla postavena rukodělná kloboučnická
dílna, kde byla prezentována samotná historie a proces výroby klobouků. A také zajíc a bobr – z jejichž srsti se vyrábí
nejkvalitnější typy plstěných klobouků.

Zemi od prvopočátků jeho existence. Chránit si hlavu před

Pro výstavu byly zpracovány také lektorské programy

nepohodou je přece přirozená lidská vlastnost. V průbě-

a připraveny doprovodné akce. Mezi ně se zařadila Noc plná

hu dějin sice ustoupila vyjádření vlastního společenského

klobúkov a šansónu na hrade Ĺubovňa, konaná dne 14. června

a hodnostního postavení a módnímu vlivu, ale přesto je

2014 společně s koncertem francouzského jazzu a šansonu

stále živá. Široko daleko nejznámějším střediskem výroby

v podání skupiny Pas De Pitié!. Na vernisáž, doprovodné akce

klobouků a pokrývek hlavy bylo od 19. století město Nový

i závěrečnou derniéru byl doporučen vstup pouze s pokrýv-

Jičín a jeho kloboučnické továrny, které si udělaly světové

kou hlavy.

jméno. Držitelem této tradice je od roku 1799 dodnes firma

Výstava na hradě Stará Ĺubovňa trvala až do konce 30. září

Tonak, která stále vyrábí nejkvalitnější kloboučnické výrobky

2014, kdy byla ukončena slavnostní derniérou a přednáškou

na světě. A muzeum v Žerotínském zámku v Novém Jičíně

Dámy a pánové, držte si klobouky aneb Nahlédnutí do historie

je vlastníkem patrně největší kolekce pokrývek hlavy vůbec.

výroby klobouků nejen na Spiši. Celkem výstavu navštívilo

Část sbírkových exponátů je prezentována ve stálé expozici

úžasných 101 035 platících návštěvníků! Toto číslo, které

nazvané „Nechte na hlavě“, ostatní jsou využívány k dopro-

nezahrnuje dalších několik tisíc neplatících návštěvníků, je

vodným výstavám. Dlouholetým snem novojičínského mu-

důkazem dlouhodobé kvality a spolupráce Muzea Novoji-

zea však bylo zřízení ucelené kolekce, která by mohla jako

čínska se zahraničními partnery. A výstava „Dámy a pánové,

putovní výstava prezentovat krásu kloboučnického řemesla

držte si klobouky!“ má již vlastní plán své cesty do dalších

v lokalitách nejen České republiky, ale také Evropy.

muzeí v České republice, na Slovensku a v Polsku.

V roce 2013 bylo Muzeum Novojičínska osloveno kolegy

Radek Polách

z Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni s prosbou, zda by

Muzeum Novojičínska

se nedala zapůjčit kolekce vybraných klobouků pro sezónu
2014 na Ľubovnianskom hrade. Tento zájem se stal impulsem
pro pracovníky muzea k vyhotovení celistvého souboru podivuhodných klobouků a pokrývek hlavy z vlastních unikátních
sbírkových exponátů.
V neděli 27. dubna 2014 byla na Ľubovnianskom hrade
na východním Slovensku zahájena letní turistická sezóna
vernisáží výstavy pod názvem „Dámy a páni, držte si klobúky!“.
Výstava byla slavnostně zpřístupněna ředitelem Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Daliborem Mikulíkem a autory
výstavy: zástupcem ředitele Muzea Novojičínska Radkem
Poláchem a historikem Ľubovnianskeho múzea Eduardem
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nové expozice
Život v zámku a podzámčí
Nové expozice v Roztokách

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy tvoří zámek
s přilehlými hospodářskými budovami (v těch dnes nalezneme 2 výstavní síně, odborná pracoviště a technické zázemí
muzea), areál Braunerova mlýna a detašované pracoviště
v Libčicích nad Vltavou.
V roce 2002 zasáhla zámek povodeň. Ač byl zámek původně vodní tvrzí, následky velké vody byly katastrofální.
Jen díky realizaci projektu Rekonstrukce a nové využití zámku
v Roztokách u Prahy bylo možné zámek letos v červnu znovu
zprovoznit a veřejnosti v něm představit dvě nové, jedinečné

Dámský budoár. Foto: Středočeské muzeum v Roztokách u P.

expozice. Realizace projektu by nebyla možná bez pomoci

Druhá expozice – „Vrchnostenská správa panství aneb

Regionálního operačního programu Střední Čechy a jeho

Jak bydlel a úřadoval pan správce“ – zavede příchozí do

strukturálních fondů, celkové náklady na realizaci činily

časů, kdy do Prahy bylo daleko, místní lidé byli odkázáni na

téměř 80 mil. Kč.

prostor několika vsí, které patřily k roztockému panství, a kdy
se téměř vše vyřizovalo na zdejším zámku… Instalované
dobové interiéry přibližují mikrokosmos roztockého dominia
na přelomu 18. a 19. století, na samém sklonku jeho držby
rodem Liechtensteinů. Těm sice panství patřilo téměř dvě
stě let (1623–1803), ale představovalo jen další hospodářskou a správní jednotku v rámci jejich rozsáhlých majetků.
Expozice není primárně věnována šlechtickým majitelům, jak
bývá v zámeckých interiérech zvykem, ale zabývá se chodem
panství. Na základě písemných pramenů a dobových reálií
vznikla instalace, jež představuje nejen soukromý obytný

Foto: A.W.A.L., s. r. o.

prostor vrchnostenského správce, místnosti sloužící ke sto-

Každé z nových expozic je vyčleněno jedno podlaží zámku,

lování, přípravě jídla či uchovávání zásob, ale především

přesněji přízemí a první patro. „Život v letovisku aneb Jak se

kancelář velkostatku, kam se soustředil hospodářský a správní

jezdilo do Roztok na letní byt“ – tato expozice prezentuje

chod dominia.

roztocký fenomén – první přípražské letovisko. Seznamuje

Marcela Uhlíková

veřejnost s počátky pronikání střední vrstvy obyvatel, převáž-

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

ně z řad pražských obchodníků a továrníků, z velkoměsta na
venkov. Roztocké Tiché údolí je z časového hlediska nejstarší
lokalitou tohoto typu. Vily určené k letnímu pobytu zde byly
realizovány už po roce 1851.
Středočeské muzeum je první institucí na českém území,
která se daným tématem expozičně zabývá. Autoři upozornili
prostřednictvím instalovaných vilových interiérů na specifika
těchto staveb i na přilehlé zahrady a stranou nezůstává ani
společenský život jejich obyvatel. Návštěvníci zhlédnou typické prostory, které nemohly v žádné rodinné letní vile chybět.
Vstupní hala, dámský budoár, jídelna, salon či pánský pokoj
jsou vybaveny zčásti autentickým nábytkem či předměty
z oboru uměleckého řemesla, které pocházejí z roztockých
vil z doby jejich rozkvětu.

Kuchyně. Foto: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
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Centrum Caolinum v Nevřeni

Neobvyklá expozice muzejního charakteru
V Nevřeni, malé obci na sever od Plzně, vzniklo nové multifunkční zařízení nazvané Centrum Caolinum. Střechu nad

a fotodokumentaci z podzemí obstaral Milan Korba. Převážná část historických fotografií byla poskytnuta z fondů
Muzea v Horní Bříze. Grafické ztvárnění elektronické části
expozice realizovala fa HUCOT. Programové zpracování je
dílem Dušana Sviečky.

hlavou tu našli nejen místní hasiči v nové zbrojnici, ale hlavně

Nový multifunkční objekt řešený podle architektonicky

velký, architektonicky zajímavě řešený sál, v němž se nachází

působivého projektu Ing. Jakuba Chvojky a vystavěný firmou

i expozice věnovaná především historii dobývání nerost-

Stama prima slavnostně zahájil svou činnost 15. srpna 2014.

ných surovin v místě i okolí, zejména kaolinu. Vše se opírá

Centrum Caolinum funguje jako příspěvková organizace

o existenci již na konci 19. století opuštěného hlubinného

kontrolovaná obcí.

a tím i raritního dolu na kaolin, jehož prostory se z velké části
dodnes dochovaly v překvapivě dobré kondici.

Vybudování expozice je dobrým příkladem, jak mohou
i menší regionální muzea přispět v rámci své odbornosti

V Centru Caolinu je umístěna expozice muzejního charak-

k řešení požadavků na vytváření nových kulturních zařízení

teru, řešená na naše poměry poněkud neobvykle. Je multi-

s expozicemi lokálních zajímavostí z historie i přírody. Investor

mediální a opírá se především o velkoplošné LCD monitory,

a provozovatel nových subjektů se tak vyvaruje zatížení ob-

obsluhované počítačem, s částečně volitelným návštěvnic-

vyklými začátečnickými chybami, s nimiž se jinak velmi často

kým programem. Doplňuje ji jen několik 3D předmětů ilustru-

setkáváme u místních expozic budovaných sice s nadšením,

jících přírodní a historicky-montánní poměry a také tištěné

ale bez znalostí o muzejním výstavnictví a přírodovědném či

infopanely umístěných vně objektu, pro návštěvníka, jenž

historickém fundamentu. Činnost tohoto typu je naplněním

by nalezl zařízení zrovna uzavřené.

myšlenky kognitivní, edukační a osvětové muzejní práce.

Elektronická část expozice obsahuje přírodní témata s dů-

Rozpočet přípravy expozice byl spíše symbolický a vlastně

razem na geologii užšího i širšího okolí a vybrané přírodní

jen pokryl režijní náklady. Pro Muzeum Středních Brd a jeho

památky, dále historii dobývání kaolinu, resp. kaolinických

spolupracovníky to však byla příležitost, jak si vyzkoušet nové,

arkóz, černého uhlí, kamenečných břidlic a štěrkopísků v okolí

netradiční postupy a metody, jež pak s výhodou může využít

i v místě. Jako základ je zde zvolen obraz, většinou historická

pro další vlastní práci. O takovéto vzájemné obohacení totiž

či současná fotografie, doprovozen příslušným, pokud možno

jde při podobných příležitostech především.

stručným a srozumitelným výkladovým textem. Základní

Martin Lang

osnova je ilustrativně doplněná virtuální procházkou opuš-

Muzeum Středních Brd, Strašice

těným kaolinovým dolem, filmem Bílý poklad v Nevřeni a zábavně-naučným programem Cesta kaolinu, jenž ozřejmuje
proces výroby porcelánu a šamotových výrobků od těžby
suroviny po finální produkt. Dětem slouží jako doprovodný
program velkoplošná stolní hra S prapradědečkem za bílým
pokladem v Nevřeni.
Expozice je zamýšlena jako stálá. Její výhodou je v případě
potřeby či nově nabytých informací možnost rychlých operativních změn v programových segmentech. Dodejme ještě,
že část trojrozměrných předmětů, tj. přírodnin i montánně
historických materiálů, pochází ze sbírek z místa, částečně

Nové Centrum Caolinum v Nevřeni. Foto: R. Rotter

byla doplněna dlouhodobými zápůjčkami ze sbírkových
fondů Muzea Středních Brd.
Centrum vybudovala Obec Nevřeň za pomoci grantu
z ROP NUTS II – Jihozápad (12,7 mil. Kč). Převážnou část,
kromě obecné historie Nevřeně a živé přírody nevřeňského
lesa, zpracovalo na objednávku obce se svými kmenovými a externími spolupracovníky Muzeum Středních Brd ve
Strašicích. Autorem libreta a doprovodných textů je Martin
Lang, na režii filmu se výrazně podílela firma Richard Rotter,
jež zároveň obstarala produkci a výrobu. Doprovodné slovo četl Jakub Zindulka, hudbu složil Milan Orcígr. Kameru
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Část interiéru Centra Caolina v Nevřeni. Foto: R. Rotter

Kalendárium kulturních událostí
Benátky nad Jizerou

Pavilon Anthropos
Mykény a střední Evropa

Muzeum Benátky nad Jizerou
Automata – mechanické hračky

27. 11. 2014 – 9. 1. 2015

Benešov

Muzeum Podblanicka
Křehká krása betlémů

Beroun

28. 11. 2014 – 10. 1. 2015

Muzeum Českého krasu, p. o.
Svět mechanické hudby aneb
Zlaté časy automatofonů
Ten vánoční čas

Blovice

Připijme si vesele aneb
K počátkům slavností
17. 11. 2014 – 6. 4. 2015
Štědrej večer nastal, koledy přichystal 27. 11. 2014 – 16. 1. 2015

Boskovice

Muzeum Boskovicka
Fenomén Igráček
Jaroslav Vaněk – řezbář,
sochař, restaurátor

18. 9. 2014 – 6. 1. 2015
7. 12. 2014 – 1. 2. 2015

Brno

Moravská galerie v Brně

Místodržitelský palác
Poděbradský mýtus. Jiří z Kunštátu a Poděbrad
v českém umění 19. století
14. 11. 2014 – 22. 2. 2015
Kupezky. Mistr a jeho okruh
13. 11. 2014 – 17. 5. 2015
Uměleckoprůmyslové muzeum
Brno – moravský manchester. 250 let
metropole textilního průmyslu
11. 12. 2014 – 12. 4. 2015
Dagmar Hochová 1926/2012
19. 12. 2014 – 29. 3. 2015
Pražákův palác
Václav Girsa: Bratři, držme se
17. 11. – 31. 12. 2014
Brněnský Devětsil a multimediální přesahy
umělecké avantgardy
27. 11. 2014 – 26. 4. 2015
Velká válka aneb Začalo to v Sarajevu
Karel Franta: Kam i čert může!
…Je přece Štědrý večer
Nábytek made in Brno
Rudolf Fila: Kresby a přemalby

28.6. – 31. 12. 2014
13. 11. 2014 – 25. 1. 2015
13. 11. 2014 – 25. 1. 2015
27. 11. 2014 – 25. 1. 2015
4. 12. 2014 – 11. 1. 2015

Století pohrom – století
zázraků Rudolfa Dzurka

23. 10. 2014 – 20. 3. 2015

Muzeum romské kultury, s. p. o.
Moravské zemské muzeum

Bruntál

Letem světem s ořechy
27. 8. 2014 – 9. 3. 2015
26. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Biskupský dvůr
Neuč orla létat. Peter Scherhaufer
v Divadle (Husa) na provázku
27.6. 2014 – 8. 2. 2015
Dietrichsteinský palác
Domov za Velké války
18.6. – 31. 12. 2014
Boskovický poklad. Nález mincí z období
třicetileté války
19. 9. 2014 – 19. 1. 2015
Pavel Haas – Janáčkův nejnadanější žák 5. 12. 2014 – 1. 3. 2015
Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Ustrňte se nad osudem válečných
vdov a sirotků
25.6. – 31. 12. 2014
Velká Morava a počátky křesťanství 28. 11. 2014 – 28. 2. 2015
Vulkány – tepny země
19. 12. 2014 – 31. 7. 2015
Památník Leoše Janáčka
Druhotvary 4
26. 11. 2014 – 4. 1. 2015

15. 10. 2014 – 30. 8. 2015

Technika v míru, technika ve válce
28. 6. 2014 – 28.6. 2015
Babička Zetka. 90. výročí prvního automobilu
ze Zbrojovky Brno
29. 9. 2014 – 29. 3. 2015

Muzeum v Bruntále, p. o.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Muzeum města Brna, p. o.

Technické muzeum v Brně

Bučovice

Muzeum Bučovice

Autíčka pro malé i velké

Čáslav

4. 12. 2014 – 31. 1. 2015
13. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Jan Kudláček

2. 12. – 31. 12. 2014

Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích

Oslaď si svůj život! Výstava
baleného cukru
29. 11. 2014 – 1. 2. 2015
Nebojme se archeologie! Tajemství
skrytá pod rodinnými domy		 29. 11. 2014 – 1. 2. 2015

Česká Lípa

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Ladislav Renner: Krásná místa naší vlasti 30. 11. – 31. 12. 2014

Česká Třebová

Městské muzeum
Kouzlo Vánoc
Stanislav Víša

České Budějovice

30. 11. 2014 – 4. 1. 2015
22. 1. 2015-1. 3. 2015

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Pošta jednou stopou
Na Vánoce dlouhé noce
Vánoční čas našich prababiček
Jaroslav Kerles

7. 10. 2014 – 31. 1. 2015
28. 11. 2014 – 4. 1. 2015
28. 11. 2014 – 6. 1. 2015
2. 12. 2014 – 31. 1. 2015

Michal Singer – Utajená hvězda
undergroundu

27. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Wortnerův dům AJG

Český Brod

Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Moderní umění Českobrodska

5. 9. 2014 – 5. 1. 2015

Český Krumlov

Regionální muzeum v Českém Krumlově
Světci adventního období
na podmalbách na skle

Dačice

30. 11. 2014 – 6. 1. 2015

Městské muzeum a galerie Dačice
Třpytivá krása

Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Židovské komunity na Sušicku

Dobrovice

Dobrovická muzea

Tajemství školních kabinetů

Dvůr Králové nad Labem

30. 11. – 30. 12. 2014

13. 11. 2014 – 31. 3. 2015
22. 8. – 30. 12. 2014

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Modely. Nejen prací je člověk živ

Františkovy Lázně

4. 12. 2014 – 4. 1. 2015

Městské muzeum Františkovy Lázně
Lenka a Břetislav Charwotovi:
Z našeho ateliéru

19. 9. 2014 – 17. 2. 2015

I

Kalendárium kulturních událostí
Frýdek-Místek

Jablonec nad Nisou

Betlémy
do 11. 1. 2015
Radujme se, veselme se v tomto novém roce… Novoroční
přání ze sbírek muzea
11. 12. 2014 – 25. 1. 2015
Už je to tak, vezeme do Bílé poslední vlak
10. 1. – 8. 2. 2015
Za vůní kávy
22. 1. – 31. 5. 2015

Země ornamentu. Spínadla a šperky
z Balkánského poloostrova
5. 12. 2014 – 12. 4. 2015
Galerie Belveder
Glass X Mass
27. 11. 2014 – 29. 3. 2015

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Léčivé rostliny a jejich dvojníci

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.

Havlíčkův Brod

Plakát doby Secese a Art deca
Gustav Klimt: Průkopník moderny

12. 12. 2014 – 1. 2. 2015
12. 12. 2014 – 1. 2. 2015

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Jablunkov

Muzeum v Jablunkově

Jaroměř

Městské muzeum v Jaroměři

25. 9. 2014 – 1. 2. 2015

140 let muzejnictví v Havlíčkově Brodě 26. 9. 2014 – 30. 1. 2015

Zmizelá Jaroměř
Loutky a loutková divadla

Muzeum Hlučínska, p. o.

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.

Hlučín

Vánoce s historickou hračkou

3. 12. 2014 – 11. 1. 2015

Hodonín

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Jeseník

Robert Vano: Fotografie
Kouzlo loutkového divadla

Jičín

10. 12. 2014 – 31. 1. 2015

Pravoslaví v českých zemích
Sál Evropa
Mistři tradiční rukodělné výroby

11. 12. 2014 – 15. 2. 2015

Jihlava

14. 11. 2014 – 25. 1. 2015

Kouzlo vánočních ozdob
Kresby arménských dětí
Jihlavské a třešťské betlémy
Photographia natura 2014

Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Kunětická hora – sopečný ostrov
v Polabí
Projekt 45‘25‘ – Sametová revoluce
Josef Lada: Dětské radovánky

Hranice

24. 10. 2014 – 25. 1. 2015
21. 11. 2014 – 1. 2. 2015
2. 12. 2014 – 4. 1. 2015

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Synagoga

Ivan Bukovský: Obrazy

18. 12. 2014 – 1. 2. 2015

Cheb

GAVU – Galerie výtvarného umění v Chebu
Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko
ze sbírek GAVU Cheb
Petr Dub: Další ze způsobů, jak
nevytvářet obrazy
Na souši, ve vodě a ve vzduchu
Vincenc Vingler – Heinz Theuerjahr:
Zvířata / Tiere

8. 10. 2014 – 4. 1. 2015
9. 10. 2014 – 4. 1. 2015
3. 12. 2014 – 11. 1. 2015
4. 12. 2014 – 11. 1. 2015

Muzeum Cheb, p. o.

Proměny. Retrospektiva malíře
Františka Vančury

Chomutov

13. 11. 2014 – 22. 2. 2015

Oblastní muzeum v Chomtutově, p. o.
Vánoční cesta Krala Maye
Vánoce v muzeu. Když Mikuláš
ztratí plášť…

Chrastava

7. 12. 2014 – 13. 2. 2015

29. 11. 2014 – 10. 1. 2015

Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Betlémy

30. 11. 2014 – 1. 1. 2015

Chrudim

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Loutky na frontě
Divadlo zrozené z vody

28. 7. 2014 – 11. 1. 2015
13. 11. 2014 – 27. 9. 2015

Regionální muzeum v Chrudimi
Ruda mezi ptáky. Autorské fotografie
Rudolfa Vařejky

II

18. 11. 2014 – 31. 1. 2015
25. 11. 2014 – 29. 3. 2015

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Srdružení výtv. umělců moravských

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

2. 11. 2014 – 31. 1. 2015
13. 12. 2014 – 31. 1. 2015

Nad Betlémem svítí hvězda

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

28. 11. 2014 – 18. 1. 2015
28. 11. 2014 – 11. 1. 2015
1. 12. 2014 – 18. 1. 2015
4. 12. 2014 – 11. 1. 2015
5. 12. 2014 – 25. 1. 2015

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Martin Kuriš: Lola
16. 11. 2014 – 18. 1. 2015
Poklady Vysočiny. Společná výstava
muzeí a galerií Kraje Vysočina
21. 11. 2014 – 22. 2. 2015
Plyn do pozorovacího balonu. Ateliér Malba a ilustrace
SUPŠ Jihlava-Helenín
12. 12. 2014 – 18. 1. 2015
Alternativa
Sběratelův drobnopis – specifický
vztah k realitě
13. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Jílové u Prahy

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

PF pro štěstí
do 15. 2. 2015
Dekorační kameny
20. 9. 2014 – 29. 3. 2015
Keramika od srdce. 150. výročí založení
štěchovické dílny
18. 10. 2014 – 26. 4. 2015
Slavnostní stolování
29. 11. 2014 – 1. 2. 2015
Na provázkách do pohádky
6. 12. 2014 – 15. 3. 2015

Jindřichův Hradec

Muzeum Jindřichohradecka

Malíř z hor Hanuš Gantner
6. 11. 2014 – 6. 1. 2015
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Stavebnice Merkur
24. 4. – 30. 12. 2014
Pozdrav z cirku
30. 5. – 30. 12. 2014
Vadimír Doubal: Betlémy a dřevořezby
8. 11. – 30. 12. 2014

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

Petr Velkoborský: Fotografie
12. 4. – 31. 12. 2014
Císařské manévry. Fotografie do roku 1914 12. 4. – 31. 12. 2014
Filmové století Bohumila Hrabala
31. 5. – 31. 12. 2014
Magická krajina. Jan Pohribný a jeho žáci 18. 10. – 31. 12. 2014

Karlovy Vary

Galerie umění Karlovy Vary
Becherova vila

10. 10. – 31. 12. 2014

Známé i neznámé podoby
Radka Pilaře

16. 10. 2014 – 25. 1. 2015

Kalendárium kulturních událostí
Muzeum Karlovy Vary, p. o.

Liberec

Karviná-Fryštát

Muzeum Těšínska – Výstavní síň Interklub Karviná

Fotograf Rudolf Ginzel
Půvab květů historie

Kladno

Památník Lidice, n. k. p.

Betlémy s vůni dřeva

10. 12. 2014 – 11. 1. 2015

Šaty dělaj pračlověka

16. 9. – 31. 12. 2014

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Kladenský led – 90 let
Betlémy z papíru

14. 11. 2014 – 8. 2. 2015
5. 12. 2014 – 1. 2. 2015

Klatovy

Galerie Klatovy / Klenová

Stanislav Vajce: Retrospektivní výstava
k 80. narozeninám
31. 1. – 29. 3. 2015
Galerie U Bílého jednorožce
Richard Konvička: Amsterdam blues
9. 11. 2014 – 18. 1. 2015

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Biblické rozjímání
Teddy
Vánoce s hračkami našich předků
Kolébka dětské tvořivosti

3. 12. 2014 – 27. 2. 2015
3. 12. 2014 – 30. 1. 2015
3. 12. 2014 – 30. 1. 2015
3. 12. 2014 – 30. 1. 2015

Kolín

Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Poklady starého Egypta. Sbírka arcivévody
Josefa Ferdinanda Toskánského
12. 9. 2014 – 5. 7. 2015

Kopřivnice

Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Na ostří nože. Kovářství, nožířství
a damascénská ocel

Střípky z dějin módy
Egypt – Dar Nilu

Kutná Hora

20. 11. 2014 – 11. 1. 2015
10. 10. 2014 – 1. 2. 2015
24. 10. 2014 – 18. 1. 2015

Hry a hračky našeho dětství. Vzpomínejte
s muzejníky
3. 12. 2014 – 4. 1. 2015

Galerie Středočeského kraje GASK

Kyjov

14. 9. 2014 – 25. 1. 2015
14. 9. – 31. 12. 2014
12. 10. 2014 – 25. 1. 2015
12. 10. 2014 – 25. 1. 2015
12. 10. 2014 – 22. 2. 2015
12. 10. 2014 – 25. 1. 2015
12. 10. 2014 – 25. 1. 2015

Vlastivědné muzeum Kyjov
Svaté obrázky ze sbírek
P. Bohuslava Bláhy

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun
Vánoce ve světě

Lány

1.6. 2014 – 2. 2. 2015
20. 11. 2014 – 30. 4. 2015

Litomyšl

Městská galerie Litomyšl

Josef Hýbl: Muž, který fotil Litomyšl

28. 11. 2014 – 18. 1. 2015

Regionální muzeum v Litomyšli

O panence Járince. Panenky a medvídci
ze sbírky Járy Stratílka
30. 11. 2014 – 18. 1. 2015
Faltysovo knihkupectví dětem
30. 11. 2014 – 30. 12. 2014
Večerníček Chaloupka na vršku
30. 11. 2014 – 6. 4. 2015

Litovel

Muzeum Litovel

3. 10. 2014 – 1. 2. 2015

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Betlémy

29. 11. 2014 – 6. 1. 2015

Loštice

Památník Adolfa Kašpara

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Betlémy rodiny Poncarovy
S vůní medu

Luhačovice

18. 11. 2014 – 11. 1. 2015
18. 11. 2014 – 1. 2. 2015

Muzeum Luhačovického Zálesí
Uvádění ve známost aneb
Luhačovice v reklamě

České muzeum stříbra – Hrádek

Jan Steklík: Práce na papíře ze sbírek
Pavel Kopřiva: Přímý přenos
Radek Jandera: Fototerapie
Michal Krejčík: Do Nebe skrze Kámen
Vojtěch Kovářík: Práce z posledních let
Antonín Mužík: Obrazy a kresby
Petr Stibral: Fotoretrospektiva

Výstavní síň Pod tribunou
Lidice (v) minulosti
Lidická galerie
11 světů. Současná dětská ilustrace

Louny

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Muzeum Kroměřížska, p. o.

Lidice

Loštice na fotografiích a pohlednicích 9. 10. 2014 – 31. 1. 2015
4. 12. 2014 – 1. 2. 2015

Kralupy nad Vltavou
Kroměříž

8. 10. 2014 – 1. 3. 2015
26. 11. 2014 – 3. 5. 2015

Legendární stavebnice Merkur

Regionální muzeum v Kolíně

Nechte čerty spát…

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Mělník

Regionální muzeum Mělník
Jednou v roce na Vánoce
Vánoce v přírodě
Olga Otáhalová: Akvarely
Mirek Pásek: Na Mělníku

Mladá Boleslav

30. 10. 2014 – 18. 10. 2015
25. 11. 2014 – 4. 1. 2015
27. 11. 2014 – 4. 1. 2015
23. 1. 2015 – 22. 2. 2015
11. 12. 2014 – 15. 2. 2015

Muzeum Mladoboleslavska

Rozličná hejblátka pro vaše děťátka
Barokní brány na Mladoboleslavsku

15. 11. 2014 – 4. 1. 2015
22. 11. 2014 – 4. 1. 2015

Mnichovo Hradiště

Muzeum města Mnichova Hradiště
Vánoce s betlémy

30. 11. – 23. 12. 2014

Mohelnice

Vlastivědné muzeum

Štědrý den v proměnách času
18. 11. 2014 – 25. 1. 2015

Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.
Michal Šarše: Admirabilis opertus

29. 11. 2014 – 18. 1. 2015

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Anna Škopková Čejková, Štěpán Rak, Jiří Všetečka
a skupina 3+2
19. 11. 2014 – 11. 1. 2015

21. 11. 2014 – 1. 2. 2015

Most

Oblastní muzeum v Mostě, p. o.
Velká válka 1914–1918 a její vliv
na podkrušnohorský region
58 zlikvidovaných kostelů a kaplí
v okrese Most
Tajemství muzejní půdy

3. 10. 2014 – 15. 1. 2015
16. 9. 2014 – 31. 1. 2015

17. 9. 2014 – 31. 1. 2015
28. 11. 2014 – 11. 1. 2015

III

Kalendárium kulturních událostí
Náchod

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Náchodský výtvarný podzim

21. 11. 2014 – 4. 1. 2015

Nové Město na Moravě

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Daniel Reynek: Fotografie – Jiří Reynek:
Překlady
11-12. 2014 – 25. 1. 2015

Horácké muzeum
Krysáci

30. 10. 2014 – 5. 1. 2015

Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí
Jak jsme slavili Vánoce

Nový Bor

11. 12. 2014 – 18. 1. 2015

Sklářské muzeum Nový Bor
Martin Janecký

Nový Bydžov

15. 11. 2014 – 1. 3. 2015

Městské muzeum Nový Bydžov
První světová válka
na Novobydžovsku

Nový Jičín

Muzeum Novojičínska, p. o.

Plzeň

Západočeské muzeum v Plzni
Šangri-la. Hledání ztraceného ráje
Keramika z Bechyně 1884–1948

23. 5. 2014 – 1. 2. 2015
4. 12. 2014 – 15. 2. 2015

Umění umírat aneb O posledních
věcech člověka
Nevšední tvář radosti

30. 10. 2014 – 5. 4. 2015
2. 12. – 31. 12. 2014

Národopisné muzeum Plzeňska

Západočeská galerie v Plzni

Josef Váchal. Napsal, vyryl,
vytiskl a svázal
14. 10. 2014 – 1. 1. 2015
13
Karikatura a její příbuzní. Kreslíři a společnost
v Čechách 19. století
7. 10. 2014 – 18. 1. 2015

Polička

Městské muzeum a galerie Polička –
Centrum Bohuslava Martinů
Jesličky z Poličky

29. 10. 2014 – 31. 1. 2015

Praha

Galerie hl. m. Prahy

Karel Malich: Vnitřní světlo
16. 10. 2014 – 11. 1. 2015
Tajemné dálky. Symbolismus v českých
zemích 1880–1914
6. 11. 2014 – 22. 2. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Speculum Mundi. Sběratelství kláštera premonstrátů
na Strahově
4. 12. 2014 – 26. 4. 2015

Colloredo-Mansfeldský palác
Adam Vačkář: První a poslední věci
Oldřich Tichý: Žiju sám
ve zdejších lesích
Dům fotografie
Dvojexpozice
Dům U Kamenného zvonu
Josef Váchal: Magie hledání
Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak
Dům U Zlatého prstenu
Někdy v sukni. Umění 90. let
Městská knihovna
Milan Grygar: Vizuální akustické

Slezské zemské muzeum

Jan Poupě: Solaris

Venkovské stavby na Novojičínsku

Odry

Muzeum Oderska

Obstwald. Cesta hrabětickým lesem

Olomouc

20. 11. 2014 – 1. 2. 2015
19. 6. 2014 – 10. 1. 2015

Muzeum umění Olomouc

Opava

Země a její pán

Orlová-Lutyně

11. 11. 2014 – 23. 3. 2015

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Dřevo ve světě našich předků
Léčivé rostliny a jejich dvojníci

Ostrava

29. 8. 2014 – 1. 2. 2015
13. 11. 2014 – 27. 2. 2015

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Zářivý krystal. Bohumil Kubišta
a české umění 1905–2013
Čistá radost / Svět podle nás

Pardubice

3. 10. 2014 – 4. 1. 2015
10. 12. 2014 – 4. 1. 2015

Východočeské muzeum v Pardubicích

Od hliněné destičky k tabletu. Kultura
psaní v dějinách
30. 10. 2014 – 22. 2. 2015
Společenský život hmyzu
6. 11. 2014 – 18. 1. 2015
Fotograf Jiří Toman
20. 11. 2014 – 8. 3. 2015
Betlémy na pardubickém zámku
29. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Písek

Prácheňské muzeum v Písku

Velmi křehké obrazy. Život a dílo Jana Zachariáše
Quasta (1814–1891)
16. 10. – 31. 12. 2014
Vánoce Marie Fischerové Kvěchové
2. 12. – 31. 12. 2014
Píp šou. Ptačí budky z celé Evropy
4. 12. – 31. 12. 2014
Arma nobilium. Pravěké
a raně středověké meče
16. 12. – 31. 12. 2014

IV

22. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Galerie kritiků – palác Adria

Muzeum hlavního města Prahy

19. 9. 2014 – 1. 2. 2015
31. 10. 2014 – 15. 2. 2015
19. 11. 2014 – 1. 2. 2015
17. 9. 2014 – 4. 1. 2015
30. 1. 2015 – 26. 4. 2015
5. 11. 2014 – 8. 3. 2015
17. 12. 2014 – 5. 4. 2015
16. 12. 2014 – 18. 1. 2015

Jitka Kopejtková: Pražská koláž
7. 11. 2014 – 1. 2. 2015
Rudolfínští mistři. Díla dvorních umělců Rudolfa II.
z českých soukromých sbírek
12. 11. 2014 – 29. 3. 2015
Holešovice – Bubny. V objetí Vltavy
26. 11. 2014 – 19. 4. 2015
Zámecký areál Ctěnice
Cukráři a cukrárny
21. 9. 2014 – 1. 3. 2015

Muzeum Policie ČR

Akce Neptun
Devatero pohádek Karla Čapka

Národní galerie v Praze

18. 11. 2014 – 31. 3. 2015
od 27. 11. 2014

Clam-Gallasův palác
Giovanni Battista Piranesi (1720–1778) 20. 11. 2014 – 1. 2. 2015
Konírna paláce Kinských
Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost
bídy
5. 12. 2014 – 8. 3. 2015
Salmovský palác
Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy
do Vídně
17. 10. 2014 – 25. 1. 2015
Schwarzenberský palác
Gusto barokního kavalíra. Humprecht Jan Černín
z Chudenic, Karel Škréta a Benátky 21. 10. 2014 – 18. 1. 2015
Valdštejnská jízdárna
Otevři zahradu rajskou. Benediktini
v srdci Evropy 800–1300
7. 11. 2014 – 15. 3. 2015

Kalendárium kulturních událostí
Veletržní palác
Jiří Sozanský: 1984 – rok Orwella		

22. 10. 2014 – 8. 2. 2015

Národní knihovna České republiky, s. p. o.
Libor Fára / Knihy se těžko vystavují
Galerie Klementinum
Betlémy v Klementinu

6. 11. 2014 – 17. 1. 2015
28. 11. 2014 – 4. 1. 2015

Národní muzeum

České muzeum hudby
Smrt kmotřička / Smrt
18.6. 2014 – 23. 2. 2015
180 let písně Kde domov můj
25. 11. – 30. 12. 2014
Foersterovské Vánoce
25. 11. – 30. 12. 2014
Muzeum Antonína Dvořáka
Antonín Dvořák a vlaky
21. 3. 2014 – 29. 3. 2015
Muzeum Bedřicha Smetany
Čestné diplomy a dary Smetanovi
3. 12. 2014 – 30. 3. 2015
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Rituály smrti / Smrt
31. 10. 2014 – 20. 9. 2015
Ázerbajdžán – čarovná země ohně
28. 11. 2014 – 5. 2. 2015
Národní památník na Vítkově
Hudba a politika
14. 5. 2014 – 29. 3. 2015
Pomalu začalo být zase dobře. Vyhnanci vyprávějí
o nuceném odchodu, příchodu
a životě v nové domovině
5. 11. 2014 – 4. 1. 2015
Československé dobrovolnické jednotky
v armádách Dohody
11. 12. 2014 – 1. 3. 2015
Národopisné muzeum – Musaion
Onen svět / Smrt
24. 7. 2014 – 12. 7. 2015

Národní technické muzeum

Přemysl Koblic (1892–1955). Legendární postava
české amatérské fotografie
4. 12. 2014 – 30. 4. 2015

Národní zemědělské muzeum Praha
O pivu. Z chmelnice až na náš stůl
Od nektaru k medu

Památník národního písemnictví
Galerie Smečky
Karel Teige – Plochy snů

Poštovní muzeum

16. 4. – 31. 12. 2014
od 18. 9. 2014

10. 12. 2014 – 31. 1. 2015

Ilustrace pro malé i velké
9. 12. 2014 – 15. 3. 2015
96. výročí založení Poštovního muzea
od 18. 12. 2014

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Vně a uvnitř. Umělá vlákna v odívání
od poloviny 20. století do současnosti 2. 10. 2014 – 11. 1. 2015
Galerie Josefa Sudka
Jan Svoboda: Fotografie ze 70. let
16. 10. 2014 – 18. 1. 2015

Židovské muzeum v Praze

Galerie Roberta Guttmanna
Orient v Čechách? Židovští uprchlíci
za první světové války

Prachatice

28. 8. 2014 – 1. 2. 2015

Muzeum české loutky a cirkusu
Peníze a umění

Prachatické muzeum
Jihočeské betlémy

Prostějov

6. 11. 2014 – 15. 2. 2015

18. 11. 2014 – 31. 1. 2015

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.
Emil Filla

Předklášteří

Podhorácké muzeum

Vánoce na frontách I. světové války
Vánoční čas u babičky a prababičky

28. 11. 2014 – 1. 2. 2015

23. 11. 2014 – 11. 1. 2015
23. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Přerov

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Zkáza z nebe. 70. výročí bombardování Přerova
a leteckých bojů
21. 11. 2014 – 15. 3. 2015
Dětský svět a móda 20. století
5. 12. 2014 – 15. 3. 2015
Silesia picta. Veduty slezských měst
a staré mapy Slezska
12. 12. 2014 – 1. 3. 2015

Přeštice

Dům historie Přešticka

Přeštice před 100 lety aneb
Malé město ve Velké válce
31. 10. 2014 – 6. 1. 2015
Drátenické hrátky Ladislava Lokajíčka 26. 11. 2014 – 6. 1. 2015
Vánoce ve válečných pohlednicích
26. 11. 2014 – 6. 1. 2015

Příbram

Galerie Františka Drtikola Příbram
Příbramské betlémy. Kde bydlel Ježíšek

Rajhrad

5. 12. 2014 – 1. 1. 2015

Památník písemnictví na Moravě
Host do domu. Sen o svobodě
Co rok dal

Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník
10. Rakovnická mansarda
Betlémy. Sbírka Tomáše Kapsy

Rokycany

27. 11. 2014 – 14.6. 2015
10. 12. 2014 – 11. 1. 2015
4. 12. 2014 – 25. 1. 2015
11. 12. 2014 – 18. 1. 2015

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Petr Beran: Obrazy

13. 11. – 31. 12. 2014

Roudnice nad Labem

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Eugen Brikcius: Sluneční hodiny
Romantismus na severu Čech

Podřipské muzeum

Spolková činnost na Podřipsku
do roku 1918
Každodenní život v c. a k. rakousko-uherské monarchii
Křehká krása starých ozdob
Adventní výstava perníků
a vánočního pečiva

Roztoky u Prahy

27. 11. 2014 – 18. 1. 2015
27. 11. 2014 – 18. 1. 2015
29. 10. 2014 – 27. 2. 2015
4. 11. 2014 – 30. 1. 2015
24. 11. 2014 – 6. 1. 2015
24. 11. 2014 – 6. 1. 2015

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Kákáká
Betlémy tentokrát tištěné

Rožnov pod Radhoštěm

6. 11. 2014 – 4. 1. 2015
28. 11. 2014 – 1. 2. 2015

Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, n. k. p.

Od jara do zimy. Slavnosti a rituály
východní Moravy
2. 9. 2014 – 2. 1. 2015
Výtvarné umění na Valašsku III.
od 5. 12. 2014
Pojďme do Betléma. Fotografie z betlému
v Horní Lidči
9. 12. 2014 – 2. 1. 2015

Rýmařov

Městské muzeum Rýmařov

Galerie Octopus
Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky.
Gobelínová replika Věry Mičkové
Vánoce na klopě

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany
Prameny – vánoční výstava

2. 12. – 31. 12. 2014
2. 12. – 31. 12. 2014
2. 12. 2014 – 9. 1. 2015

V

Kalendárium kulturních událostí
Semily

Muzeum a Pojizerská galerie
Libuše Jarcovjáková: Život
Perličky z Poniklé

Skuteč

Teplice
20. 11. 2014 – 11. 1. 2015
5. 12. 2014 – 11. 1. 2015

Městské muzeum ve Skutči
Půjdem spolu do Betléma
Památník Vítězslava Nováka
Josef Nejedlík

2. 12. 2014 – 18. 1. 2015

Regionální muzeum v Teplicích

Ježíšek – nejslavnější děťátko
28. 11. 2014 – 1. 2. 2015
Dřevěných plastiky Vjačeslava Antoše 1. 12. 2014 – 11. 1. 2015
České moderní umění 1918–1980
12. 12. 2014 – 15. 3. 2015

Terezín

Památník Terezín

Andrew Lass: Rozjímání
4. 11. 2014 – 18. 1. 2015

Sokolov

Muzeum Sokolov, p. o.

Galerie města Trutnova

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Krakonošové aneb Česká komiksová
špička v Trutnově
Josef Procházka
Městský úřad
Petr Bambousek: Přírodní krásy
ostrova Borneo

Strašice

Keltové ve východních Čechách

Marie Vítková: Šperky
Za dlouhých zimních večerů
Nucené práce

6. 11. 2014 – 4. 1. 2015
14. 11. 2014 – 1. 2. 2015
16. 1. – 15. 2. 2015

Strakonice

Chuť a vůně Vánoc

22. 11. – 28. 12. 2014

Muzeum Středních Brd Strašice
Jindřiška Hánová: Strašický betlém

Strážnice

28. 11. 2014 – 1. 2. 2015

Scholarium piarum. 230. výročí ustavení farnosti
Panny Marie ve Strážnici
2. 11. – 30. 12. 2014

Stříbro

Městské muzeum ve Stříbře, p. o.
Od adventu po Tři krále

Sušice

Miloslav Hrubec: Obrazy a sochy
Pašeráckou stezkou po třech zemích

Svitavy

2. 12. 2014 – 6. 1. 2015

1. 12. 2014 – 30. 1. 2015
8. 12. 2014 – 15. 2. 2015

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Svitavská pošta
25. 9. 2014 – 4. 1. 2015
Pošta za Velké války
25. 9. 2014 – 4. 1. 2015
Adolf Born aneb Jak vzniká
poštovní známka
25. 9. 2014 – 4. 1. 2015
Soustružené hračky Zdeňka Bukáčka 30. 11. 2014 – 18. 1. 2015
Obrazy Jiřího Křiklavy
30. 11. 2014 – 18. 1. 2015

Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích
Dálky s vůní sakury
Není dítka bez medvídka

Šumperk

17. 10. 2014 – 1. 3. 2015
3. 12. 2014 – 29. 3. 2015

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Ave Maria. Příběh nejslavnější ženy
Pohádkový svět Markéty Vydrové
Za zimních večerů v chalupách
Lesy KŘ Šumperk objektivem lesníků

Tábor

23. 10. 2014 – 1. 2. 2015
4. 11. – 31. 12. 2014
14. 11. 2014 – 22. 3. 2015
4. 12. 2014 – 15. 2. 2015

Stará radnice

Husitské muzeum v Táboře

Žižka 1360?–1424. K 590. výročí úmrtí
Jana Žižky z Trocnova
12. 10. 2014 – 21. 3. 2015
Poklady, depoty, obětiny
1. 10. 2014 – 28. 2. 2015
ZUŠlechtilé Vánoce
28. 11. 2014 – 17. 1. 2015

Tachov

Muzeum Českého lesa v Tachově
Ptáci přicházejí a odcházejí
Dílna plná nápadů

VI

30. 10. – 30. 12. 2014
8. 1. – 7. 2. 2015
3. 12. 2014 – 30. 1. 2015

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Třebíč

23. 5. 2014 – 4. 1. 2015

Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Konírna

Městské muzeum

Muzeum Šumavy v Sušici

25. 9. 2014 – 28. 2. 2015

Trutnov

7. 10. 2014 – 4. 1. 2015
6. 12. 2014 – 11. 1. 2015

Betlémy soukeníků. Betlémy
z Třebíče a Liberecka

5. 12. 2014 – 18. 1. 2015

Turnov

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
V srdci Hedvábné stezky
Ušité z vlny, lnu a hedvábí
Kamenářský dům
Betlémy Vladimíra Kubíka

12.6. 2014 – 18. 1. 2015
27. 11. 2014 – 31. 1. 2015
13. 11. – 31. 12. 2014

Uherské Hradiště

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka 30. 10. 2014 – 4. 1. 2015
Stromečku, ustroj se, je Štědrý den
20. 11. 2014 – 1. 2. 2015

Galerie Slováckého muzea
Vaculkovi. Umění čistého srdce
Betlémy ze soukromých sbírek

Uherský Brod

16. 10. 2014 – 11. 1. 2015
6. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Muzeum Jana Amose Komenského
Velká válka v muzejních sbírkách
Slabikáře světa
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
Fenomén Igráček

Ústí nad Labem

20.6. 2014 – 25. 1. 2015
12. 9. 2014 – 15. 2. 2015
15. 10. 2014 – 1. 2. 2015
14. 11. 2014 – 25. 1. 2015

Muzeum města Ústí nad Labem
Meopta 80
Zdeněk Urban: Obrázky ze života
Jak se žilo za Husáka
Vzpomínka na Jiřího Salamanczuka

Ústí nad Orlicí

7. 10. 2014 – 8. 2. 2015
7. 11. 2014 – 18. 2. 2015
12. 11. 2014 – 1. 3. 2015
2. 12. 2014 – 1. 2. 2015

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Jan Křtitel Kunstovný a jeho Ústí
Fenomén Igráček
Miniaturní betlémy
Pamatuješ? Aneb jak to bylo
před sametem

Valašské Meziříčí

12. 9. 2014 – 1. 2. 2015
23. 11. 2014 – 14. 1. 2015
28. 11. 2014 – 25. 1. 2015
14. 12. 2014 – 18. 1. 2015

Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Fenomén Igráček
Krása v dřevě ukrytá
Vánoce na zámku Kinských

9. 10. 2014 – 1. 2. 2015
6. 11. 2014 – 15. 2. 2015
30. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Kalendárium kulturních událostí
Veselí nad Moravou

Městské muzeum Veselí nad Moravou
Velká válka 1914–1918

Vodňany

7. 9. 2014 – 4. 1. 2015

Městské muzeum a galerie Vodňany
Klub vodňanských výtvarníků
Pavel Vácha: Fotografovy vzpomínky
na Václava Havla

Volyně

Vyškov

Znojmo

15. 11. – 31. 12. 2014

Pomalu začalo být zase dobře /
/ Langsam ist es besser geworden

24. 5. 2014 – 31. 3. 2015

7. 11. 2014 – 31. 3. 2015
4. 12. 2014 – 31. 1. 2015
12. 12. 2014 – 15. 4. 2015
1. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Muzeum Vyškovska, p. o.

Kouzlo stolních her
do 18. 1. 2015
První světová válka a Vyškov
6. 5. 2014 – 28. 12. 2014
Tradice Vánoc II. – Vánoce za 1. republiky 27. 11. 2014 – 4. 1. 2015
Galerie Orion
Tajemství víry. Fotografie Petra Daniela 19. 12. 2014 – 13. 2. 2015

Zábřeh

Vlastivědné muzeum
Půjdem spolu do Betléma
Horolezcův rok

Zbiroh

2. 12. 2014 – 1. 2. 2015
19. 12. 2014 – 1. 2. 2015

Městské muzeum ve Zbiroze

Jiří Winter – Neprakta: Jednou v roce
na Vánoce

Zlín

2. 12. 2014 – 4. 1. 2015

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Hračky dávné i nedávné
Kamenný herbář

Zdeněk Hybler: Baťovský plakát
Kuběna & Nezval
Juraj Gábor: Dívka před domem
Petra Brázdilová:

30. 11. – 31. 12. 2014

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Nové břehy staré řeky
Průmyslovka. Osobnosti –
mezníky – artefakty
Jsem já prosinec?
Malbě vstříc
Galerie Na shledanou
Norbert Schmidt – Überraum

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

27. 11. 2014 – 1. 3. 2015
4. 12. 2014 – 1. 3. 2015

9. 11. 2014 – 4. 1. 2015
12. 11. 2014 – 22. 2. 2015
24. 11. – 31. 12. 2014
7. 1. – 15. 2. 2015

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Dům umění

Vánoce 2014
Grafika aneb Ukryto v depozitáři

Žacléř

19. 1. – 28. 2. 2015
27. 11. 2014 – 5. 1. 2015
28. 11. 2014 – 14. 2. 2015

Městské muzeum Žacléř
Vánoce, Vánoce přicházejí

Žatec

30. 11. 2014 – 4. 1. 2015

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Za Ježíškem do Afriky aneb Betlémy a jestličky
z černého kontinentu
Křížova vila
Panenky jako živé aneb Můj svět rebornů

Železná Ruda

do 11. 1. 2015
do 4. 1. 2015

Muzeum Šumavy Železná Ruda

Čelakovský, Krátký, Pospíchal: Obrazy
a kresby
2. 12. 2014 – 28. 2. 2015

Železnice

Místní vlastivědné muzeum
Jan Hrubý: Grafika

4. 12. 2014 – 31. 1. 2015

Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea
v Kalendáriu zasílejte jejich přehled vždy na tři
měsíce dopředu na e-mailovou adresu
vestnik@cz-museums.cz do 20. dne v lichém
měsíci daného roku (nyní do 20. ledna 2015).

VII
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téma: Kolokvium 2014
Muzeum a proměny společnosti

Netradiční pohledy na podstatu a funkci muzejních společností, navíc dotažené již do nových přístupů v muzejní

Toto široké, ale přitom velice nosné téma mělo VIII. celo-

praxi, přinesly příspěvky pracovníků Moravské galerie v Brně

republikové muzejní kolokvium, které se konalo ve dnech

a především hostů ze Slovenské národní galerie. Zde dospě-

4. a 5. listopadu 2014 v Brně, nejen ve svém názvu, ale také

li mnohem dále na cestě k vytvoření nového typu vztahů

se jako červená nit táhlo celým průběhem jednání a všemi

mezi muzejními institucemi a veřejností, reprezentovanou

referáty i diskusními příspěvky. V úvodním bloku bylo řečníky

zde právě muzejními společnostmi, totiž takového, který

pojednáno v obecné rovině a navíc v souvislosti s výročími

přináší oběma stranám nejen potěšení, ale také užitek. Díky

dvou spolu s Radou galerií ČR nejvýznamnějších stavovských

úsilí organizátorů se o své zkušenosti s účastníky kolokvia

a odborných organizací na poli českého muzejnictví – Asoci-

podělil i host ze zahraničí (slovenské kolegy stále za „cizince“

ace muzeí a galerií ČR a Českého výboru ICOM. Zároveň byl

nepovažuji, takže si je dovoluji zařadit mezi „domácí“), a sice

připomenut i probíhající projekt tří zemských muzeí – Ná-

ředitel Lichtenštejnských knížecích sbírek Johann Kräftner.

rodního muzea, Moravského zemského muzea a Slezského

V této souvislosti lze považovat za nešťastné, že na závě-

zemského muzea, realizovaný u příležitosti 200. výročí jejich

rečnou pódiovou diskusi k tématice muzejních společností

vzniku mezi léty 1814 a 1818.

zbylo jen velice málo času, a navíc kvůli pozdní hodině jejího

V průběhu prvního dne jednání posuzovali referenti vztah

konání měla v hledišti jen nepatrnou sledovanost. Přesto v ní

muzejnictví jako oboru i jednotlivých muzejních institucí

zazněly zajímavé a k zaznamenání i úvaze vhodné názory,

k veřejnosti z různých úhlů pohledu, dle typu muzeí – uni-

které se mohou stát vhodným podnětem k dalším jednáním.

verzitních, muzeí v přírodě, „venkovských“, ale také z hlediska

Vzhledem ke skutečnosti, že Asociace muzeí a galerii

muzejní pedagogiky či spolupráce s dobrovolníky. Netradiční

ČR bude v příštím roce slavit již 25 let své existence, stalo

vhled do dané problematiky v tomto směru přinesl příspěvek

se VIII. brněnské kolokvium i jednou z prvních připomínek

Simony Juračkové, která zúročila své bohaté zkušenosti ze

tohoto výročí a zároveň jednou z možností k hodnocení

světových, zejména amerických muzeí. Z tématu kolokvia

dosavadní činnosti a výsledků. O reflexi práce AMG jsem se

zdánlivě vybočovala zpráva Šárky Vašíčkové o právní úpravě

pokusil ve svém referátu v rámci úvodního bloku jednání,

spolků v novém Občanském zákoníku; podoba a činnost

kdy jsem na misky vah položil jednak úlohy a cíle dané ve

původně občanských sdružení, nyní spolků, jež muzejní

Stanovách AMG, jednak dosažené výsledky v jednotlivých

veřejnost zastupují, však patří k podstatným rysům jejich

oblastech. Dospěl jsem k názoru, že AMG úspěšně naplňuje

vztahů ke společnosti.

úlohu, kvůli níž byla založena. V této linii ostatně pokračovalo

Hlavní téma druhého dne jednání, tj. společnosti přátel muzeí (muzejní spolky, chcete-li), naznačil již na závěr
prvního dne ve svém historickém exkurzu František Šebek.
Další řečníci se věnovali historii i současné podobě, činnosti
i problémům jednotlivých sdružení, působících jak při velkých národních či zemských muzeích, tak i při některých
regionálních institucích.
Ukázalo se, že tyto společnosti mohu mít a také mají nejrůznější podobu a zaměření, a také vykazují velice pestrou
škálu typů a rozsahu vztahů s muzei, s nimiž spolupracují. Od
obvyklých „kruhů přátel“ omezujících se na tradiční návštěvy
vernisáží, přednášek či dalších aktivit pořádaných muzei,
třebaže za zvýhodněných podmínek, až po zanícené a aktivní
„fankluby“ působící v různých oborech lidské činnosti, pro
něž jsou muzea především zdrojem informací a odborné pomoci při jejich vcelku samostatně realizovaných projektech.
Zde bych vyzdvihl činnost jednotlivých sekcí Kruhu přátel
Technického muzea v Brně, stejně jako nadšení Klubu přátel
hornických tradic v Kladně.
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Participace navenek i dovnitř
Rozhovor se Simonou Juračkovou

v mateřské školce, úplně uvolněně, nikdo není ve stresu. Byli
jsme zvyklí hledat řešení pomocí konsensu, prakticky nebylo
třeba direktivního rozhodování. Za těch šest let jsem zažila
jediné jednání, ze kterého žádný závěr nevzešel, protože
jedna strana měla svůj názor a druhá jiný a nepřesvědčily se.
Museli jsme schůzku svolat znovu a až tam jsme se shodli.
I tohle je zajímavá věc, protože to, jak instituce funguje uvnitř,
chtě nechtě dává najevo i navenek.
Když se řekne participace v muzeích, představíme si většinou různé způsoby zapojení veřejnosti. Vy jste ve svém
příspěvku uvedla několik příkladů, kdy se participace
týkala kolegů a vnitřního chodu instituce. Mohla byste
přiblížit, jak tento pojem vnímáte?

Absolvovala jste muzeologii v Brně a v doktorském pro-

Participací se v mém příspěvku stává jakákoli forma ko-

gramu také kulturologii na FF UK v Praze – zabývala jste

munikace, která vede k většímu porozumění, ke stavu nebo

se již při svém studiu přímo komunikací a marketingem

k pocitu, že se lidé na něčem podílí. V Národním památkovém

kulturních institucí?

ústavu teď připravuji nové webové stránky, a jako první jsme
udělali analýzu struktury cílových skupin a jejich potřeb.

Profilovala jsem se celkem záhy, v bakalářské práci na mu-

NPÚ má trojnásobek cílových skupin, než běžná kulturní

zeologii jsem se věnovala komunikaci velkých muzeí umění

instituce, což vychází z jeho činností, a tyto cílové skupiny

a diplomku jsem psala na téma vznik oddělení komunikace

mají naprosto odlišné potřeby, například turista a majitel

Českého muzea výtvarných umění v Praze, dnešní Galerie

památky. Budujeme stránky podle potřeb návštěvníků, zcela

Středočeského kraje (GASK). Odborně se věnuji několika

minimálně a jen na určených místech do toho pouštíme po-

tématům: komunikaci v nonprofitních institucích, provozem

třeby instituce. To je úplná změna pohledu. Nedíváme se na

muzeí umění, médiím a také architektuře – v disertaci jsem

cílovou skupinu s myšlenkou, co všechno jí chceme říct, ale

se věnovala vztahům médií a současnou architektury.

ptáme se, co od nás chce ta skupina vědět. Zní to jednoduše,
ale je to docela převratné.

Je tedy podle Vás stěžejní, jak instituce komunikuje
s veřejností?

Samotná témata si samozřejmě nevolí lidé, máme určitou
povinnost a plníme veřejnou službu. Ale právě volba způsobu, jakým o těchto tématech mluvit, je zásadní. Principem

Slovo „komunikace“ je něco jako „projekt“, nevíme moc, co

participace je, že se začneme lidí ptát, a neskončíme u toho,

to znamená, ale každý zdánlivě přesně rozumí jeho obsahu.

že si budeme říkat, že oni jsou hloupí a nic o tom neví. Naši

Komunikace v muzeu nejsou jen tiskoviny, vizuální styl nebo

návštěvníci mají právo nic nevědět a dozvědět se to od nás,

tiskové zprávy. Jedná se o komplex mnoha složek působících

způsobem, kterému porozumí. To je naše veřejná služba.

na návštěvníka jednotlivě – třeba i jací jsou průvodci, jak jsou

A úplně stejné jako navenek je to i dovnitř instituce. Za-

oblečeni a jak se chovají. Pak samozřejmě musíme pracovat

pojení ostatních zaměstnanců, nebo aspoň informování,

s muzeologickým významem slova: muzejní komunikací

vzbuzení pocitu, že jsou zapojeni a informováni, i když se

jsou myšleny výstavy, programy pro veřejnost a podobně.

nemusejí fyzicky podílet, je strašně důležité. U jakékoli změny,

To všechno mě zajímá, ale úplně stejně mě zajímá i muzejní

nového loga nebo úpravy nastavení instituce, jsou primár-

provoz – jak instituce funguje, jak komunikuje se svými za-

ním publikem zaměstnanci – když nebudete mít spokojené

městnanci, jaké vznikají vazby mezi odděleními a pracovišti,

zaměstnance, kteří rozumí tomu, co chcete dělat, nemůžete

jak moc jsou konsenzuální či direktivní.

čekat, že nás pochopí veřejnost. Základní poučkou je, že kdo

Mám šest let zkušeností z práce v Moravské galerii v Brně.

chce zapalovat, musí hořet.

Když tam její současný ředitel Jan Press nastupoval jako projektový manažer a účastnil se první porady, která se kona-

To je možná rovina, která se snadno dostane do pozadí,

la jednou za 14 dní. Řídil ji tehdejší ředitel Marek Pokorný

se všemi tlaky zřizovatelů na návštěvnost…

a byli tam vedoucí všech oddělení, dvacet lidí. Honza Press

Víte, proč zřizovatelé tlačí na návštěvnost? Protože jim

mi tehdy řekl – to je úžasné, tady se všichni chovají jako

nenabízíme jinou variantu hodnocení naší činnosti. My přece
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nepotřebujeme jako cíl masovou návštěvnost; naším úkolem
je něco prezentovat, přinést porozumění předmětu, kterému

Nejlepší přátelé muzeí

se věnujeme. Potřebujeme nejen spokojeného návštěvníka

Pořádají-li muzejníci konferenci, často probírají interní té-

– protože uspokojit ho můžete i párkem v rohlíku – potřebu-

mata, jako je digitalizace, ostraha, depozitáře atd. Kolokvium,

jeme návštěvníka po naší návštěvě poučeného, který přišel,

uspořádané Asociací muzeí a galerií ČR, Českým výborem

něco si odnesl a má z toho zážitek. Potřebujeme relevantní

ICOM a dalšími subjekty, však tentokrát obrátilo pozornost

průzkumy návštěvníků. Ve chvíli, kdy nedokážeme předkládat

na ty, co do muzejí nepřicházejí vchodem pro zaměstnan-

tato měkká data – například 76 % lidí, kteří nás navštívili,

ce, ale hlavním vstupem. Otevřelo totiž otázku společností

odešlo s takovouhle mírou navýšení znalosti – čím jiným nás

přátel muzeí.

budou zřizovatelé hodnotit, než počty? Je to naše chyba.

Český výbor ICOM inspirovalo letošní téma Mezinárodní-

Tvrdíme, že na průzkumy nemáme peníze, protože jediný

ho dne muzeí, které ICOM každoročně stanovuje. Anglické

průzkum, který považujeme za relevantní, je kvantitativní

Museum collections make connections jsme do češtiny po

a tudíž drahý. A přitom málo spolupracujeme se sociology

dlouhých dikusích přeložili jako Muzea tvoří sbírky a lidé,

a s vysokými školami.

a pokusili jsme se na muzeum podívat optikou Paula Valéryho, který prohlásil, že úkolem muzejníka má být proměnit

Abychom to uzavřeli optimističtěji – ve svém příspěvku

tichou hrobku muzea v hovořící pokladnici. Položili jsme

jste na příkladu tří zahraničních muzeí ilustrovala různé

důraz na lidi, a díky této konferenci jsme mohli zaměřit po-

formy participace. Vybavíte si nějaké inspirativní příklady

zornost na ty nejbližší, na členy společností přátel.

i v našem prostředí?

Tento blok konference měl trochu depresivní nádech, stav
společností totiž často není utěšený. Dobrá zpráva je, že je

Přiznám se, že je pro mě snazší dosáhnout na inspirativní

velká vůle to změnit.

příklady spíše do zahraničí. Řada českých institucí je podle

Hlavní problém českých, ale i slovenských společností

mě velmi direktivní – asi je v tom zřejmě určitá míra obavy,

přátel muzeí je ten, že často vznikaly proto, aby svým členům

že by s námi někdo mohl diskutovat, možná i nízké sebe-

umožnily levnější vstup do muzeí. Je to dědictví raných de-

vědomí. Když přistupujete k nějakému úkolu, promyslíte si,

vadesátých let, se kterým je potřeba se vyrovnat. Ze strany

jak má být řešen, a co vás podvědomě vůbec nezajímá, je

ředitele Liechtenštejnských sbírek Johanna Kräftnera si právě

názor ostatních: jste přesvědčen/a, že víte, jak úkol vyřešit,

toto vysloužilo velkou kritiku. Ze zúčastněných přednášejících

a nechcete a často už ani nemáte sílu to obhajovat, diskutovat

tento problém nejvíc řeší Moravská galerie v Brně a Sloven-

s kolegy, být podrobován/a kritice. A to je velké nebezpečí,

ská národní galerie v Bratislavě. Obě instituce zavedly volné

protože pak hrozí riziko, že uděláte věc, která je pro vás zcela

vstupné do stálých expozic, SNG i do výstav. Je tedy nutné

srozumitelná, ale ostatní ji nepochopí.

se zamyslet nad tím, co vlastně mají společnostem nabízet,

Uvedu příklad – kolegyně z Rijksmusea nám na konferenci

a naopak, co od nich instituce očekávají. Hlavní motivací pro

muzejních marketérů na Tchaj-wanu ukázala fantastický

to, stát se členem, by neměla být snaha získat slevu, na to

klip, který natočili rok před znovuotevřením muzea. Snažili

máme konec konců slevové portály. Členství ve společnosti

se v něm vysvětlit, proč je muzeum tak dlouho zavřené, že

přátel by mělo být především otázkou prestiže. Kdo jsou

na tom pracují, ukázali, co všechno je třeba ještě udělat. Pro

členové společností přátel? Odpověď je jasná – ti nejbližší,

mě byl klip naprosto srozumitelný a u profesionálů sklidil

o které se instituce může opírat, může je požádat o pomoc při

velký potlesk. No a pak kolegyně řekla: když jsme natočili

přípravě vlastních akcí, získání peněz na akvizici sbírkového

ten klip, provedli jsme testování a zjistili jsme, že ho nikdo z potenciální cílové skupiny nepochopil. Takže jsme
ho nemohli použít. Zarazila jsem se a říkala si – aha, já jsem
přesvědčena o tom, že to je dobré, a mám přitom pocit, že
jsem objektivní, protože jsem v dané situaci „outsider“, a že
tudíž tento klip musí pochopit každý. A přitom průzkum
ukázal, že to tak nebylo.
Tohle zjištění mě mimochodem nakoplo k přípravě mého
příspěvku. Problém je tedy v tom, že si nikdy nejste schopna
uvědomit, kolik toho lidé za zdí vaší instituce ví nebo neví
o tom, co chcete říct. A na to je třeba vždy myslet.
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předmětu, restaurování, vydání publikace atd. Získat finanční

která se angažuje na resuscitaci Klubu přátel Muzea hlavního

nebo materiální podporu ale není samozřejmá věc, a proto

města Prahy. Zcela odlišný a plný nadějí a příslibů byl Tomáš

i muzeum musí svým přátelům učinit výjimečné nabídky, jako

Voldráb z Klubu přátel hornických tradic Kladno. Ukázal, že

komentované prohlídky výstav mimo otevírací dobu, setká-

společnosti mohou realizovat levné i nákladné projekty, ne-

vání s kurátory, restaurátory, umožnit jim nahlédnout za zdi

smí jim ovšem chybět odvaha a chuť trochu riskovat. Smysl

výstavních sálů. Obě strany musí mít pocit, že pro sebe dělají

společností přátel velmi dobře vystihl Jan Doubek, předseda

něco speciálního, nadstandardního. Právě to je přitažlivé…

Sekce větrné mlýny Kruhu přátel Technického muzea v Brně.

Pocit výjimečnosti posiluje i provoz vlastního prostoru

Popisoval genezi sekce, počáteční tápání a pomoc od muzea,

v rámci muzea. Kancelář společnosti přátel v muzeu je roz-

kterému teď sekce vrací investici i s úroky, protože v dané

hodně lepším místem pro vyřizování záležitostí, od prostého

problematice dnes sdružuje ty největší odborníky, ochotné

placení členských příspěvků až k schůzkám s možnými spon-

kdykoli pracovat ve prospěch muzea.

zory, než pokladna, vrátnice nebo chodba. Společnost je tu

Členové společností i zástupci muzeí si také nejednou

pro muzeum, je skvělé, pokud může mít v muzeu zázemí,

posteskli nad vysokým věkovým průměrem členů. Možná

ale zároveň si musí udržet jistou nezávislost. Nečekat na

je to ale pláč nad špatným hrobem. Generace 60+ dnes roz-

požadavky či nabídky muzea, ale sama je formulovat.

hodně nejsou pasivní. Za život si vybudovaly řadu kontaktů

Pro muzea je důležité, že společnosti přátel sdružují ne-

a mají velkou výhodu volného času. Pro společnosti přátel

muzejníky: umělce, sběratele, učitele, byznysmeny, vědce,

jsou vlastně možná těmi nejlepšími, členy. Je mnohem těžší

ekonomy, šotouše, nerdy atd. Dobře fungující síť členů spo-

a méně efektivní oslovovat mladší ročníky, trávící čas v práci.

lečnosti přátel je prospěšná zejména tak, že šíří dobrou pověst

Německé a britské instituce se o to přesto snaží, a to právě

muzea v kruzích, na něž muzeum samo nedosáhne. Náklady

přes společnosti přátel, které nabízejí moderované programy

na ústní propagandu a lajky na facebooku se nedají srovnat

jako Meeting after a bussy day nebo Kunst für alle die (zu) viel

s placenou reklamní kampaní.

arbeiten, konané večer po otevíracích dobách.

Česká muzea a galerie mají celou řadu společností přátel.

Závěrečné diskuse se zúčastnili ředitelé muzeí Alexandra

Jejich úspěch je do značné míry svázán s osobním nasazením

Kusá, Luděk Beneš, Johann Kräftner, Jan Press a Vlastimil

jejich členů, potažmo předsedů a předsedkyň. Jako společ-

Vykydal, kteří prezentovali svůj pohled na danou proble-

nost jistým způsobem vzorovou můžeme vnímat Společnost

matiku. Především ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press

přátel Národní galerie v Praze. Její předsedkyně Olga Pujma-

poukazoval na to, že společnosti přátel by měly více pomáhat

nnová-Stretti vložila do fungování společnosti obrovskou

svým institucím v oblasti fundraisingu. Ředitelka Slovenské

energii a kus svého života. Podařilo se jí vybudovat organizaci,

národní galerie Alexandra Kusá se snažila vysvětlit, co může

která má přes tisícovku členů a více jak tři desítky z nich žijí

ředitel udělat pro to, aby společnost přátel mohla dobře fun-

za hranicemi České republiky. Společnost má velké množství

govat. Společně s Johannem Kräftnerem se shodli na tom, že

nejrůznějších aktivit, organizuje přednášky, prohlídky výstav,

největší síla společností přátel spočívá v utváření pozitivního

exkurze, vydává bulletin, přispívá na restaurování a akvizice

obrazu muzea a jeho „Mundpropagandě“.

předmětů do sbírek galerie. Předsedkyně v kuloárních roz-

Martina Lehmannová

hovorech zvažovala iniciaci společných setkávání s předsedy
ostatních společností. Byl by to velmi záslužný krok a přirozeně by se tak rozvinul záměr zahájit debatu o stavu společností
přátel muzeí, který jsme si vytýčili při přípravě konference.
Se svými postřehy k fungování společností přátel muzeí
umění vystoupili dále Jiří Kroupa, předseda Společnosti přátel
Moravské galerie v Brně, Lenka Havelková za Spolek přátel
Muzea umění Olomouc a Zuzana Palicová za Klub přátel
Slovenské národní galerie. Tyto společnosti jsou ve fázi debat
a proměn vlastního fungování.
Velkou prestiž má Společnost Národního muzea, kterou
představil předseda jedné z jejích sekcí pan Václav Němec.
Také ta oplývá řadou aktivit pro svoje členy. Podobně na
tom je i Společnost přátel Uměleckoprůmyslového musea
v Praze, kterou představila Irena Brabcová. S nemalou dávkou skepse vystoupila se svým příspěvkem Milena Suská,

22

6[14

Rozhovor
s Johannem Kräftnerem

ředitelem Lichtenštejnských knížecích sbírek

Považoval kníže za důležité alespoň některá díla ze své
soukromé sbírky zpřístupnit veřejnosti ve Vídni?
Podařilo se mi přesvědčit knížete, tak před 15 lety, že
pokud jste vlastníkem sbírky, která si svým rozsahem a kvalitou nezadá ani s některými vynikajícími národními sbírkami
a má neuvěřitelnou uměleckou hodnotu, máte také určitou
zodpovědnost nenechat ji zavřenou v trezoru, ale zpřístupnit
ji širšímu publiku – nechápat ji jen jako aktivum, které vám
zhodnotí majetek. Kníže se tehdy rozhodl nechat zrekonstruovat nejdříve letní palác a posléze městský palác ve Vídni, kde
je nyní vystaveno zhruba 350 předmětů – což je jen zlomek
celkového počtu (jen maleb máme přes 1 600 kusů).
Staráme se také o několik dalších sbírek, dlouhodobě
zapůjčených – například o sbírku knížat ze Schönbornu,
o nejdůležitější malby ze sbírky knížete Schwarzenberga,
a v neposlední řadě o Hohenbuchauskou sbírku, v současné
době vystavenou v USA.
Vytvořil se tak určitý konvolut děl, která můžeme vystavovat v obou palácích v proměnlivých instalacích, a zároveň mít
ještě jednu dvě výstavy po světě, kromě mnoha jednotlivých
krátkodobých zápůjček.
V roce 2012 se kníže rozhodl zrušit pravidelnou návštěvní
dobu muzea v letním paláci a dělat nadále jen komentované prohlídky – co ho k tomu vedlo?
Na začátku jsme měli kolem 250 000 návštěvníků za rok,
což je opravdu mnoho, v poměru s ostatními muzei – na-

Lichtenštejnské knížecí sbírky zaujímají mezi světovými

příklad Kunsthistorické muzeum má kolem 650 000 ročně.

sbírkami umění mimořádné místo – obsahují mistrovská

Pak tento počet trochu klesl, nakonec jsme měli asi 90 000

díla, získaná v průběhu staletí rodem Lichtenštejnů, kte-

přímých platících návštěvníků za rok. Mnoho lidí však chodilo

rá jsou dnes opět vystavena ve dvou palácích ve Vídni.

v rámci různých akcí, měli jsme například akci nazvanou

Můžete popsat, čím se knížecí sbírky liší od ostatních,

„Návštěva muzea po práci“ – přišla skupina třeba 20 kolegů

veřejných uměleckých sbírek?

po pracovní době, dostali sklenku šampaňského na uvítanou a strávili nějaký čas v muzeu. Nebyli to však standardní

Zaprvé je třeba vyjasnit, proč jsou Lichtenštejnské knížecí

návštěvníci, takže se do statistiky návštěvnosti nepočítali.

sbirky spojeny s Vídní, když kníže žije v Lichtenštejnsku. Rod

Lidí, kteří chodili na tyto akce, bylo nakonec tolik, že kníže

Lichtenštejnů vždy působil v dolním Rakousku a na jižní Mo-

rozhodl – dobrá, budeme dělat jen akce a zrušíme pravidel-

ravě, jeho členové většinu času trávili v tamějších palácích

nou otevírací dobu, protože její provoz je příliš nákladný.

a zámcích. Kníže Karl Eusebius začal již na začátku 17. století

Kníže je bankéřem, je tedy z odlišného světa. Řekl mi – pane

sbírat umění, a jeho nástupci v tom od té doby pokračují.

Kräftnere, když dělám byznys, chci vidět příjem, vyrovnaný

Sbírka byla přestěhována na sklonku 2. světové války z Vídně

rozpočet mě nezajímá. Budeme otevírat muzeum jen na

do Lichtenštejnska, kam musela rodina odejít do exilu, pro-

objednání, a Vy tak můžete mnohem více svého času věnovat

tože jeden její člen byl židovského původu. Tam žije dodnes.

organizaci výstav v zahraničí a sbírkám samotným.

Řekl bych, že je to největší soukromá sbírka umění na svě-

Změnili jsme systém, dvakrát měsíčně máme pravidelné

tě. Je to soukromý majetek panujícího knížete – Hans Adam

komentované prohlídky, na které se může kdokoli přihlásit,

II. vlastní celou sbírku. Protože její sídlo musí být vždy tam,

a děláme mnoho dalších prohlídek pro objednané skupiny

kde žije kníže, od roku 1939 je to Vaduz. V obou palácích ve

– někdy tři čtyři denně. Kníže ustanovil společnost, která

Vídni tedy máme alespoň dlouhodobou zápůjčku.

tyto prohlídky organizuje, a my jí zajišťujeme paláce stále
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v perfektním stavu, se všemi uměleckými díly uvnitř. Já se

bodě zastavily a již nerostou, i když výdaje dále stoupají,

mohu soustředit na výstavy a diplomatické vztahy všude po

a rozdíl mezi těmito čísly se zvětšuje. Instituce tento rozdíl

světě – v této době jednáme o projektech v Mexiku, Brazílii,

musí pokrýt z darů od tzv. přátel muzea, je tedy velmi důležité

Turecku. Například v Číně před třemi nebo čtyřmi lety o Lich-

takovou skupinu mít.

tenštejnsku nikdo neslyšel, když jsem tam přišel s návrhem

Příznivci muzea mohou působit na různých úrovních – část

uspořádat výstavu v Národním muzeu v Pekingu, všichni

našich přátel tvoří dobrovolníci, kteří se starají o informační

na mě zírali a mysleli si – co je to za blázna? Nyní každý, kdo

systém, radí a pomáhají návštěvníkům v muzeu. Další skupi-

viděl naši výstavu v Číně nebo v Japonsku, ví, kdo jsou Lich-

nou přátel jsou ti, kteří vás mohou finančně podpořit, na ně se

tenštejnové a kde sídlí – a toho chtěl kníže dosáhnout. Pro

obrátíte, když potřebujete získat prostředky na určitý projekt,

knížete, jeho rodinu i celou zemi je to diplomatická a také

třeba výstavu, kterou si jinak nemůžete dovolit. Těmto lidem

ekonomická záležitost. Každá naše vernisáž je příležitostí ke

na oplátku nabízíte možnost prezentovat se ve společnosti,

státní návštěvě, což Lichtenštejnsku velmi pomáhá, a kníže

což je pro ně vždy důležité.

na druhou stranu v těchto zemích podniká i jiným způsobem,
takže je to oboustranně výhodné.

Jsou tu také daňové důvody pro finanční podporu muzeí, ale u nás ve střední Evropě jsou zcela zanedbatelné, ve
srovnání se Spojenými státy. Tam, když darujete 100 tisíc

Co se týče financování, kníže zřejmě bude chtít, aby mu-

dolarů muzeu, je to jako byste zaplatili daň v této hodnotě.

zeum mělo vyrovnaný rozpočet – vaše příjmy pochází

V Rakousku můžete darovat 5 % svého příjmu po zdanění,

zejména ze vstupného a od sponzorů?

to je jako nic. Když tedy naši středoevropští politici říkají, že
muzea u nás by měla fungovat jako ve Spojených státech,

Zpočátku to tak bylo, museli jsme pokrýt všechny přímé

měli by nejprve sami udělat svůj domácí úkol – změnit le-

náklady na otevření paláce – zabezpečení, personál… také

gislativu tak, aby bylo možné platit daně přímo muzeím,

bylo nutné knížecí nadaci zaplatit obrovskou částku za nájem.

školám, nemocnicím atd., namísto Ministerstva financí. Tak

Podařilo se mi na to získat prostředky od skupiny obchodníků

by to mělo být.

s uměním. Kníže platil režijní výdaje, zaměstnance, restaurování, samozřejmě nové akvizice. Pořádání výstav však chtěl
mít pokryto z darů od sponzorů, které jsem přivedl. Dělali
jsme třeba výstavu „Einzug der Künste in Böhmen – Malerei
und Skulptur am Hof Kaiser Rudolfs II. in Prag“, kompletně
financovanou přáteli muzea ve Vídni.

Právní úprava spolků

podle nového občanského zákoníku
Od roku 1990 do konce roku 2013 byla nejčastější formou

Nyní pracujeme na restaurování Lichtenštejnské hrobky

sdružování fyzických a právnických osob tzv. sdružení. Práv-

ve Vranově u Brna, je to zajímavý projekt, na kterém úzce

ní úprava sdružení (označovaných rovněž jako „občanská

spolupracujeme s místními organizacemi v Brně a v Praze.

sdružení“) podléhala režimu zákona č. 83/1990, o sdružování

Prázdné sarkofágy jsme odvezli na restaurování do Vídně,

občanů. Pro představu – k 18. březnu 2013 bylo evidováno

protože jsme u vás nemohli najít nikoho, kdo by se takové

Ministerstvem vnitra cca 93 000 občanských sdružení.

zakázky chopil, ale v říjnu příštího roku už by měly být zpátky
a oprava celé hrobky dokončena.

K 1. lednu 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“), kterým byl zrušen zákon o sdružování občanů. NOZ přináší novou, podstatně

Zmínil jste přátele muzea – jak si je pěstujete? U nás je

rozsáhlejší a detailnější úpravu sdružovacího práva. NOZ

činnost spolků přátel muzeí stále spojena s odkazem dob,

opouští dosavadní zákonný termín „sdružení“ a nahrazuje jej

kdy pomáhaly muzea v českých zemích zakládat, takže

pojmem „spolek“. Občanská sdružení založená podle zákona

dnes je jejich role mnohem méně jasná.

o sdružování občanů tak jsou od 1. ledna 2014 automaticky
považována za spolky.

V Rakousku to bylo stejné, muzea na svém počátku ne-

Pokud mělo občanské sdružení organizační jednotky,

dostávala od Habsburků žádnou podporu a občané na jejich

jsou tyto organizační jednotky od 1. ledna 2014 automaticky

založení museli získat prostředky sami. Šlechtické rody jako

považovány za „pobočné spolky“. Aby bylo sdružení pova-

Lichtenštejnové byli také těmito mecenáši, Johanness II.

žováno za spolek, případně aby byla organizační jednotka

například věnoval 125 mistrovských děl ze své sbírky bieder-

sdružení považována za pobočný spolek, není třeba žádné

meieru vznikající Rakouské galerii (dnes Belvedere) a další

„přeregistrace“, žádných speciálních úkonů ze strany sdružení.

díla Muzeu města Vídně (Wien Museum). Všechna tato mu-

Po 1. lednu 2014 je zachována historie spolků, není dotčena

zea dnes podporuje stát, nicméně příspěvky se na určitém

jejich právní kontinuita.
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NOZ stanovuje sdružením, která existovala do 31. prosince

Má-li tedy spolek sídlo např. v Boskovicích, je příslušným

2013, tyto povinnosti:

rejstříkovým soudem takového spolku Krajský soud v Brně.
Návrh na zápis je třeba podat na speciálním formuláři, který

a) Do 1. ledna 2016 uvést svůj název do souladu s požadavky NOZ. Název spolku musí nově obsahovat slova

je dostupný na internetových stránkách justice.cz (http://
www.justice.cz).

„spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“. NOZ v této

Protože právní úprava spolků prošla podstatnou změnou

souvislosti uvádí, že spolek není povinen upravit svůj

a pro sdružení existující k 31. prosinci 2013 je s přechodem

název tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména uží-

na NOZ spojena řada povinností, rádi bychom Vás pozvali

val-li spolek svůj název dlouhodobě a je-li pro něj tak

na semináře organizované naší advo kátní kanceláře v Praze

příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze

a v Brně. Semináře budou zaměřené na praktické věci spo-

rozumně předpokládat. Doporučujeme nicméně, aby

jené s novou právní úpravou spolků. Více informací najdete

spolky doplnily svůj název alespoň o zkratku z.s. Podle

na stránkách http://www.legalpartners.cz v sekci „Novinky“.

našeho názoru totiž zákonem výše uvedené „důležité důvody“, zejména pak požadavek na dlouhodobost užívání

Šárka Vašíčková

názvu a příznačnost názvu pro spolek, je třeba vztahovat

advokátka AK LegalPartners

i k právní formě, tj. název spolku musí být neodmyslitelně
spojený i s určitou právní formou. U většiny občanských
sdružení však takové spojení neexistuje.
b) Do 1. ledna 2017 přizpůsobit stanovy požadavkům
NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu,

Proč nemůžeme pomáhat muzeu?
Polygrafická sekce Klubu přátel NTM

doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku.

Činnost přátel muzea může být velmi rozmanitá, zpravidla

Skutečnostmi, které je třeba doplnit do spolkového rejs-

jsou to odborné články, přednášky a jiná práce, kterou zájemci

tříku, se rozumí: účel spolku, název statutárního orgánu,

odvádějí zdarma nebo za symbolickou náhradu. V těchto

počet jeho členů, identifikace členů statutárního orgánu,

případech je postup z hlediska právního a účetního celkem

uvedení způsobu jednání za spolek, den vzniku a zániku

zaběhnutý algoritmus. Jsou však situace, kdy je pomoc mu-

funkce, obdobné údaje o kontrolním orgánu, (je-li zříze-

zeu pro klub jeho přátel jen obtížně proveditelná, a to by

ný), předmět vedlejší činnosti (je-li provozována), název

bylo dobré změnit.

nejvyššího orgánu a název, sídlo pobočných spolků (jsou-li
zřízeny) atd.

Konkrétněji: Při Národním technickém muzeu existoval od
jeho počátků klub přátel. Měl sekce rozdělené podle oborů

c) Do 1. ledna 2017 podat návrh na zápis pobočného

– sbírkových skupin. Většina sekcí se podílela na odborné

spolku do veřejného rejstříku. Tato povinnost se vzta-

činnosti, přispívaly k programu konferencí nebo seminářů,

huje na spolky, které měly k 1. lednu 2014 organizační

z nichž byly vydávány sborníky. Podobné to bylo i se sekcí

jednotky (od 1. ledna 2014 pobočné spolky).

polygrafickou. Jejími členy byli od začátku mimo muzejních
profesionálů i nadšenci z tiskáren, kteří se také podíleli na

NOZ přináší rozsáhlou úpravu spolků, zároveň však

tvorbě sbírek. První shromažďování předmětů z oboru poly-

spolkům ponechává širokou volnost. Většinu oblastí si

grafie proběhlo už v Průmyslovém museu Vojty Náprstka, kde

spolky mohou upravit ve svých stanovách odlišně od

byly tiskařské stroje, nástroje a pomůcky posléze vystaveny.

zákona (s výjimkou ustanovení NOZ, od nichž se nelze
odchýlit) a teprve pokud nějakou oblast neupraví, aplikují
se na ni příslušná ustanovení NOZ.
Po 1. lednu 2014 se spolek zakládá přijetím stanov dvěma
možnými způsoby:
a) shodou zakladatelů na obsahu stanov, nebo
b) usnesením ustavující schůze.
Spolek lze i po 1. lednu 2014 založit nejméně třemi osobami vedenými společným zájmem.
Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku. Spolkový
rejstřík je vedený u příslušného rejstříkového soudu. Rejstříkovým soudem se rozumí místně příslušný krajský soud.
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O nedělích a svátcích chodili knihtiskaři a litografové do

se však kardinální problém: Muzeum sice může finanční dar

muzea a ukazovali návštěvníkům, jak jejich řemesla fungu-

od soukromníka nebo firmy přijmout, nemůže však zaručit,

jí. Nezapomeňme, že v posledních desetiletích 19. století,

že peníze půjdou na daný účel! Kdyby muzeum například

kdy bylo tiskařské oddělení v Náprstkově muzeu v čerstvém

mělo dluh u pražských plynáren, musely by se darované

provozu, byla litografie na svém vrcholu – tiskly se takto

peníze použít na plyn.

například plakáty, odborné ilustrace či luxusní obaly.

Nakonec se našlo jediné možné řešení: Polygrafická sekce

Náprstkovo muzeum bylo první, pak následovalo Technic-

Klubu přátel NTM se musela změnit na samostatné občan-

ké muzeum království českého, které v roce 1910 otevřelo ve

ské Sdružení polygrafů pro podporu expozice v NTM (SP).

Schwarzenberském paláci i polygrafickou sekci. Také zde byli

Žádnou ze zúčastněných stran to nebylo přijato s nadšením,

kolem sbírek shromážděni významní odborníci.

ale nikdo nenašel jinou cestu. Osamostatnění od NTM mělo

Polygrafická sekce Klubu přátel Národního technického
muzea byla aktivní i v 70. a 80. letech 20. století, stále s dobrý-

pro Sdružení řadu výhod i nevýhod, ale ukázalo se jako
životaschopná varianta a vyřešilo řadu problémů.

mi odborníky v čele. Aktivně se účastnili odborných seminářů

Od roku 2000, kdy Sdružení vzniklo, do otevření expozice

a pomáhali při výstavách, například tiskem doprovodných

v roce 2011, se v NTM vystřídala řada ředitelů. Někteří jeho

materiálů. Tiskařská hrdost na své „černé umění“ nepřestávala

činnosti fandili (není divu, když viděli nadšení, s nímž polygra-

fungovat. Samozřejmostí byla stálá spolupráce Sekce s od-

fové muzeu pomáhali), někteří měli pocit, že SP je cizí těleso,

borným tiskem, v té době to byl tradiční časopis Typografia

místy až konkurenční. V každém případě SP přineslo muzeu

vycházející od roku 1888.

několik pěkně zrestaurovaných tiskových strojů a několik

V 90. letech se situace trochu změnila, všichni tiskaři měli

set tisíc korun na expozici. Spolu s muzeem organizovalo

plné ruce práce s novými vlastnickými vztahy i s novou tech-

a financovalo architektonickou soutěž, připravilo a vydalo

nikou, která v tomto oboru udělala převratné změny. To však

průvodce k expozici, a pokud bychom započítali náklady

neznamená, že činnost Klubu přátel NTM a polygrafické sekce

na opravy exponátů, práce členů by znamenala přínos více

skončila! Jen se změnila. Na její platformě se jednalo napří-

než milion korun.

klad o tom, jak udržet časopis Typografia, nebo jak zachránit

I když spolupráce až na výjimky fungovala celkem dobře,

mizející techniku pro muzeum. Něco se dařilo, něco ne, ale

není to jistě systémově dobré řešení. Zrušit sekci Klubu přátel

sekce nespala.

proto, aby lidé, kteří jsou jejími členy, mohli pomáhat muzeu,
rozum nebere. Při následujícím zásahu do zákona o muzeích
by se vyplatilo uvažovat o řešení, které by nutnost takového
kotrmelce odstranilo. Nebo se počítá s tím, že už nikdy nikdo
nebude chtít žádnému muzeu pomáhat?
Jana Vránková
místopředsedkyně Sdružení polygrafů

Koncem tisíciletí se ukázalo, že muzeum bude v nově uvolněných prostorách své budovy konečně budovat expozice.
To vlilo novou energii do žil přátel muzea – polygrafů. Řada
tiskáren chtěla k vytvoření nové expozice přispět – několik
specializovaných firem bylo ochotno pod vedením muzejních
restaurátorů exponáty vyčistit a repasovat. Řada majitelů tiskáren chtěla na expozici věnovat slušné obnosy, papírenský
velkoobchod věnoval papíry na tiskoviny, a podobně. Ukázal
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(Jak) přežily muzejní spolky
rok 2000?

/ můžeme pomoci?“ Pole k realizaci je široké – od pomoci
s mytím skel a stavbou výstavních vitrín přes organizování
akcí, poskytování tipů na doplňování sbírek až po hledání

I tak by se možná dalo nazvat dvoudenní kolokvium, které

partnerů a shánění finančních prostředků. My jim za to chce-

v listopadu uspořádala AMG v Brně. Také já jsem krátce po

me nabídnout vždy příznivé přijetí v muzeu, zvýhodněné

svém nástupu do muzea pátrala, jak že se to má s klubem

vstupné (protože zatím nebudou vybírány členské příspěvky),

jeho přátel. Zjištění bylo tristní – klub byl sice založen už

exkluzivní komentované prohlídky, workshopy… Zkrátka

v roce 1996, ale nikdy se nesešel, nikdy nezpracoval žádné

musíme společně usilovat o partnerství, kdy žádná ze stran

stanovy, postupně v tichosti upustil (pro neúspěšnost) od

nebude mít pocit, že ji „zase někdo s něčím otravuje“, ale

vybírání členských příspěvků… Fakticky tedy existoval pouze

bude se ráda s tou druhou opakovaně setkávat. Držte nám

v sešitu vedený seznam členů, kterým muzeum – pokud na

palce. Vždyť přece „kde je vůle, je i cesta“.

ně mělo adresy – zasílalo pozvánky na své akce. Zda na ně
členové chodili, už ale nikdo nesledoval.

Milada Valečková
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Požádali jsme tedy 23 zaevidovaných o vyplnění krátkého
dotazníku. Vrátilo se pouhých 9 odpovědí, v nichž o hlubší spolupráci projevili zájem pouze 4 členové (dva z nich
s muzeem již delší dobu aktivně spolupracují), a to formou
pomoci s organizací akcí, v jednom případě i se správou
sbírek. Rozhodli jsme se proto oficiální činnost klubu ukončit
a zájemcům i nadále bezplatně zasílat pozvánky na vernisáže
a doprovodné programy.

Jak fungují spolky přátel muzeí?
Anketa mezi účastníky Kolokvia 2014
Během druhého jednacího dne Kolokvia 2014 podnikla redakce Věstníku AMG stručný orientační průzkum mezi

O tom, že muzejní spolky (bez ohledu na to, jakou mají

účastníky. Zájemci odpověděli na 2 otázky, které se lišily

právní formu či název) dnes příliš netáhnou, se nahlas nemlu-

podle toho, zda jejich muzeum spolupracuje se spolkem

ví. Nicméně dávaly to tušit už názvy některých avizovaných

přátel, či nikoli.

příspěvků pro brněnské kolokvium: „Jak to u nás (ne)funguje“
nebo „Klub přátel – nejméně žádaná agenda v muzeu…“. Také

A. Muzeum spolupracuje se spolkem přátel:

ostatní referující potvrdili, pokud se nezabývali pouze historií

1. V čem tato spolupráce spočívá?

dávno minulou, jejich vesměs malou aktivitu a formálnost.

2. Naplňuje Vaše představy? Pokud ne, proč?

Světlou výjimkou bylo několik mimořádně zajímavých
příspěvků o skupinkách nadšenců, které oficiálně pracují pod

B. Muzeum nemá spolek přátel:

hlavičkou muzea, nicméně jejich činnost je úzce limitována

1. Přiměly Vás příspěvky na kolokviu uvažovat o tom, že společ-

okruhem jejich zájmu, ať jím jsou třeba kolejová vozidla či

nost přátel založíte? Nebo podle Vás již dnes nemají smysl?

větrné mlýny (Technické muzeum v Brně) nebo provozování

2. Pokud mají, jakou formu by jejich spolupráce s muzei a ga-

opuštěného dolu (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně).

leriemi mohla mít?

Starou tramvaj nebo šachtu si prostě každý sám pro sebe
pořídit nemůže a muzeum mu dává šanci se jeho koníčku věnovat. Každopádně díky za ně. Díky za všechny nadšence, kteří
jsou dnes ochotni zadarmo ve svém volném čase pomáhat,
naplňovat tím svůj osobní život a přitom ještě potěšit ostatní.
Jak tedy s přáteli muzea dál? U nás jsme se rozhodli nerezignovat. Vždyť přece naše úžasné muzeum má tolik přátel

NEMÁ
a NECHCE
spolek
MÁ spolek
je SPOKOJENO

a příznivců! Jen na facebooku jsme jich za rok nasbírali na
sedm stovek. A tak jsme ty, ke kterým máme i osobně blízko
a současně je považujeme v jejich okolí za uznávané autority,
oslovili k aktivitě. V říjnu se uskutečnila ustavující schůze, která
zvolila vedení a připravila registraci a první návrh programu.
Postupně se také rozbíhá nábor zájemců.
Jak bychom si činnost Spolku přátel MSB vlastně představovali? Jako dobrou dělnou partu, která se (třeba po seznámení s programem muzea) přijde zeptat: „S čím Vám můžu /
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Ankety se zúčastnilo celkem 32 respondentů. Čtrnáct
z nich spolek přátel nemá, a z této skupiny 5 muzeí o založení
spolku ani neuvažuje: chybí jim lidé ochotni se zapojit, není
jim jasné, k čemu by měl spolek sloužit, nebo mají dostatek
přátel i bez spolkové organizace.
Devět respondentů o založení spolku naopak uvažuje:
Výhody spatřují v pomoci dobrovolníků, užším propojení
s veřejností, v možnosti sbírat informace, aktivovat návštěvníky a propagovat muzeum.

příběh muzejního
předmětu
Tajemství staré truhly
Muzejní pracovník se v dnešní době příliš nesetkává s tím,
že by se ještě v depozitáři našly nějaké předměty tzv. ze

V 18 případech spolek přátel při muzeu funguje. Z této

starých sbírkových fondů, o jejichž faktické existenci by on

skupiny však osmi účastníkům spolek spíše či vůbec nenapl-

ani jeho předchůdci neměli povědomí. Vše je zapsáno, více

ňuje jejich představy. Problém vidí v nedostatku spolupráce

či méně zdokumentováno a uloženo, prochází inventarizací

spolku s muzeem i s veřejností, zejména s mladší generací,

a postupnou konzervací či restaurováním.

malém podílu na akcích muzea, nevyužívání grantových mož-

V letech 2006–2008 byla v konzervátorských dílnách Re-

ností, mizivé či neexistující donátorské a sběratelské činnosti

gionálního muzea v Chrudimi restaurována část souboru

spolku. Objevily se názory, že spolek muzeu spíše konkuruje,

lidového nábytku ze sbírek muzea. Tak byla v roce 2007 vy-

nevytváří vlastní aktivity, je příliš uzavřen novým členům,

brána i malovaná lidová truhla z Podkrkonoší z 1. poloviny

spolupráce s ním se vyčerpává zasíláním pozvánek na akce.

19. století (inventární číslo E 1075). Truhla byla uzamčena, ale

Deseti muzeím jejich spolek představy naplňuje. Spolu-

klíč k zámku byl kdysi dávno nenávratně ztracen. K zásahu

práce vypadá například tak, že muzeum spolku poskytuje

ovšem bylo nutné truhlu otevřít, došlo tedy k demontáži

zázemí, dává slevy či nulové vstupné, přátelé muzea se na-

zámku. K překvapení všech se po otevření objevila v úložném

opak podílí na drobných opravách sbírkových předmětů,

prostoru sada 24 proutěných košíkářských výrobků různého

pomáhají s digitalizací dokumentů díky získaným dotacím,

druhu, materiálu a provedení (košíky, kabelky, kufříky, košíčky

účastní se přípravy výstav, pomáhají doplňovat sbírkový fond,

na květiny, okříny, stojan na noviny) z proutí, rákosu, slámy

s organizací akcí a vydáváním publikací, někde se podílí na

a textilu, evidentně starší výroby. Předměty byly ve velice

badatelské činnosti – dokumentaci 2. světové války v regionu,

dobrém stavu, takže stačilo jen základní ošetření – očištění

na komentovaných prohlídkách, vycházkách a přednáškách.

od prachu. Nebyly evidovány v platné muzejní evidenci, většina z nich ale měla připevněno tzv. staré číslo – to znamená
číslo, které bylo předmětu přiděleno ve 20. letech 20. století
a v rámci toho byl předmět popsán v lístkovém katalogu. Ne
všechny lístky z této doby, které jsou dnes pouze pomocnou
evidencí, však byly zachovány, což se bohužel týkalo i tohoto
souboru. Takže pátrání po původu košíků pokračovalo dál.
Vzhledem k tomu, že předměty mohly pocházet z přelomu 19. a 20. století, bylo potřeba pročíst Zprávy kuratoria
Průmyslového musea pro východní Čechy v Chrudimi, v nichž
byly vždy za každý rok zaznamenány přírůstky do sbírek,
a také tzv. Starou inventární knihu – inventář vedený přibližně
v letech 1893–1912, který dnes slouží jako pomocná evidence
a v němž jsou často dopsána stará čísla z 20. let minulého
století. Některé předměty zde však zapsány nebyly a jiné
zase již dnes nenacházíme v muzejní sbírce. Trpělivost však
přináší růže, v tomto případě částečný úspěch. Ve Zprávách
kuratoria za rok 1903 se dočteme, že v tomto roce byla přijata série 18 kusů košíků, „hlavně květinových, zhotovených
dle vzorů žaponských v c. k. odb. školách v Mělníku, Bleistadtě,
Vídni a Foglianě“ a záznamy o nich, s připojenými čísly, která
jsme našli na předmětech, pak nalézáme i ve Staré inventární
knize. Tam je jako způsob nabytí zapsáno „Zakoupeno od c. k.

Den horníků na Dole Mayrau v roce 2006. Foto: Jan Uváček

vzorné dílny košikářské ve Vídni“ v roce 1903, u jednotlivých

28

6[14
předmětů uvedena cena (od 2 do 7 K) a původ – Mělník (zde
byla košíkářská škola založena roce 1897), Fogliano (škola od
roku 1881), Oloví (= Bleistadt, škola od roku 1893). Dalších 6
košíkářských výrobků nalezených v truhle už zde není uvedeno. Snad by mohly pocházet z akvizice, zapsané ve Zprávách kuratoria k roku 1900, kdy bylo získáno 11 proutěných
pletených výrobků z košíkářské školy ve Stříbrných Horách.
Předměty byly tedy získány, tak jako mnoho jiných, v době
počátků našeho muzea (založeno 1892), které mělo za úkol
kromě získávání a uchovávání dokladů minulosti podporovat tehdejší současnou řemeslnou výrobu a usilovat o její

pozvánky
na výstavy
Století pohrom – století zázraků
Rudolfa Dzurka
Muzeum romské kultury
24. října 2014 – 20. března 2015

zdokonalení. Muzeum kromě jiného podporovalo řemesla
a odborné školství, a to jak přednáškami, výstavami, tržnicemi výrobků, pořádáním kurzů, tak i nákupy vybraných
příkladných výrobků.
Truhla je nyní vystavena ve stálé expozici lidového nábytku a košíky byly po ošetření a zapsání do sbírek uloženy v depozitáři a občasně jsou i jednotlivě vystaveny. Kdy
byly do truhly uzavřeny, to už asi nikdy nezjistíme. Mohlo
jít o uložení v době válek, transport při zápůjčce, stěhování
sbírek v dobách, na které už nestačí ani vzpomínky muzejních
pamětníků.
Alena Dufková
Regionální muzeum v Chrudimi

Rudolf Dzurko: Století pohrom, století zázraků
Rudolf Dzurko (1941–2013) se narodil v Pavlovcích na
východním Slovensku. Od roku 1945 žil v severních Čechách
ve sklářském regionu, později pracoval jako dělník ve zdejších
sklářských závodech. Od počátku 70. let se věnoval tvorbě
obrazů z barevné skleněné drtě (sklářského odpadu), kterou
lepil na skleněné tabule. Zhotovoval také sochy z pískovce
a ze dřeva. Rudolf Dzurko je nositelem Ceny Revolver Revue
za rok 1996. Je v Česku uznávaným naivním výtvarníkem
a patrně vůbec nejznámějším romským umělcem u nás.
Jeho díla jsou atraktivní pro širokou veřejnost, pro sílu
a neotřelost svého vyjádření vysoce ceněná i odborníky. Ač
zemitě ukotvené do romské nátury, pojednávají jeho mozaiky
a sochy problémy obecně lidské, dalo by se říci především
lidské. Pohlížíme-li na Dzurkovo dílo jako na celek, ukazuje
se, že prvoplánově zjevné romské postavy jsou jen formou
zvolenou k úvahám zásadnějším, k otázkám bytí a nebytí,
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vztahů mezi mužem a ženou, zázraku zrození, vztahu ke

Většina exponátů výstavy pochází z vlastních muzejních

všemu živému, ke světu... Nadšení z jeho díla autor sám rád

sbírek, 12 obrazů a 3 sochy jsou zapůjčeny ze soukromých

tlumil hláškami, že není žádný umělec. Ty bylo možno vnímat

sbírek a ze sbírek Severočeská galerie výtvarného umění

i jako sdělení o tom, že není intelektuál, který by si liboval

v Litoměřicích. Vyznění výstavy umocňují doprovodné akce,

ve filozofování nad svou tvorbou, ve slovním přemítání nad

jako komentované prohlídky a workshopy pro děti i dospělé

významy svých děl. Pocházel z prostého prostředí, dlouho se

(jejich aktuální nabídka je na http://www.rommuz.cz). K vý-

živil jako dělník, ale hlavu měl plnou neodkladných myšle-

stavě vyšel katalog a také reprodukce vybraných obrazů

nek, které vkládal právě do svých obrazů a soch, jež se samy

a soch na pohlednicích a plakátech různých formátů, které

o sobě uměním staly.

jsou k dostání v muzejním obchůdku v pokladně muzea

Výstavní soubor je výběrem z Dzurkova obsáhlého a mno-

i v jeho e-shopu.

hovrstevnatého díla. Celkem 39 obrazů ze skleněné drtě a 8

Dzurkovy práce vlastní vedle soukromých tuzemských

dřevěných soch je ve výstavních prostorách brněnského

i zahraničních majitelů například i Národní muzeum, Ná-

Muzea romské kultury rozmístěno do čtyř jen hrubě tema-

rodní galerie v Praze, Severočeská galerie výtvarného umění

tických bloků: svět Romů – svět bídy i fantazie a bláznovství

v Litoměřicích, Galerie Klatovy / Klenová nebo Slovenská

spojeného se silou přirozené lidskosti; cesty Romů; žena jako

národní galerie. Muzeum romské kultury, státní příspěvková

zásadní téma umělcovy tvorby i celoživotní pouti a konečně

organizace, buduje kolekci autorových děl prakticky od svého

ukotvení těchto cest v historických souvislostech druhé po-

vzniku (1991), první jeho dílo bylo tehdejším občanským

loviny 20. a počátku 21. století. K frekventovaným tématům

sdružením Společnost odborníků a přátel Muzea romské

Dzurkova díla patří i smrt. K té se stále vrací, až s obsesivní

kultury zakoupeno v roce 1992. Od té doby vybudovala tato

nutkavostí, ale také jistou dávkou břitkého humoru.

instituce reprezentativní kolekci již více než třiceti autorových
skleněných obrazů i dvou desítek dřevěných soch, sošek
a sousoší. V současné době Muzeum romské kultury usiluje
sbírku dále rozšířit a pokusit se tak ojedinělé dílo Rudolfa
Dzurko udržet v jeho celistvosti.
Jana Horváthová

Ázerbajdžán – čarovná země ohně
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum
asijských, afrických a amerických kultur
28. listopadu 2014 – 15. února 2015
Do poloviny února 2015 se návštěvníci Náprstkova muzea
přenesou do země, které se říká země věčného ohně. V Ázerbajdžánu je totiž oheň uctíván již od nepaměti, a i dnes, když
projíždíte krajinou, jsou vidět hořící výrony zemního plynu,
nepřetržitě šlehající zpod porézního pískovcového podloží.
Hostující Národní muzeum historie Ázerbájdžánu z Baku
představuje v Náprstkově muzeu průřez historií a kulturou
své země od starověku až po 19. století.
Výstava „Ázerbájdžán – čarovná země ohně“ otevírá návštěvníkům unikátní pokladnice sbírek, pocházejících z dávné
minulosti a z mnoha dochovaných starověkých památek.
Kamenné epitafy, rukopisy nebo vzory tkaných koberců, které
k nám z Baku přivezli, nabízí mnoho zajímavého a poučného
z utváření této magické země. Blahobytná a štědrá krajina
dnešního Ázerbájdžánu byla kolébkou mnoha myslitelů,
filozofů, vědců, básníků, architektů, hudebníků a malířů. DůRudolf Dzurko: Strom života

kazem toho jsou ukázky dekorativního umění, vytvořené
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ázerbájdžánskými mistry práce s kovem, keramikou, hedvábím i dřevem. Stejně tak návštěvníka osloví specifické hudební nástroje a ázerbájdžánská hudba s vlivy folklórních tradic.

personálie

Mimořádnou pozornost přitahují proslulé ázerbájdžánské
koberce, které do sebe absorbovaly snad veškerou barevnost
a dramatičnost tamější přírody. Ještě dnes mají tyto koberce
magickou sílu přenést nás přes hranice našeho časoprostoru
do těch nejvzdálenějších míst na Zemi.
Muzeum připravilo k výstavě také bohatý doprovodný
program, v prosinci již proběhly přednášky o životě obyvatel
Ázerbajdžánu, o jejich zvycích na konci roku či o tradičních
pokrmech, i výtvarné dílny pro děti. Ty z vás, kteří nestihli odpoledne u Halánků 7. prosince, zveme na přednášku
PhDr. Zdenky Klimtové „Ázerbajdžánský tradiční textil“ s následným workshopem, která se uskuteční 31. ledna 2015.
Tématem další přednášky Mgr. Adriany Stříbrné, s názvem
„Válečníci a milenci“, bude zakladatel tradice perských ro-

PhDr. Vladimír Bína

mantických eposů, Iljás bin Júsuf Nizámí (některá jeho díla

(1945 – 2014)

byla přeložena i do českého jazyka). Přednáška se bude konat

Kolébka se houpe nad propastí a zdravý rozum nám napovídá,

5. února 2015. Výjimečné budou zajisté prohlídky výstavy

že naše existence je jenom štěrbina slabého světla mezi dvěma

s Mgr. Eltay Dilbazim, Ph.D., Ázerbajdžáncem, který žije a pra-

temnými věčnostmi. (Vladimir Nabokov)

cuje v Praze, a který bude rád vyprávět o své zemi.

Dne 2. února 2014 zemřel sociolog Vladimír Bína. Narodil

Sledujte prosím webové stránky Národního muzea, kde

se roku 1945 v Československu, kde studoval na Karlově

budou termíny a témata akcí ještě upřesněny. Těšíme se na

univerzitě. Svůj život v Nizozemí započal na podzim 1968,

Vaši návštěvu!

na útěku před spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy, která
Eva Dittertová

obsadila jeho zemi. Studoval sociologii v Tilburgu, byl asistentem holandského sociologa Antona Zijdervelda a v roce
1981 získal doktorát na univerzitě v Amsterodamu. Roku
1988 začal pracovat pro nizozemské Ministerstvo školství,
kultury a vědy, kde pracoval jako vedoucí výzkumu, a stal
se mezinárodně uznávaným expertem v oblasti výzkumu
kultury a médií.
Byl aktivním členem několika evropských odborných
pracovních skupin a přednesl bezpočet příspěvků na mezinárodních konferencích. Byl zapojen do mezinárodních
snah zlepšit a vzájemně sladit statistické ukazatele v oblasti kultury – v organizacích Rady Evropy (kompendium
v oblasti kulturních politik a trendů v Evropě – http://www.
culturalpolicies.net), Eurostat (vedoucí pracovní skupiny pro
statistiku kultury), UNESCO (Ústav pro statistiku) a OECD. Byl
také jedním z koordinátorů Evropské skupiny pro muzejní
statistiku (EGMUS).
Na Vladimíra vzpomínáme s velkou láskou, na jeho mírný
skepticismus, jeho hluboké vzdělání, smysl pro humor, vřelý
vztah k hudbě (Janáček) a literatuře (Nabokov). Jeho štěrbina
světla osvětlovala cestu, po které jsme nějakou dobu kráčeli
spolu. Loučíme se Čechoslovákem, který žil a pracoval v Holandsku, avšak stal se skutečným Evropanem.
Za celý EGMUS Robert Oosterhuis
Ministerstvo školství, kultury a vědy, Holandsko
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Gloria musaealis 2014
XIII. ročník Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis 2014
Výzva k účasti
Dne 28. února 2015 (včetně) končí možnost přihlásit Vaše

Již nyní Vás také srdečně zveme na slavnostní vyhlášení výsledků třináctého ročníku soutěže, které proběhne
14. května 2015 ve Sladkovského sále Obecního domu
v Praze.

Přehled přihlášených projektů

muzejní projekty do XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Glo-

Do tří hlavních soutěžních kategoriích se dosud přihlásily

ria musaealis 2014! K dnešnímu dni je přihlášeno 27 projektů,

tyto projekty:

což je s ohledem k blížícímu se datu závěrky ročníku zatím
poměrně málo.
Jsme toho názoru, že soutěž může být zajímavým tématem v mediální sféře, avšak váha tohoto tématu závisí na tom,
kolik soutěžních projektů muzea a galerie přihlásí. Nabízíme
Vám pomoc při vytipování vhodných soutěžních projektů
ve Vaší činnosti a konzultaci při zpracování přihlášky – ta je
koncipována tak, aby poskytla ucelený materiál, který slouží
nejen k posouzení přihlášeného projektu, ale i k propagování
Vašeho muzea.
Účast v soutěži přispěje k popularizaci Vaší instituce např.
i tím, že přihlášený projekt je prezentován na webových
stránkách Národní soutěže Gloria musaealis http://www.
gloriamusaealis.cz a také ve Výroční zprávě – katalogu všech
přihlášených projektů daného ročníku.
Pokud jste se již rozhodli k přihlášení Vaší výstavy, publikace či jiné aktivity, neváhejte, prosím, s podáním přihlášky
a neodkládejte své rozhodnutí na poslední týdny soutěžního
ročníku!
Věříme, že stejně jako v ročnících předcházejících se i ve
XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014
setkáme s celou řadou Vašich vynikajících projektů.
Veškeré informace včetně přihlášek najdete na http://
www.gloriamusaealis.cz.

Muzejní výstava roku 2014
1. Muzeum umění Olomouc
Gotické madony na lvu
2. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o.
V. K. N.
3. Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, p. o.
Baroko na Havlíčkobrodsku
4. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, p. o.
Kuchyňští pomocníci našich babiček
5. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, p. o.
První světová válka ve fotografii Konráda Kurze
a Jaroslava Bílého
6. Památník národního písemnictví
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan
7. Oblastní galerie Liberec, p. o.
Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy do Vídně
8. Poštovní muzeum
Pošta jednou stopou
9. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2014
10. Východočeské muzeum v Pardubicích, p. o.
Bomby nad Pardubicemi
11. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, p. o.
Zámečnická škola. Řemeslo je umění
12. Galerie Středočeského kraje, p. o.
Stavy mysli – Za obrazem
13. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Vinobraní – oslava vína i historie
14. Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Vně a uvnitř. Umělá vlákna v odívání od poloviny
20. století do současnosti
15. Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal
16. Galerie výtvarného umění v Ostravě
Zářivý krystal. Bohumil Kubišta a české umění
17. Galerie hl. m. Prahy
Josef Váchal: Magie hledání
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Muzejní publikace roku 2014

Muzejní počin roku2014

1. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o.

1. Oblastní galerie Liberec, p. o.

V. K. N.
2. Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, p. o.
Baroko na Havlíčkobrodsku
3. Památník národního písemnictví
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech –
Středoevropan
4. Muzeum Novojičínska, p. o.
Hrad a panství Starý Jičín

Lázně – nové sídlo Oblastní galerie Liberec
2. Vlastivědné muzeum ve Slaném, p. o.
Rehabilitace osobnosti Jana Zacha		
3. Technické muzeum v Brně
Velká válka 1914–1918
4. Regionální muzeum v Litomyšli
Revitalizace historické budovy Regionálního muzea
v Litomyšli

5. Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o.
Metodika dokumentace a výzkumu židovských hřbitovů
6. Galerie výtvarného umění v Ostravě
Zářivý krystal. Bohumil Kubišta a české umění

Galerie výtvarného umění v Ostravě: Zářivý krystal. Bohumil Kubišta a české umění
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Jedenáctý ročník
Festivalu muzejních nocí 2015
Výzva k účasti

V roce 2015 se Národní zahájení uskuteční v Liberci dne
15. května 2015. Praha bude jako již tradičně festival v sobotu
13. června 2015 uzavírat.
Ostatní místa v České republice se mohou k Festivalu

Pro rok 2015 vyhlašuje Asociace muzeí a galerií ČR ve

muzejních nocí 2015 v jeho průběhu připojit, a to tím, že se

spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem

zaregistrují se „svou“ muzejní nocí na společný informační

již jedenáctý ročník Festivalu muzejních nocí 2015, který

server a zašlou na adresu Sekretariátu AMG ve stanoveném

proběhne ve dnech 15. května – 13. června 2015.

termínu vyplněnou přihlášku.

Muzejní noci patří k atraktivním prezentacím kulturního
dědictví. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům

Zároveň od nás obdržíte společný grafický prvek – logo
festivalu – pro Vaše propagační materiály.

kromě prohlídek stálých expozic a výstav také řadu dopro-

Na prezentaci Festivalu muzejních nocí 2015 na http://

vodných i kulturních programů. Mimořádně úspěšný Festival

www.muzejninoc.cz bude umístěn rozcestník na internetové

muzejních nocí se stal ojedinělou kulturní a společenskou

stránky jednotlivých muzejních nocí, konaných v období

událostí, do které se každý rok zapojují stovky institucí, a která

festivalu, se základními informacemi o programu ve Vašem

nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

muzeu/galerii.

Novinkou od čtvrtého ročníku je Národní zahájení festivalu, pořádané ve spolupráci s Asociací krajů ČR jako oficiální

Uzávěrka přihlášek do XI. ročníku Festivalu muzejních

začátek téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí.

nocí je 31. ledna 2015!

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2014 ve Zlíně
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Prezentace muzeí a galerií
na webových stránkách AMG
a ve Věstníku AMG pro rok 2015
Adresář muzeí a galerií ČR
V roce 2008 byl v nové verzi spuštěn na internetových

nejpozději do 20. dne každého lichého měsíce roku. Jen tak
mohou být Vaše aktuální výstavy propagovány na stránkách
Věstníku AMG!
Vyplněné formuláře zasílejte e-mailem nebo poštou na
adresu Sekretariátu AMG do 20. ledna 2015!
Pokud máte v muzeu/galerii vypracován vlastní výstavní
plán či program instituce jiným způsobem, je možné zaslat
na uvedené kontakty Vámi zpracovanou variantu!

stránkách AMG elektronický Adresář muzeí a galerií ČR, který
pravidelně doplňujeme a aktualizujeme na základě Vámi

Kontaktní osobou pro Kalendárium výstav je:

zaslaných podkladů. Adresář pro rok 2015–2016 bude vydán

Mgr. Jana Jebavá (vestnik@cz-museums.cz).

v tištěné podobě v roce 2015, bude rozeslán do členských
institucí AMG a pro ostatní instituce i jednotlivce bude k dispozici na Sekretariátu AMG. V zájmu každé organizace proto

Kalendárium akcí muzeí a galerií v roce 2015

je, aby aktualizaci údajů věnovala náležitou pozornost, neboť

Formulář „Kalendárium akcí muzeí a galerií ČR v roce 2015“

Adresář je jednou z efektivních cest k propagaci Vaší instituce.

slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí a galerií na

Adresář je vítaným pomocníkem nejen při vzájemné

internetových stránkách AMG – v sekci Kalendárium akcí.

komunikaci muzeí a galerií, ale slouží i subjektům činným

V Kalendáriu akcí muzeí a galerií ČR informujeme o udá-

v oblasti cestovního ruchu, školám, ostatním kulturním in-

lostech vzdělávacího a populárně-naučného charakteru –

stitucím apod.

o konferencích, seminářích, přednáškách, komentovaných

Formulář pro aktualizaci údajů spolu s návodem pro jeho

prohlídkách, exkurzích, workshopech, kurzech a akcích pro

vyplnění je k dispozici také na webových stránkách AMG na

děti. Prosíme Vás, abyste neposílali akce typu – koncerty,

adrese http://www.cz-museums.cz/adresar. Vyplněné do-

divadelní představení, vánoční a velikonoční akce atp. Ty

tazníky, resp. pouze výčet údajů, které se o Vašem muzeu/

nebudeme na webových stránkách AMG prezentovat!

galerii změnily, zasílejte na e-mailovou adresu: adres@cz-museums.cz.

Do formuláře vyplňte prosím plánované akce ve Vašem
muzeu/galerii pro rok 2015. Aktuální přehledy těchto akcí,

K záznamu každé instituce a jejích poboček je možné

změny a aktualizace zasílejte na e-mailovou adresu: adres@

importovat logo instituce a tři reprezentativní fotografie.

cz-museums.cz. Jen tak budou Vaše aktuální akce propago-

Pokud jste ještě logo a fotografie neposlali, máte možnost

vány na internetových stránkách AMG!

tak učinit právě nyní!
Prosíme Vás, abyste do formuláře uváděli pouze údaje,
které se změnily a které si přejete v Adresáři aktualizovat!!!
Změny v údajích o Vaší instituci je možno zasílat pravidelně v průběhu celého kalendářního roku – jen tak můžeme

Vyplněné formuláře zasílejte na adresu Sekretariátu AMG
v průběhu celého roku!
Pokud máte v muzeu/galerii vypracován vlastní program
či pozvánky na jednotlivé akce, stačí průběžně zasílat na
uvedené kontakty Vámi zpracované podklady!

změny pravidelně aktualizovat a zprostředkovávat Vašim
návštěvníkům aktuální informace!

Kontaktní osobou pro Kalendárium akcí je:
Mgr. Jana Bukačová (adres@cz-museums.cz).

Kontaktní osobou pro Adresář muzeí a galerií ČR je:
Mgr. Jana Bukačová (adres@cz-museums.cz).

Kalendárium výstav muzeí a galerií
v roce 2015

Server muzeí a galerií ČR
Sekce Dění v oboru
Na webových stránkách AMG je zároveň možné prezentovat v sekci Dění v oboru nově vydané publikace, sborníky

Formulář vztahující se k výstavám muzeí a galerií v ČR pro

z konferencí a seminářů, nabídky volných míst, stáží nebo

rok 2015 slouží jako podklad pro jejich zveřejnění v aktuálním

výstav a další zajímavé informace z Vaší činnosti. Podklady

čísle – příloze Věstníku AMG „Kalendáriu kulturních událostí“.

pro publikování těchto informací zasílejte na e-mailovou

Do formuláře vyplňte prosím všechny plánované výstavy
ve Vašem muzeu či galerii pro rok 2015. Aktuální přehledy
výstav, jakékoli změny a aktualizace zasílejte na e-mailovou
adresu: vestnik@cz-museums.cz s předstihem 2–3 měsíců,
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adresu: adres@cz-museums.cz.
Jednotlivé formuláře pro vyplnění naleznete také na adrese http://www.cz-museums.cz.
Těšíme se na spolupráci s Vámi v roce 2015!

DANUBIANA

Meulensteen Art Museum,
Bratislava
100% LED koncept
wallwashing 4000K
akcentové osvětlení 3000K
efekt rámování obrazů světlem
použití i RGBW techniky

NÁRODNÍ GALERIE
Salmovský palác
Praha

wallwashing 3000K jako základ
maximální možná úspora
pouze 6W a12W LED svítidla
vysoká míra vizuálního komfortu
realizační partner fa. KOUTECKÝ
(www.osvetlenikoutecky.cz)

ERCO Lighting GmbH
Jana Masaryka 3/456
120 00 Praha 2

Česká republika
Tel.: +420 222 511 116
Slovenská republika
Tel.: +421 904 682 628
info.cz@erco.com
www.erco.com

