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úvodník
A blíží se Sněm AMG...
Uteklo to jako voda, říká se běžně o časovém období,
které je pryč. A skutečně utekly jako voda tři roky od
VIII. Sněmu Asociace muzeí a galerií České republiky,
který se konal na podzim roku 2006 v krásném jihomoravském Mikulově. A už se připravujeme na ten IX.,
který se tentokrát bude konat v Čechách, v malebném
městě na Otavě, v Písku. Nechci zde hodnotit uplynulé období a ani mi to nepřísluší, to bude právě jedním
z úkolů nadcházejícího setkání v Písku. Chci se ale tak
trochu v souvislosti s konáním Sněmu AMG zamyslet
nad obdobím, které nás jako členy, a hlavně budoucí členy výkonného orgánu AMG, čeká. A nebude to
období lehké. Nastává totiž doba, kdy si vzhledem ke
zmenšování kupek, tedy spíše kupiček v kasičkách veřejných i soukromých rozpočtů, i v kasičkách potenciálních sponzorů určených pro podporu našeho oboru,
musíme zvolit priority, které chceme a hlavně musíme
zabezpečit. A potom to minimum, co zbude, tedy pokud nějaké zbude, účelně a rozumně investovat. A zde
jde především o aktivní spoluúčast všech členů AMG,
chuť pracovat pro kolektiv i obor. A půjde také o zodpovědnost a přístup orgánů AMG. O to zodpovědnější
by měl být i přístup k návrhu a volbě kandidátů do vrcholného orgánu AMG. Členství v orgánech je dobrovolné, ovšem předpokládá, že když kandidát souhlasí
s kandidaturou, souhlasí i s dobrovolnou prací a angažovaností navíc. Což se v praxi ukazuje leckdy jako problematické. Profesionální pracovní nasazení i využití
zbývajícího vlastního volného času ne vždy dává prostor a umožňuje tuto práci navíc. Proto by v důsledku
i každý kandidát, který je navrhován do orgánů AMG,
měl zvážit své možnosti. A to se týká nejen členství
v exekutivě, ale i ve funkcích v krajských sekcích a komisích. Pokud má AMG dobře i s omezenými možnostmi fungovat, musí na sebe všichni členové vzít zodpovědnost zvolit ze svého středu osoby, o kterých jsou
přesvědčeni, že se této práci navíc budou řádně věnovat. Asociace není přece něco, co kdesi nějak mimo nás
funguje či nefunguje, to jsme přece my všichni. Leckdy
je z řad členů slyšet kritika, možná by právě tito členové byli vzhledem ke zkušenostem a rozhledu vhodnými členy orgánů AMG. Kromě toho je zdravá kritika
vhodným hnacím motorem a v práci pomáhá.

Dalším důležitým úkolem AMG také bude zachovávat
jednotu kolektivu členů a oboru. Ze zkušenosti všichni víme, že separatistické tendence obyčejně vedou
k rozpadu, omezení a ztrátě postavení v oboru i směrem ke strategickým partnerům. Ze zkušeností také
vidíme, že AMG je oproti organizacím či sdružením
v zahraničí skutečně celistvým a fungujícím organizmem reprezentujícím obor muzejnictví. Snažme se
proto všichni společně, jak napsala předsedkyně AMG
v úvodníku druhého letošního čísla Věstníku AMG, dotvořit z Asociace muzeí a galerií ČR značku kvality, na
kterou budou všichni členové právem hrdi.
Doufám, že moje trochu pesimistické a kritické zamyšlení příliš neodradí před nadcházejícím sněmem
členy i potenciální členy orgánů AMG od zájmu o práci.
To jsem svým příspěvkem v žádném případě způsobit nechtěla. Od přírody jsem ale dost velký optimista
a věřím, že se přes všechny peripetie udržet i zkvalitňovat značku AMG podaří.
Milena Burdychová
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zprávy, aktuality, informace
Muzeum umění Olomouc
držitelem ceny Europa Nostra
Award za rok 2008
Ve dnech 2.–8. června 2009 proběhlo v sicilské Taormině
zasedání organizace Europa Nostra (Europa Nostra Annual
Congress 2009), na jejímž programu bylo také vyhlášení
vítězů letošního ročníku stejnojmenného prestižního ocenění Europa Nostra Award v oblasti péče o kulturní dědictví. Za sérii restaurátorských výstav a jejich doprovodných
katalogů z let 2004 až 2008 bylo letos mezi dvaceti osmi
oceněnými projekty také Muzeum umění Olomouc.
Panevropská organizace Europa Nostra, která je jedinou
institucí věnující se ochraně evropského kulturního dědictví, byla založená již roku 1963 a v současné době pracuje
pod záštitou Evropské komise. Jejím cílem je činit ochranu
kulturního dědictví nejen efektivnější, ale také ji v celoevropském měřítku popularizovat a přesvědčovat co nejširší
veřejnost o její smysluplnosti. Europa Nostra dnes sdružuje již přes 400 neziskových organizací působících v tomto
oboru a spolupracuje také s dalšími institucemi Evropské
unie, Radou Evropy a UNESCO. Cena Europa Nostra Award,
kterou od roku 2002 každoročně uděluje, je oficiální cenou
Evropské unie za významný počin v oblasti ochrany a péče
o kulturní dědictví. Čtyři kategorie, do kterých je strukturována, se snaží postihnout nejrůznější aspekty péče o kulturní statky. Do první kategorie patří ocenění konkrétních
restaurátorských či konzervačních zásahů, druhá je věnována vědecko-výzkumným projektům, které studují, analyzují
a vědecky zhodnocují jednotlivé památky i širší rámec kulturního dědictví, další představuje ocenění za službu ochraně kulturního dědictví a konečně poslední, čtvrtá kategorie, je věnována vzdělávacím projektům zaměřených nejen
na samotnou přípravu odborníků, ale také na zvyšování
všeobecného povědomí veřejnosti o kulturním dědictví. Cílem každoročního udílení těchto cen je především podpora a ocenění vysoké úrovně péče o kulturní statky, znalostí
a schopností, kterých je při ní využíváno, podpora přeshraniční výměny v oblasti kulturního dědictví a v neposlední
řadě také snaha prostřednictvím dobrých příkladů povzbudit k dalšímu úsilí.
Z celkem sto čtyřiceti letos přihlášených projektů z dvaceti čtyř zemí Evropy vybraly jednotlivé odborné komise
dvacet osm laureátů tohoto mezinárodního ocenění. Slavnostnímu ceremoniálu, který se uskutečnil 5. června 2009
v Teatro Antico v sicilské Taormině, předsedala její králov-
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ská výsost, španělská infantka Doňa Pilar de Borbón, prezidentka organizace Europa Nostra. Vedle předání ocenění
vybraným projektům, zde bylo v jednotlivých kategoriích
rozděleno ještě sedm hlavních cen – Grand Prizes. Ty byly
v první kategorii uděleny projektům památkové obnovy
dřevěné zvonice ve finském Kesälahti, rekonstrukci a nové
dostavbě budovy Mátra Museum v Maďarském Gyöngyös,
restaurování interiéru Chiesa dei Santi Faustino e Giovita
v italském Fasanu a rekonstrukci mostu High Level Bridge
v Newcastle-Gateshead ve Velké Británii. Ve druhé kategorii
získal nejvyšší ocenění mezinárodní projekt s názvem „Noah´s Ark Project“, sledující dlouhodobě dopad globálních
klimatických změn na proměnu přírodního a kulturního
prostředí. Za celoživotní zásluhy v péči o kulturní dědictví
získal ve třetí kategorii velkou cenu Dr. Glenn Murray ze
španělské Segovie, mezi vzdělávajícími projekty byl ve čtvrté kategorii nejvyšším oceněním ohodnocen řecký projekt
trvale udržitelného ekonomického a kulturního rozvoje
Egejských ostrovů.
Muzeum umění Olomouc získalo ocenění Europa Nostra Award ve druhé kategorii sledující výzkumné projekty.
Série výstav a jejich doprovodných publikací, kterou zde
prezentovalo, je úzce spojena s odborným zaměřením Arcidiecézního muzea Olomouc, součástí Muzea umění Olomouc, které se věnuje výzkumu a prezentaci uměleckých
památek zejména z církevního prostředí Moravy. V rámci
příprav výstavních projektů a s nimi souvisejícím průzkumem památkového fondu staršího umění, především
v olomoucké arcidiecézi, dochází ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým i odbory památkové péče k vytipovávání nejohroženějších památek a jejich restaurování. Arcidiecézní muzeum zde často představuje nejen iniciátora
těchto restaurátorských zásahů, ale podílí se také na jejich
organizačním zajištění, odborném dohledu i financování.
Tradici restaurátorských výstav založilo Muzeu umění
Olomouc již v roce 2001, kdy připravilo výstavu věnovanou
komplexní restaurátorské obnově jednoho z nejvýznamnějších monumentů moravského baroka a památky UNESCO –
sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Navazující výstavní
projekty a jejich doprovodné publikace pak tvoří od roku
2004 již specifickou výstavní i ediční řadu. Ocenění muzeum získalo konkrétně za sérii pěti restaurátorských výstav
a jejich doprovodných publikací z let 2004 až 2008, zaměřených postupně na náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži (2004), oltář
Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově (2005), kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia
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Troyera (2006), monstranci Zlaté slunce Moravy (2007) a so-

Česká republika 1 (Muzeum hraček Merkur, Police nad Me-

chu Ukřižovaného ze Zašové (2008). V této dramaturgické

tují)), nově založených nebo komplexně reorganizovaných

řadě pokračuje muzeum i letos, kdy představuje Milostný

v posledních dvou letech. Skladba soutěžících muzeí byla

obraz Panny Marie Zašovské. Snahou restaurátorských vý-

velmi rozmanitá. Pro prezentace (15 minutové interview ří-

stav i jejich doprovodných publikací je co nejkomplexněj-

zené členem jury, doprovázené 10 snímky daného muzea

ším způsobem zmapovat vždy jednu výjimečnou památku,

a demonstrací charakteristického sbírkového předmětu)

která byla v posledních letech podrobena náročnému re-

byly rozčleněny do skupin: 1. Regionální muzea; 2. Arche-

staurátorskému zásahu. Vedle prezentace průzkumových

ologie, městská muzea; 3. Technologie, průmysl; 4. Sociální

prací, restaurátorských postupů i historických technologií

a kulturní historie; 5. Umění a kulturní historie; 6. Historie.

souvisejících se vznikem díla, je vždy součástí výstav i kata-

Členové jury všechna přihlášená muzea v letních a pod-

logů jeho podrobná uměleckohistorická analýza, zmapová-

zimních měsících 2008 navštívili (zpravidla ve dvojici; ČR je

ní historických okolností vzniku, či další související aspekty.

poněkud znevýhodněna, neboť z úsporných důvodů – ne-

V mnoha případech tato mezioborová spolupráce všech

hradíme

letenky

zúčastněných odborníků přispěla nejen k úspěšné památ-

– bývá na prohlíd-

kové obnově děl, ale také k jejich uměleckohistorické re-

ku vysílán pouze

habilitaci, či k dosažení nového stupně poznání (změně či

jeden

zpřesnění datace, atribuce, provenience atd.).

a při společném

komisař)

Přestože letos bylo Muzeum umění Olomouc mezi laure-

a velmi náročném

áty cen Europa Nostra jediným zástupcem České republiky,

zasedání v Radě

ocenila odborná porota několik českých projektů již v mi-

Evropy na základě

nulých letech. Patřily mezi ně restaurování souboru gotic-

kandidáty předlo-

kých deskových maleb Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže

žené dokumentace

na Karlštejně, rekonstrukce Valdštejnského paláce v Praze,

a zpráv komisařů nominovali do užší soutěže 38 muzeí. Dva

restaurování a prezentace barokního zámeckého divadla

kandidáty z tohoto počtu navrhli ke zvážení Radě Evropy

v Českém Krumlově, restaurování Svatojiřské sbírky vévody

pro její cenu, navrhli také kandidáta pro cenu udílenou ro-

Františka Ferdinanda d´Este na zámku Konopiště a v loň-

dinou Micheletti.

ském roce opět Státní hrad a zámek v Českém Krumlově,

Cenu Rady Evropy roku 2009 získalo Zeeuws Museum

který získal jednu z hlavních cen za konzervaci jižní fasády

z nizozemského Middelburgu v samostatné ceremonii

Horního hradu.

v sídle Rady, která tak ocenila expozici regionálního kulHelena Zápalková

turního dědictví (muzeum je pojmenováno po dialektu
Zeeuwů, jímž se hovoří v holandské provincii Zeeland), prezentované v pozoruhodném kontextu, vztahujícím lokální

Evropské muzeum roku
(EMYA) 2009

scénu k evropským a celosvětovým souvislostem.
Michelettiho cenu pro nejslibnější technické nebo industriální muzeum mezi letošními kandidáty obdrželo Muzeum oblasti Jaeren v Norsku. Kombinace vědecké farmy

Evropské muzejní fórum (EMF) se v letošním roce sešlo

a vědecké továrny, která vzbuzuje zvědavost návštěvníků

ke svému výročnímu zasedání a k vyhodnocení 32. ročníku

a dává jim příležitost k experimentům a účasti na výzkumu,

soutěže o Cenu Evropského muzea roku (EMYA) ve dnech

zanechala v komisařích velký dojem.

6.–9. května 2009 v Burse v Turecku na pozvání tamního me-

Cena Evropského muzea roku 2009 byla udělena Měst-

tropolitního magistrátu. Na přípravě zasedání a s ním spoje-

skému muzeu v Salzburgu. Podle názoru jury se mu poda-

ného muzeologického semináře spolupracovala též místní

řilo zlomit klišé v obvyklé prezentaci města a vytvořit sebe-

muzea, především Městské muzeum, Muzeum stínového

kritickou a odvážnou trvalou expozici s dějinnou linií města,

divadla Karagöz, Muzeum tureckého a islámského umění

nazvanou Salzburský mýtus a vedle ní cyklickou výstavu

a Muzeum textilu.

Salzburské osobnosti, v níž se bude postupně představovat

O cenu EMYA 2009 se ucházelo 52 muzeí z 22 států (Dán-

vždy devět z celkem 200 vybraných portrétů významných

sko 1, Finsko 3, Francie 3, Holandsko 3, Chorvatsko 1, Irsko

salzburských měšťanů. Komisaře oslovil také originální kon-

2, Itálie 2, Německo 7, Norsko 1, Polsko 2, Portugalsko 2, Ra-

cept Dětského světa, spojující tajemnou pouť muzeem se

kousko 1, Rumunsko 2, Rusko 1, Řecko 1, Slovinsko 1, Špa-

zastávkami, přístupnými jen dětem a nabízejícími aktivní

nělsko 3, Švédsko 3, Švýcarsko 3, Turecko 2, Velká Británie 7,

zapojení. To vše je realizováno ve velmi zdařile rekonstru-
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ované budově arcibiskupské Nové rezidence, v níž se pa-

pestrý program pro děti „U nás v Jedlíkově“ v podání hereč-

mátkový objekt snoubí se současnými architektonickými

ky a režisérky Jarmily Šimčíkové.

prvky, kvalitním a šetrným osvětlením, udržováním klimatu

Křestu knihy „Na vlnách chuti" se představí její autorky

a ukázněným uspořádáním. Komisaři došli k názoru, že mu-

Květa Bodollová a Miroslava Kuntzmannová. Pokřtíme no-

zeum představuje vynikající příklad vysoce uspokojivých

vou knihu nakladatelství Veduta o zaniklých panských síd-

kvalit, a to jak z muzeologického tak i návštěvnického hle-

lech na Karlovarsku, přivítáme u stolu pro hosta herečku

diska.

Naďu Konvalikovou, se kterou si bude o jejích divadelních

Zvláštní uznání byla udělena pouze tři, a to muzeím,

a gastronomických zážitcích povídat herec Pavel Marek.

u nichž jury zaujala „svébytná koncepce, inovativní přístup

Závěr bude patřit koncertu Two voices: „Nejen jídlem živ

k interpretaci a pozornost k potřebám návštěvníků“. Po-

je člověk". V muzeu se bude vařit, povídat o jídle v histo-

všimli si, že muzea se ve svých programech ve vzrůstajícím

rických souvislostech a přitom všem si návštěvníci mohou

počtu věnují starším lidem a z nich vybrali Muzeum život-

projít expozici muzea a koupit knihy, zdaleka ne jen o jídle.

ních osudů ve Speicheru ve Švýcarsku. Dalším oceněným

U jednotlivých stánků budou autogramiády a setkání s au-

bylo Archeologické centrum Almeina ve španělské Valencii

tory. Další překvapení se chystají.

a konečně Muzeum moderního umění v Istanbulu.

Obracíme se na muzea, která v poslední době vydala něja-

Výročního zasedání EMF jsem se účastnila jako národní

kou publikaci, nebo jen drobný tisk o gastronomii ve svém

korespondent a reprezentant Českého výboru ICOM, jemuž

regionu, aby se nám přihlásila. Dáme Vám prostor k prezen-

děkuji za finanční podporu cesty.

taci Vašich knih, rádi Vás u nás přivítáme.
Jana Součková
Irena Michaláková

Knihobraní v Chebu
V sobotu 17. října 2009 se bude konat v Krajském muzeu Karlovarského kraje, v Muzeu v Chebu Knihobraní ve
znamení historie, knih a knedlíků. 9. ročník svátku knih
v chebském muzeu bude mít letos podtitul „Toulky českou
kuchyní“, který jistě osloví nejen čtenáře, milovníky historie,
ale i gurmány.
Vystavovat budou renomovaní nakladatelé, muzea, galerie, infocentra a další, kteří vydávají knihy ze všech možných
oborů. Tentokrát navíc hledáme ty, kteří vydali kuchařku,
případně vlastivědnou publikaci pojednávající i o jídle.
Vzhledem k tomu, že Knihobraní proběhne v době výstavy
„Knedlík, Kloss, Knödl aneb Knedlíkové nebe“, bude i doprovodný program převážně zaměřen tímto směrem.
Dopoledne bude patřit dětem. Připravuje se tvůrčí dílna
s názvem „Hrnečku vař! aneb Kluci, holky, kastrůlky“ s autorkou mnoha kuchařských knih Miroslavou Kuntzmannovou.
Ve výtvarné dílně pak budou děti vytvářet fantazijní těstovinové obrázky nebo si zahrají na nádvoří pexeso. Dospělí
si v tutéž dobu mohou poslechnout rozmlouvání redaktora
Českého rozhlasu v Praze, spisovatele Jiřího Kamena se zajímavou osobností, básníkem, výtvarníkem, aforistou, editorem knihy léčebných návodů, pověrečných léčení, čárů
a zaříkávadel Miroslavem Huptychem.
Na polední a brzkou odpolední dobu chystáme „Knedlíkobraní“ s Evou Dittertovou a Václavem Malovickým, kteří
budou péct pravé chebské knedlíky a budou je podávat
s výkladem o knedlíkových tradicích. Odpoledne zahájí
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Otevření druhé depozitární
haly Národního technického
muzea
Národní technické muzeum pokračuje ve výstavbě nových depozitárních objektů ve svém areálu v Čelákovicích.
Po hale číslo 1, dokončené v roce 2005, oceněné Cenou
Gloria Musaealis 2006, byla v červnu letošního roku dobudována hala číslo 2.
Muzeum získalo pozemky o celkové ploše 76 tisíc m²
v lokalitě Čelákovice-Záluží pro vybudování depozitárního
zázemí už v 60. letech 20. století. Do konce osmdesátých
let zde bylo postaveno kromě železniční vlečky osm lehkých skladových hal. Ke koncepčnímu řešení otázky nových
úložných prostor NTM přistoupilo v druhé polovině devadesátých let (po vyřešení restitučních nároků na část pozemků). Nutnost vybudování nových depozitárních kapacit
ještě stoupla po roce 2002, kdy Národní technické muzeum
opustilo pronajaté prostory karlínské Invalidovny zasažené povodněmi. Vznikla proto urbanistická studie zástavby
tohoto území, byly stanoveny základní parametry jednotlivých uvažovaných objektů. V letech 2003 až 2005 pak byl
postaven první moderní depozitář.
První přípravné práce na koncepci objektu haly číslo 2
byly zahájeny v roce 2005. Samotná stavba byla zahájena
v červnu 2008 a budova byla dokončena a převzata koncem června 2009. Zastavěná plocha celého objektu činí
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1 520 m² a celkový obestavěný prostor je 15
100 m3. Autorem architektonického řešení
je Ing. arch. Jiří Krejčík, ARN STUDIO, spol.
s r. o. Zhotovitelem je společnost OHL ŽS.
Nová hala je určena zejména pro dlouhodobé uložení trojrozměrných sbírkových
předmětů, dopravní techniky a rozměrných
sbírkových předmětů z oblasti strojírenství
a elektrotechniky. Jedná se o dvoupodlažní
objekt, který je rozdělen na dvě hlavní dispoziční části – část provozní a část depozitární.
Obě podlaží budovy jsou koncipována jako
univerzální halové prostory, v každém podlaží vzniknou samostatné halové depozitáře
pro dopravní techniku a rozměrné sbírkové
předměty.
Přízemní část (1. NP) s výškou stropů cca 5 m a nosností podlahy do 10 000 kg/m² je určena pro uložení rozměrných a hmotných exponátů z obou strojírenství, energetiky
a dopravy na ploše 840 m². Současně s velkorozměrovou
halou zde byl v samostatné prostoře o ploše 200 m² instalován pojízdný těžký regálový systém umožňující ukládání
exponátů na europaletách (tzn. cca 700 kg na paletu). Dalším prostorem je depozitář vybavený patrovou vestavbou
s pevnými policovými regály, kompaktním pojízdným regálovým systémem, určeným pro předměty běžné velikosti.
Půdorysná plocha tohoto depozitáře je cca 210 m² s nosností 200 kg na polici.

né podlahy. Cennější předměty budou mít zajištěné nucené
větrání přes prachové filtry, aby nedocházelo k rozmnožování mikroorganismů. Požadavky na zajištění vnitřního prostředí jsou stanoveny v hodnotách: teplota 15–22 °C, relativní
vlhkost 40–60 %. Denní tepelná a vlhkostní setrvačnost by
neměla přesáhnout 2 °C a 5 % vlhkosti.
Smyslem rozšiřování a zlepšování depozitárního zázemí
NTM je poskytovat dlouhodobou ochranu stále se zvyšujícímu počtu unikátních a nenahraditelných sbírkových
předmětů, aby byly v neporušeném stavu uchovány pro
budoucí generace, mohly být vědecky zkoumány a využívány k šíření informací prostřednictvím expozic i krátkodobých výstav.
Alice Třísková

Druhé nadzemní podlaží (2. NP) s výškou stropů cca 3 m
a nosností podlahy 1 500 kg/ m² je na ploše 840 m² určeno
zejména pro uložení dopravní techniky a dále menších exponátů na lehkých pojízdných regálových systémech s nosností 200 kg na polici umístěných ve dvou samostatných
prostorách o celkové ploše 175 m².
Propojení mezi přízemím a patrem je zajištěno s ohledem na manipulaci s exponáty jedním velkoprostorovým
nákladním výtahem s nosností 4 000 kg a plochou kabiny
3,5 x 6 m.
V samostatné a zcela oddělené sekci je ve dvou podlažích
umístěno technické zázemí budovy. Plynová kotelna, strojovna vzduchotechniky, strojovna chlazení, hlavní rozvodna
– jsou přístupné pouze z vnější části samostatnými vstupy
z venkovního schodiště.
Objekt depozitáře splňuje všeobecné požadavky kladené
na budovy tohoto typu. Veškeré stavební, architektonické
a dispoziční úpravy jsou podřízeny principu bezpečnosti
a zajištění stálosti vnitřního klimatu. Konstrukce je stabilní
s dostatečně dlouhou životností, tepelně izolovaná, prachutěsná a v zimě temperovaná. Skladová část je bez okenních otvorů pouze s umělým osvětlením, jsou zde bezpraš-

Kudy z nudy
Agentura CzechTourism každoročně vyhlašuje soutěž
Ceny Kudy z nudy. Cílem soutěže je stejně jako smyslem
celého portálu – podpora a oživení domácího cestovního
ruchu, motivace českých turistů k cestování po tuzemsku
a pomoc podnikatelům s propagací jejich nabídek. Soutěž Ceny Kudy z nudy 2009 probíhala ve dvou kategoriích.
O nominaci v kategorii Ceny portálu Kudy z nudy rozhodovali sami návštěvníci internetových stránek, kteří své favority rozdělovali podle čtrnácti témat. Do kategorie Ceny turistických regionů nominovali jednotlivá místa přímo zástupci
krajů a organizací cestovního ruchu, a upozornili tak na nejlepší, co jejich oblast může nabídnout. Při slavnostním vyhlášení výsledků, a tedy tří nejlepších turistických nabídek
v každé tematické oblasti a turistickém regionu proběhlo
17. června 2009. Kupodivu se tam sešlo poměrně dost zástupců našich členských muzeí. Mezi oceněná muzea patřilo např. Národní zemědělské muzeum se svojí pobočkou
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Muzeum českého venkova na zámku Kačina, Krajské muze-

výstavba objektu „D“, určeného především pro konzervátor-

um Karlovarského kraje se svojí expozicí Hornického mu-

ská pracoviště a pro uložení části historických sbírek.

zea v Krásně, Muzeum řemesel v Letohradě nebo Muzeum

Investiční akce „Výstavba depozitáře E ve Stodůlkách“ byla

hlavního města Prahy s digitalizací Langweilova modelu.

realizována v letech 2004 až 2009. Jako vítěz veřejné ob-

Možná jsem na některé muzeum zapomněla, bohužel na

chodní soutěže zpracoval projektovou dokumentaci (v roz-

webových stránkách jsem seznam oceněných nenašla.

sahu všech projektových stupňů) Ing. arch. Michal Sborwitz

Chtěli bychom znát Váš názor na tuto soutěž, domnívám

se svým kolektivem. Generálním dodavatelem celé staveb-

se, že i zde se nachází cesta k lepší propagaci muzeí a také

ní zakázky byla – opět na základě veřejné obchodní soutě-

AMG. V nejbližší době vyvoláme jednání s vedením Czech-

že – firma Terracon a. s., zastoupená Ing. Pavlem Bartoněm,

Tourism o partnerství AMG v této soutěži. Také nás zajímalo,

ředitelem. Na této, pro naše muzeum tak významné inves-

zda máte úplné informace a pokud ne, co by Vás v této věci

tiční akci, spolupracovala velmi aktivně řada zaměstnanců

zajímalo, než proběhne jednání s vyhlašovatelem soutěže.

muzea. Za všechny bych ráda jmenovala Ing. Miloslavu Hrdličkovou, které koordinovala zdárný průběh celé akce, a to

Eva Dittertová

nejen po stránce finanční, ale i organizační, a PhDr. Josefa
Prokopa, který ve spolupráci s dalšími kolegy řešil především konkrétní potřeby uložení jednotlivých druhů sbírek.

Muzeum hlavního města
Prahy zahájilo provoz nového
depozitáře
V červnu 2009 byl dokončen, zkolaudován a 7. července
slavnostně zahájen provoz nového depozitáře nazývaného
„E“, který je součástí areálu depozitářů a odborných pracovišť Muzea hlavního města Prahy, nacházejícího se v Praze
13 – Stodůlkách. Tento objekt je určen pro uložení nejcitlivějších historických sbírek muzea a stává se zároveň pracovištěm zaměstnanců,

Cena celé investiční akce, včetně vnitřního vybavení depozitářů, zabudovaného vybavení kanceláří, bezpečnostních systémů a stabilních hasicích zařízení činí 151 mil. Kč.
Do posledního „kancelářského patra“ dokončeného objektu „E“ se do podzimu tohoto roku přestěhují všichni kurátoři historických sbírek (z objektu Kožná 1, Praha 1 i v rámci
areálu Stodůlky). Postupně se sem budou stěhovat materiálově nejcitlivější sbírky muzea, tj. zejména organické materiály: papír, textil, dřevo a fotografické sbírky. Stěhování již
bylo zahájeno a mělo by probíhat do roku 2011. Jednotlivé
depozitáře jsou zde řešeny rozdílně s ohledem na povahu
a potřeby ukládaného materiálu.

kteří s těmito sbírkami
pracují.
Muzeum

rekonstru-

uje, dostavuje a užívá
areál ve Stodůlkách od
roku 1994, kdy jej Hlavní město Praha pro potřeby muzea zakoupilo
jako náhradu za objekt
zámečku Na Hanspaulce,
ve kterém tradičně sídlilo
archeologické oddělení
muzea. V průběhu devadesátých let minulého
století navíc muzeum
přišlo v souvislosti s restitucemi i o několik dalších
depozitárních

objektů.

V průběhu let 1994 až 1998
byly zrekonstruovány tři původní budovy v areálu nazvané
„A“, „B“ a „C“. V 1998 byla zahájena a v roce 2000 dokončena
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Slavnostního zahájení provozu nového objektu „E" se zúčastnili zástupci Hlavního města Prahy i kolegyně a kolegové
z muzeí, archivů a dalších kulturních institucí
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V současné době se zpracovává studie a ještě v průběhu
roku 2009 bude zpracován projekt nového využití budov
„A“ – „D“, který by měl být realizován v letech 2010–2011.

červených růží, která je udělována za nepopiratelný přínos
k rozvoji etnologie, její společenské i vědecké prestiže.
Při svém každoročním hlasování přihlížejí členové České

Muzeum usiluje již řadu let o koncepční řešení uložení

národopisné společnosti k dění v oboru v uplynulém roce.

svých historických i archeologických sbírek, které by mělo

Mezi desítkami publikací, pestrou škálou výstav a expozic

odpovídat současným světovým standardům péče o tyto

i konferencemi na různá témata vybírá více než dvě stě

sbírkové fondy a zároveň by měly být optimalizovány

členů společnosti ty, o nichž jsou přesvědčeni, že nespor-

i provozní náklady. Ve spolupráci se zřizovatelem, kterým je

ně přispívají k dalšímu rozvoji etnologického bádání i péče

hlavní město Praha, se nám to také postupně daří.

o tradiční lidovou kulturu. Oceňují tak přínos pro obor

Po dokončení dalších úprav v areálu Stodůlky (rok 2011)

i nadšení a pracovní nasazení odborných pracovníků v cen-

a dostavbě zatím poslední budovy v areálu depozitářů

trálních a regionálních muzeích, na univerzitách i pracoviš-

archeologických sbírek Vojtěchov u Benešova (rok 2010),

tích AV ČR.

budou všechny sbírky (jejichž celkový počet v současné

V první kategorii publikace byla cena udělena PhDr. Lud-

době činí téměř 530 tisíc inventárních čísel, což je více než

mile Tarcalové a její knize „Hody s právem na Uherskohra-

1 milion sbírkových předmětů) definitivně a odpovídajícím

dišťsku“. Autorka je dlouholetou předsedkyní subkomise

způsobem uloženy ve vlastních depozitářích Muzea hlavní-

pro lidové obyčeje při Mezinárodní komisi pro studium

ho města Prahy.

lidové kultury v Karpatech. Ve své nejnovější publikaci zuZuzana Strnadová

žitkovala výsledky mnohaletého důkladného terénního
výzkumu. Spolu s výpovědí archivních materiálů i četnými
obrazovými doklady se jí tak podařilo vytvořit práci, kte-

Ceny České národopisné
společnosti za rok 2008
Česká národopisná společnost jako vrcholné profes-

rá sumarizuje naše znalosti o historii i současnosti tohoto
svébytného prvku naší obřadní kultury vybraného regionu.
Knihu vydalo za grantového přispění Odboru regionální
a národnostní kultury Ministerstva kultury České republiky
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

ní sdružení naší etnologické vědy honosící se více než

Za nejlepší výstavní počin zvolili členové České národopis-

stoletou tradicí ocenila i v letošním roce významné po-

né společnosti výstavu Etnografického ústavu Moravského

činy, které se v oboru udály za uplynulý rok. Stalo se tak

zemského muzea v Brně „Malované nebe“. Autorce PhDr.

již podvanácté. Zatímco jednotliví členové společnosti

foto: Helena Beránková

vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlep-

Aleně Kalinové se jejím prostřednictvím podařilo uceleně

ší publikaci, výstavu/expozici a konferenci, Hlavní výbor

prezentovat podmalbu na skle jako svébytný fenomén,

společnosti rozhoduje vždy o udělení zvláštní ceny Pěti

který má své nepopiratelné místo i v tradiční kultuře. Výsta-
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va probíhala ve dnech 9. prosince 2008 až 28. února 2009

účetní evidence“, „Pojmosloví etnografických sbírek“, „Etno-

v Paláci šlechtičen v Brně.

grafické výstavy, expozice, konference a semináře v muze-

Františka Pospíšila – zapomenutou osobnost české etno-

ích“.

logie, připomenula v říjnu loňského roku konference, jejíž

Na úvod jednání se představili noví členové Etnografické

organizaci zajistil Etnografický ústav Moravského zemské-

komise AMG – PhDr. Romana Habartová ze Slováckého mu-

ho muzea v Brně ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií

zea v Uherském Hradišti, Mgr. Marta Kondrová ze Slovácké-

ČR, Národním filmovým ústavem, Rakouským kulturním fó-

ho muzea v Uherském Hradišti, Mgr. Alena Jindrová z Mu-

rem a Odborem regionální a národnostní kultury Minister-

zea Vysočiny v Havlíčkově Brodě a Mgr. Jiří Ondra z Muzea

stva kultury České republiky. Ačkoliv Pospíšilův přínos pro

Prostějovska v Prostějově.

českou etnologii v podobě filmových záznamů mečových

Pracovní blok začala svým zajímavým a úsměvným pří-

tanců a fonografických záznamů menšin stěží pominutel-

spěvkem s názvem „Veselé chvíle v životě lidu podhorác-

ný, některé problematické stránky jeho života zapříčinily, že

kého“ kolegyně Silva Smutná z Muzea Vysočiny Třebíč, od-

jeho práce postupně v průběhu druhé poloviny 20. stole-

loučeného pracoviště ve Velké Bíteši. Poté vystoupily PhDr.

tí upadla v zapomnění. Konference i z ní vzešlá publikace

Romana Habartová a Mgr. Marta Kondrová ze Slováckého

tento dluh naší vědy vůči Františku Pospíšilovi pomyslně

muzea v Uherském Hradišti s referátem nazvaným „Identifi-

splácejí.

kace, dokumentace tradiční lidové kultury v současnosti ve

Hlavní výbor rozhodl i v letošním roce o ceně čestné, udě-

Slováckém muzeu v Uherském Hradišti“. Kolegyně přinesly

lované za významný přínos pro rozvoj oboru. Jejím laureá-

užitečné informace o zkušenostech z realizace programu

tem se tentokrát stala výkonná redaktorka časopisu Náro-

„Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu“ v je-

dopisná revue PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. Již více než deset

jich sběrné oblasti. Posléze představil Jaroslav Dvořák do-

let se jí ve spolupráci s dalšími členy redakce, zvláště doc.

kumentární film s názvem „Řezbáři – současná lidová plas-

Martinou Pavlicovou, CSc., redakční radou a také vydavate-

tika v Pobeskydí“, který je výstupem z grantového projektu

lem – Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici – daří

týkajícího se dokumentace řezbářství v této oblasti.

profilovat Národopisnou revue jako špičkový etnologický
časopis středoevropského prostoru.

Druhým tématem semináře bylo „Zavedení sbírek muzejní povahy do účetní evidence – novela zákona č. 304/2008

Stejně jako v minulých letech byly i tentokrát ceny předá-

Sb. a zákon 477/2008 Sb. o přijímání darů v příspěvkových

ny při slavnostním ceremoniálu, který je již tradičně součás-

organizacích“. Toto téma nyní hýbe celým muzejním obo-

tí hlavního programu Mezinárodního folklórního festivalu

rem, proto mu byla věnována pozornost i na setkání členů

ve Strážnici.

Etnografické komise. Jaroslav Dvořák obeznámil účastníky
Daniel Drápala

semináře se současným stavem problematiky. Přednesl informace ze Senátu AMG a od Exekutivy AMG. Taktéž přečetl

sekce, komise

zprávy z Odboru ochrany movitého kulturního dědictví,
muzeí a galerií MK ČR, konkrétně od Mgr. Tomáše Wiesnera,
ředitele odboru a RNDr. Jiřího Žalmana. K tématu se poté
rozproudila delší diskuse, jejíž shrnutím bylo: prozatímní

Seminář Etnografické komise
AMG se konal v Jindřichově
Hradci

10

vyčkání Metodického pokynu z Odboru ochrany movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR. Všechny články, týkající se této oblasti, jsou umístěny na internetových
stránkách Asociace muzeí a galerií ČR – http://www.cz-museums.cz.
Po kratší přestávce na občerstvení bylo na programu

Semináře, který se konal ve dnech 8.–9. června 2009, se

„Pojmosloví etnografických sbírek“. Slova se ujal Jaroslav

zúčastnilo 21 členů komise. Pracovní setkání probíhalo

Dvořák, aby seznámil členy komise se současným stavem

v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka v Jindři-

tohoto dlouhodobého projektu Etnografické komise.

chově Hradci. Před zahájením jednání přivítala přítomné

V roce 2009 budou dokončena (oponována a doplněna kre-

etnografy vedoucí odborného úseku a etnografka zdejší in-

sebnou dokumentací) všechna dříve započatá Pojmosloví.

stituce Mgr. Alexandra Zvonařová. Seminář vedl předseda

Textilií pro domácnost a Ševcovského inventáře se ujmou

Etnografické komise AMG PhDr. Jaroslav Dvořák.

kolegyně PhDr. Habartová a Mgr. Kondrová ze Slováckého

Témata semináře byla: „Dokumentace tradiční lidové kul-

muzea v Uherském Hradišti. O oponenturu a vytvoření kre-

tury v současnosti III.“, „Zavedení sbírek muzejní povahy do

sebné dokumentace dalších Pojmosloví budou požádáni
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pracovníci Ústavu evropské etnologie v Brně. Elektronické
verze bude zprostředkovávat, stejně jako v minulých letech, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R., konkrétně
Mgr. Jana Tichá – e-mail: ticha@vmp.cz.
Dalším tématem 2. pracovního bloku byly „Etnografické

téma:
Evropské fondue

výstavy, expozice, konference a semináře v muzeích“. Na
úvod vystoupila s referátem PhDr. Alena Kalinová z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně.
Představila výstavu „Víte-li pak, jak sedláček obilíčko seje“
své kolegyně z Etnografického ústavu PhDr. Jarmily Pechové. Posléze seznámila Mgr. Eva Tomášová z Muzea Vysočiny
Třebíč účastníky semináře s výstavou „Lidové kroje v obyčejovém roku současného Podhorácka i Horácka“, kterou
vytvořila společně s kolegyní Silvou Smutnou z téže instituce. Následně obeznámila Mgr. Wiesława Branna z Muzea
Těšínska aktéry setkání s přípravou výstavy „Kapličky, kříže
a boží muka“, která sumarizuje její odborný výzkum.
Na závěr 2. pracovního bloku přednesly své příspěvky
PhDr. Romana Habartová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti a PhDr. Iva Votroubková z Krajského muzea
Karlovarského kraje v Chebu. PhDr. Habartová představila
výstavu s názvem „Veteš nebo poklad? – František Kretz
a Slovácké muzeum“, kterou vytvořila společně s Mgr. Kondrovou a PhDr. Votroubková mezinárodní výstavu „KlossKnedlík-Knödel“, která se již úspěšně konala v Německu
a nyní ji bude pořádat Krajské muzeu Karlovarského kraje
v Chebu.
Po ukončení jednání provedla Mgr. Zvonařová účastníky
semináře expozicemi a výstavami Muzea Jindřichohradecka. Následně zhlédli velmi pěkné vystoupení „Jarošovské
krojové družiny“ z Jindřichova Hradce. Večer pak proběhlo
přátelské posezení při víně.
Na druhý den připravili zaměstnanci Muzea Jindřichohradecka pro členy komise odbornou exkurzi. Odborným
komentářem provázela exkurzi Mgr. Zvonařová. Nejprve
si členové komise prohlédli unikátní Provaznické muzeum
v Deštné. Prohlídku doprovodil poutavým výkladem místní průvodce. Další zastávkou byl krásný zámek Červená
Lhota. Posléze účastníci exkurze navštívili Blatské muzeum
v Soběslavi a ve Veselí nad Lužnicí s pěknými národopisnými expozicemi. Zde byla exkurze zakončena.
Seminář se vydařil, na čemž mají největší zásluhu zaměstnanci Muzea Jindřichohradecka. Za přípravu a organizaci
semináře patří velké poděkování Mgr. Alexandře Zvonařové. Dík náleží taktéž řediteli muzea PhDr. Jaroslavu Pikalovi
za zapůjčení konferenčního sálu, dalším zaměstnancům za
přichystané občerstvení a dopravu při exkurzi.
Podzimní seminář proběhne ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 21.–22. října 2009.
Jaroslav Dvořák

Zlepšení péče o movité
kulturní dědictví v Plzeňském
kraji
Dá se říci, že svého druhu jedinečný projekt předkládal
Plzeňský kraj za své v kultuře zřizované organizace respektive za muzea, galerie a studijní vědeckou knihovnu. Projekt
s názvem „Zlepšení péče o movité kulturní dědictví v regionu Plzeňského kraje“ byl předložen do tzv. norských fondů
tedy do Finančního mechanismu EHP/Norsko neboli eea
grants. Kraj podal žádost o dotaci v roce 2005 a na podzim
roku 2007 mu byla udělena. V roce 2008 byla připravena
a vyhlášena výběrová řízení a v roce 2009 započaly realizační práce na projektu. Dotace ve výši asi 20 milionů korun
se týká 11 organizací, které předložily kolem 50 podprojektů. Projekt byl rozdělen do dvou oblastí. Do první mohly
muzea, galerie a knihovna žádat o peníze na restaurování
a konzervaci svých sbírek, ve druhém na vybavení depozitářů. Hodnoty nejmenších zakázek se pohybují kolem 40
tisíc korun, největší dosahují částky kolem 1,5 milionu korun. Mezi finančně nejnákladnější patří restaurování devíti
kartonů Mikuláše Alše. Na restaurování a konzervaci sbírek
bylo předloženo 32 projektů a v prvním kole výběrového
řízení se podařilo pro 24 vybrat zhotovitele, na osm dalších
bylo vypsáno druhé kolo výběrového řízení. Také pro oblast
vybavení depozitářů se nepodařilo v prvním kole výběrového řízení vybrat zhotovitele pro všech 17 předkládaných
projektů. U šesti se výběrové řízení opakovalo. V oblasti
restaurování a konzervace sbírek byla péče věnována starým tiskům, sklářským střihům, vějířům, lidovému nábytku,
zbraním, textiliím, olejomalbám na plátně, podmalbám na
skle a plastikám, gotickým oltářním křídlům i celému oltáři,
spolkovým praporům, nástropní malbě i hracím skříňkám,
stejně jako šumavskému sklu. V rámci této oblasti bude také
digitalizován deník „Pravda“ ročníky 1945–1992. Sedmnáct
projektů v oblasti vybavení depozitářů obsahuje především řadu nákupů speciálního depozitárního nábytku, ať už
to jsou pojízdné regály a nejrůznější skříně, rámy s výpletem, skříně na grafiku, závěsné zařízení na prapory, závěsný
systém na obrazy. Dále bude pořízena měřící a regulační
technika pro depozitáře, odvlhčovače i klimatizace. Některé depozitáře budou také renovovány, zakoupeny žaluzie

11

4[09
a UV fólie a dokonce bude provedena údržba a konzervace

rami v patře, kolna pro vozy, pila na vodní pohon, dva včelí-

dřevěných stavebních prvků v Expozici lidové architektury

ny a dále drobné hospodářské, technické a rovněž sakrální

v Chanovicích.

objekty (holubník, milníky, staré patníky stojící původně

Projekt připravil k předložení do grantového řízení Plzeň-

u cest, dále litinové kříže na kamenných soklech). MVS Vy-

ský kraj, respektive agentura na základě požadavků jed-

soký Chlumec je budováno tak, aby v jiném (tedy než pů-

notlivých organizací, které vytipovaly potřebné činnosti

vodním terénu) přenesené stavby demonstrovaly částečně

a dodaly požadované údaje. Krajem pověřený pracovník se

starou sídelní situaci jednotlivých usedlostí stojících původ-

věnuje administraci projektu, výběrovým řízením, organi-

ně ve vesnických lokalitách na území středního Povltaví.

zaci a propagaci, samozřejmě zase v součinnosti s jednot-

Tomu napovídá i příznivá situace přibližně tříhektarového

livými organizacemi. Projekt do norských fondů, realizo-

poměrně členitého pozemku skanzenu s vodotečí, u které

vaný ve Studijní vědecké knihovně, Západočeské galerii,

je umístěna pila (katr) na vodní pohon pocházející z obce

Západočeském muzeu, Galerii Klatovy – Klenová a muzeích

Dolní Sloupnice s vodorovným řezacím listem – toto unikát-

v Blovicích, Domažlicích, Klatovech, Mariánské Týnici, Suši-

ní zařízení (druhé prezentované návštěvníkům v muzeích

ci, Rokycanech a Tachově, znamená obrovský posun v péči

v přírodě v Čechách) pochází z poslední čtvrtiny 19. stole-

o fondy muzeí a galerií Plzeňského kraje.

tí. V současné době je ve výstavbě malý částečně roubený
Jana Hutníková

mlýn s kamenným sklepem a stájí a dále s lednicí a mlýnicí
pocházející z obce Radešice u Petrovic č. p. 9 na Sedlčansku, jehož nejstarší stavební fáze pochází z 2. poloviny 18.

Výstavba Muzea vesnických
staveb ve Vysokém Chlumci
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan (dále jen MVS) – pobočka Hornického muzea Příbram bylo založeno roku 1998 jako záchranné
zařízení pro transfer především roubených staveb z oblasti

století. Jde o dvoutraktový trojdílný typ domu komorového
typu s průchozí černou kuchyní. Obě zařízení pily i mlýna
jsou budována tak, aby byla plně funkční. K objektu radešického mlýna bude od sousední pily prodloužen přívod
vody na vodní kolo. Dosud nejstarší roubený dům umístěný
ve skanzenu (přímo datován rokem 1739) od usedlosti č. p.
10 z Mašova u Petrovic byl transferován a znovu postaven
v letech 2004–2005. Zajímavé je rovněž velké hospodářské

středního Povltaví (sběrnou
oblast tvoří okres Příbram –
zvláště Sedlčansko a okres
Benešov – zejména Voticko).
Přenášené

roubené

stavby

z terénu pocházejí převážně
z 2. poloviny 18. – počátku 19.
století a nejsou v terénu chráněné památkovou péčí. V MVS
Vysoký Chlumec zatím nejsou
umísťovány kopie ani úplné rekonstrukce vesnických staveb.
První objekt – napůl roubené
a napůl zděné stavení z obce
Obděnice u Petrovic od usedlosti č. p. 4 bylo transferováno
v roce 2000 a o dva roky později zpřístupněno jako vůbec
první objekt v MVS veřejnosti.
V roce 2008 se nacházelo v MVS
Vysoký Chlumec celkem 11 objektů.
Skanzen v současnosti tvoří 3 obytná stavení, 3 špýchary
(sýpky), jeden velký hospodářský objekt s roubenými komo-
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Muzeum vesnických staveb Vysoký Chlumec. Výstavba
roubené stodoly přenesené do skanzenu od usedlosti č. p. 2
z Mašova u Petrovic. Foto: Roman Abušinov
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stavení z Městečka u Olbramovic z usedlosti č. p. 1 s kamenným přízemím a třemi roubenými komorami o nestejné
úrovni v patře pocházející z počátku 19. století. Za unikátní
technickou část transferu je možné považovat přenesení
části klenby černé kuchyně s částí komína v jednom bloku
o váze 30 tun (u stavení č. p. 4 z Obděnic) a o váze 32 tun (u
stavení č. p. 10 z Mašova).
Hornické muzeum Příbram obdrželo v roce 2008 dotaci
od Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ROP regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy) na realizaci projektu: „Muzeum vesnických staveb Vysoký Chlumec
(MVS–VCH)“. Projekt byl zahájen 6. dubna 2009, ukončení
fyzické realizace projektu je plánováno k 30. červnu 2010.
Stavbu na základě výběrového řízení realizuje firma S-B s. r.
o. Projekty a realizace staveb Sedlčany, autorem projektové
dokumentace je Ing. arch. Petr Dostál z Prahy, autorem projektu technologické části mlýna je pan Luděk Štěpán, zakladatel Souboru lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci
u Hlinska v Čechách.
Projekt zahrnuje rozebrání, transfer a znovupostavení
těchto čtyř objektů: již výše uvedeného roubeného mlýna
č. p. 9 z Radešic u Petrovic (okres Příbram), dále roubené
čtyřboké stodoly č. p. 2 z obce Mašov u Petrovic (okres Příbram), velké roubené stodoly (seníku) stojícího na území
VÚ Brdy na k. ú. Dolní Záběhlá (okres Příbram) a roubeného
obytného stavení č. p. 8 z Jiví u Heřmaniček (okres Benešov). U všech objektů transferovaných do MVS Vysoký Chlumec byla provedena dendrochronologická analýza za účelem zjištění jejich datace dendrochronologickou laboratoří
Ústavu nauky o dřevě na Mendelově zemědělské a lesnické
univerzitě v Brně. Čtyřboká roubená stodola z Mašova u Petrovic č. p. 2 (dendrochronologicky datovaná k roku 1679)
o dvou pernách a mlatě, s připojenou kolnou bude spolu
s přístavbou prostor pro průvodce a sociálního zařízení sloužit jako malé vstupní návštěvnické centrum. Další
transferovaný objekt představuje velká čtyřboká roubená
stodola z konce 19. století z VÚ Brdy využitá jako expoziční
objekt a zároveň jako depozitář. Obytné celoroubené stavení z Jiví u Heřmaniček č. p. 8, pocházející z druhé poloviny
18. století, tvoří trojdílný dům komorového typu s chlévem
přístupným pouze ze zápraží domu. Tento objekt bude využit především k expozičním účelům.
V roce 2010 by mělo Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan obsahovat již 15
objektů lidového stavitelství, čtyři transferované a znovu
postavené objekty by měly být v následujících dvou letech
zpřístupněny návštěvníkům.

Skalná – malá glosa muzejní
Když se řekne Skalná u Chebu, určitě mnoho z nás si název
městečka spojí s fotbalovou legendou Pavlem Nedvědem.
Ano, ze Skalné pochází a zde také žije rodina slavného fotbalisty.
Skalná leží asi 12 km od Chebu, pod úbočím Smrčin.
Historie Skalné je spjata s hradem Vildštejnem, jedním
z nejstarších hradů na Chebsku, a stejnojmennou osadou
z období vlády Štaufů. Kromě hradu se zde nachází i barokní kostel sv. Jana Křtitele, hřbitovní kostel, několik kapliček a venkovních plastik. Město poznamenané odsunem
původních vildštejnských německých občanů žilo až do
roku 1989 svým typickým pohraničním životem. Obyvatelé
nebyli příliš spjati s historií místa, kde žijí, znalost německé
regionální historie byla potlačována. Po roce 1990 se začala
situace měnit.
První kontakty muzeum v Chebu navázalo s vedením
města na přípravě publikace z dějin Skalné, která je nyní
snad už v závěrečné fázi před dokončením a vydáním. Město provádí opravy hřbitovního kostela sv. Śebestiána, původně gotického ze 14. století, s výraznými renesančními
náhrobky. Kostel bude sloužit k výstavám, koncertům, ale
i slavnostním či smutečním aktům města i spolkové činnosti. Město Skalná také podporuje a rozvíjí vztahy s privátním
vlastníkem hradu Vildštejn, kde je vybudována nejen restaurace, expozice, ale nyní nově i Muzeum hasičské historie ve Skalné.
Zde vznikla, naprosto spontánně nejen od členů Sboru
dobrovolných hasičů, ale i občanů iniciativa připomenout
140. výročí založení Hasičského sboru založením muzea.
Možná namítnete, takových sběratelských aktivit je po Čechách celá řada. Ano, ale my se dnes v tomto čísle věnujeme
neběžným projektům, a to je to, co bych zde chtěla zdůraznit. Parta amatérských nadšenců nejenže musela provádět
konzervátorské práce, vytvořit expozici – výstavu, ale také si
sehnat finanční prostředky prostřednictvím EU z dispozičního fondu euroregionů, C9l III Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko. Partnerem v projektu je městečko Neusorgen a jeho hasičský sbor. Pro hasiče to znamenalo vymyslet
záměr, popsat jej, zajistit si předfinancování a hlavně projekt realizovat. A nyní se zavázali 5 let držet projekt. Ano,
v tomto okamžiku nejde o profesionální muzejní pracoviště, ale základ k vytvoření odborného muzejního pracoviště
je zde již položen. Hasičský sbor tak vytváří a eviduje podle
nám známých profesionálních postupů novou sbírku. A tak
na hradě, kde se muzeum nachází, jsou vystaveny nádher-

Lubomír Procházka

né, doslova po půdách, stodolách, ale i po celých Čechách
získané kousky – stříkačky, hasičské saně, uniformy, zaklá-
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dací listiny, žebříky, unikátní mašiny, jak by řekli chlapi. Jsou

přiřazovat či překládat. Nový směr naznačila až příloha DM,

zde vystaveny mašiny vypůjčené např. z Vinařic u Kladna či

a sice tři drobnější glosáře výkladové. Připomeňme ještě, že

z okolní Plesné. Pro nás profesionály je např. Smlouva o vý-

za českou stranu se prací účastnili zejména Z. Z. Stránský

půjčce sbírkového předmětu standardní záležitostí, ale pro

a O. Brůža.

nemuzejníky je to je úctyhodný výkon. Mě osobně a právě

Po útlumu či určitém vyčerpání v druhé polovině 80. let

tady v takřka zapomenutém dřívějším pohraničním pásmu

začalo být o problematice terminologie nově uvažováno

těší, že právě zde navázali místní hasiči na historickou tra-

počátkem let devadesátých bez užší návaznosti na před-

dici nevšedním činem. Nechali si udělat spolkový prapor,

chozí výsledky. V roce 1993 byl ustanoven tým odborníků

který je zde také vystaven, a na něm jsou připevněny do-

pod vedením André Desvalléese, který měl za úkol vytvořit

nátorské stuhy se jmény dárců finančních prostředků. Tedy

v rámci projektu „Basic Museological Ideas“ novou sestavu

jména dnešních rodin, jednotlivců či firem, které přispěly na

odborného názvosloví – tzv. Encyclopaedia Museologica,

vybudování muzea.

později pak pod změněným názvem „Thesaurus Museologi-

Vím, že psát svůj dojem o aktivitě „zdola“ profesionálům,

cum“. V průběhu let byly prezentovány dílčí závěry, a to jak

kteří ledaccos pamatují a sami si prožili a prožívají se zři-

v psané podobě (1998), tak na CD (2000). Terminologický

zovateli dobré i zlé, přesvědčování a často nelehkou ces-

slovník by měl být oficiálně poprvé představen – pod titu-

tu k realizaci svých plánů, je ošidné. Ale snad právě odtud

lem „Encyclopedic Dictionary of Museology“ – na generální

z nejzápadnějšího pohraničí, je můj dojem z nečekaného

konferenci ICOM v Shanghai v listopadu roku 2010.

muzejního nadšení, schopnosti dobrovolné práce, zájem

Konference, která proběhla ve dnech 1. – 5. července 2009

o regionální historii a zachování kulturního dědictví skuteč-

v belgickém Lutychu, poskytovala poslední příležitost pro-

ně něčím, na co jsme zde dlouhá léta u veřejnosti čekali. Je

hovořit v rámci ICOFOMu některé sporné body a přijmout

to skutečně ona žádoucí změna v myšlení, onen názorový

případné „pozměňovací“ návrhy. Belgické město se v pro-

a myšlenkový posun a zájem o minulost místa, kde žijeme,

storách městské univerzity ujalo zhruba padesátky muze-

kde chceme už nejen přežívat a pracovat, ale skutečně žít

ologů ze všech částí světa – převažující počet účastníků

v pevném zakotvení v krajině a jejích osudech. Nakonec mé

z frankofonních zemí byl vyvažován skupinami z Austrálie,

návštěvy ve Skalné nevědomky mé rozhodnutí napsat toto

Brazílie, Argentiny či České republiky; zastoupena byla ale

do Věstníku podpořil i pan starosta, když mi při návštěvě

např. i Čína, Taiwan, Angola či Kamerun. Na listině partici-

hrdě ukázal dvě ocenění za záchranu kapliček ve Skalné

pantů se neobjevil žádný zástupce Ruska, USA ani britských

Vonšově a v Zelené.

ostrovů – vzhledem k hlavnímu tématu konference, tj. sjedEva Dittertová

nocení či alespoň přiblížení muzeologické terminologie odlišných částí světa, nezbylo než jejich absence litovat.

z konferencí,
seminářů

Pořadatelům se podařilo zajistit příjezd téměř všech významných teoretiků, působících v rámci ICOFOMu. Vedle
prezidentky komitétu Nelly Decarolis a členů Boardu (Desvalleés, Mairesse, Maranda, Dolák, Gorgas) zavítal do Liege
i již osmdesátiletý Vinoš Sofka, který po dlouhá léta koordinoval plnění jednotlivých dílčích úkolů. Prvních dvou dnů

32. výroční sympozium
ICOFOM v Lutychu
Když v roce 1985 vyšel po dlouholetém úsilí pracovní
skupiny muzeologů překladový muzeologický slovník Dictionarium Museologicum, zdálo by se, že práce v oblasti
terminologie dosáhly v rámci muzeologie svého vrcholu.
Ovšem již při tvorbě dikcionáře začaly vyvstávat nové otázky – volba překladově zaměřeného díla bez snah o vytvoření (dobových!) definic pojmů měla za následek jeho obtížnou využitelnost, nehledě na fakt, že v některých jazycích
určité termíny nebyly zavedeny a nebyla tak možnost je
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jednání se účastnil i amsterdamský muzeolog Peter van
Mensch, dnes snad nejcitovanější odborník z oblasti teorie
oboru.
Pro letní setkání byla zvolena jasná dramaturgie – tvůrci
slovníku připravili pro účastníky předběžně teze k dvaceti heslům z oblasti muzeologie v podobě tzv. Provocative
Paper, které se měly stát předmětem diskuzí a příspěvků.
Některé pojmy byly vybrány přímo z oboru (např. „Museology“, „Museography“, „Museal“, „Collection“, „Musealisation“),
jiné pak muzejní problematiku přesahovaly (např. „Institution“, „Public“, „Society“, „Ethics“). Během třídenního jednání
došlo k rozboru každého z nich.
Dopolední blok prvního dne byl pojat obvykle – zazněly oficiální uvítací proslovy. Pomineme-li úvodní příspěvek
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Hervé Hasquina, člena belgické Královské akademie (jeho

v otázce existence for-profit muzeí panovala shoda (že je

přednes by mohl být příkladem pro mnohé), je možno

možno je pod termín zařadit), virtuální muzea se již s tako-

označit vystoupení prvého dne za stěžejní pro celý vývoj

vým přijetím nesetkala. Bohužel nebyl blíže diskutován člá-

konference. Dvojicí Desvalleés-Mairesse byl představen

nek z ISS 38 od D. Limy a P. Mendese, kteří téma pojednali

tvořený muzejní dikcionář v aktuálním stavu. Přestože

hlouběji – píší spíše o konceptech virtuálních muzeí, než

předběžné teze slibovaly hlubší úvod do tématu, prezenta-

o přímých označeních. V případě neexistence materiální

ce byla plochá a kromě několika již známých faktů (většinou

obdoby virtuálně prezentovaných artefaktů je pak využívá-

z oblasti překladů, které byly řešeny již před téměř třiceti

no spíše spojení „sbírka digitalizovaných předmětů, zvuků,

lety) mnoho nepřinesla. Chyběla především reflexe histo-

textových dokumentů a dalších dat, přístupných pomocí

rického vývoje terminologických prací. Autoři zmínili, že

elektronických médií“.

dvacet představených konceptů (tedy tezí k pojmům) je ve

V souvislosti s definováním muzea předestřel Peter van

slovníku doplněno dalšími zhruba 300 termíny. Jejich bližší

Mensch další diferenci – muzeologové ve snaze vymezit

rozdělení však sděleno nebylo. Je otázkou, do jaké míry se

tento termín řeší otázku „co my za muzeum považujeme“,

podařilo sestavit vskutku reprezentativní tým – při deba-

nikoli pak i „co lidé považují za muzeum“. Evaluace a ak-

tách se jistě hovořilo francouzsky.

ceptování zpětné vazby je při hledání obsahu odborných

Jako hlavní řečník dne se představil Peter van Mensch.

pojmů přinejmenším sporné, avšak přiznejme, že v oblasti

Otevřel hned několik témat, úzce se dotýkajících vědecké

společenských věd zůstává direktivně řešený slovník zamě-

povahy a smyslu muzeologie, bohužel ne na vše bylo poz-

řen pouze k odborné komunitě.

ději reagováno. Uveďme např. tezi o ukazování zmanipulo-

Odpolední blok byl zaměřen na pojmy z muzejní prezen-

vaného, neautentického materiálu v muzeích jako základ

tace. Stranou zůstala asi neřešitelná otázka překladů slova

muzejní práce. Teze, mířící k problematice kontextů a tím

„výstava“ (exhibition/exposition/display, expography/sce-

k jednomu ze základních termínů – muzejnímu předmětu –

nography). Každý muzejník je schopen si slovo výstava ně-

nebyla nijak zvlášť komentována. Mensch nastínil též jeden

jakým způsobem definovat. V tomto případě však má vždy

z konceptů muzeologie, který také mohl být východiskem

možnost využít poznatky jak z výstavnictví, tak např. i mu-

k dalším terminologickým řešením – muzeologii jakožto

zejní psychologie a edukace. Ve svém příspěvku předložila

disciplínu spojenou s muzealizací a muzealitou, věnující se

mimo jiné stručný výklad pojmu Monica Gorgas – výstava

otázce, jak interpretujeme muzejní sbírky. K heritologii při-

je komunikací, komunikace interpretací, interpretace pře-

pomněl Lauru Jane Smith a některá z nových slovních spo-

kladem. Překlad je náplní práce muzea. Vezmeme-li v po-

jení (organizace kulturní paměti, sklady kulturních témat,

taz moderní formy práce s návštěvníkem, je tato definice

krajina kulturních informací).

přesná.

V bloku, věnovaném pojmům muzeologie a muzeogra-

Dva zajímavé termíny byly na pořadu konference třetí den,

fie nemohl snad ani chybět příspěvek o „new museology“.

který oficiální jednání uzavíral, a sice muzejní předmět (mu-

Smířlivé pojednání Jennifer Harris z Austrálie, vymezující

sealia) a muzealizace. Ačkoli v obou případech stála přímo

tzv. „memory places“ jako informační instituce, bylo zastí-

u zrodu vymezování československá muzeologie, poukázá-

něno závěrečnou debatou o standardizaci terminologie.

no na ni nebylo ani v jednom případě, což bylo ovšem sig-

Přestože práce na tezauru byla prezentována téměř jako

nifikantní v celém průběhu zasedání. I přes tento zarážející

cesta ke konečným definicím, byl nucen Francois Mairesse

fakt nebylo v záležitostech muzealizace uvedeno téměř nic

po několika reakcích vysvětlit podstatu jasněji. Dle autorů

nového. Jean Davallon, věnující se více definování „výzku-

má být slovník souhrnem významů slov, práce na něm je

mu“, poukázal na změnu stavu objektů při jejich zavádění

nekončícím procesem. Nelly Decarolis označila jako poslání

do muzeí a svázal muzealizaci s „heritage“ – muzealizace je

encyklopedie spojení termínů s významy, Monica Gorgas

součástí procesu, kdy se předmět stává dědictvím. Po ex-

pak příští den popsala kriticky možný výstup spíše jako dik-

kurzu Wan-Chen Chang z Taiwanu do oblasti terminologie

cionář-stav k roku 2010, tedy jakousi otevřenou publikaci.

na Dálném Východě zazněl též spíše shrnující příspěvek

Sporné a mnohokrát již zkoumané pojmy muzeum, mu-

Lynn Marandy. Zajímavé podněty přinesla následná výmě-

zeální (museal) a instituce byly náplní druhého dne, kdy se

na názorů. Co je muzealizovaným předmětem? Má-li muze-

účastníci přesunuli do Museé Royal v Mariamontu, vzdá-

alizace za výsledek změnu kontextu, chápe to tak v případě

leného asi 100 kilometrů od Lutychu. Příspěvky Blondine

obrazu v kostele, řádně zapsaného ve sbírkách některého

Desbiolles a Jana Doláka přinesly mnohé kontroverzní myš-

z muzeí, i věřící člověk? Jistě ne. Zmíněna byla i muzealita

lenky a nebylo tedy překvapením, že následující diskuze

coby hodnota s akcentem na její antropologickou povahu.

o povaze dnešního muzea byla poměrně bouřlivá. Zatímco

Nemůžeme ji hledat v předmětu, vychází z naší mysli.
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Během celé akce byla navštívena některá z belgických

Nelze hovořit o hloubkovém kvalitativním výzkumu,

muzeí. Volnější program připadl na čtvrtý den a zhlédnu-

neumožňovala to časová a personální kapacita – 5 hodin

ty byly rovnou dvě velké expozice, v Ramioulu a Tongres.

a 1 osoba. Nejde však ani o kvantitativní výzkum. Jde o to

V obou případech se bylo možné inspirovat množstvím

odtušit z dojmů a zachycených scén vztah lidí k muzejní

neotřelých výstavních technik, ať už se jednalo o dokonalé

kultuře. A ověřit tak tušené neduhy muzeí a galerií i muzej-

využití světla či přirozený důraz na interaktivitu. Prohlídka

ní noci samé.

se do jisté míry jevila jako odměna za zhlédnutí expozice

Prošla jsem 9 objektů a soustředila se především na „kla-

v lutyšském Grand Curties Museum – na klíč dělaná dra-

sická“ muzea a galerie (do akce byly zapojeny i nemuzejní

há prezentace sice představila množství zajímavého ma-

instituce – kostel, knihovna, hvězdárna a planetárium aj.).

teriálu, ovšem neuvěřitelně nešťastně umístěné popisky

V některých institucích jsem však byla jen krátce, vzhledem

a v některých případech i nebrání ohledů na hendikepova-

k aktuálnímu programu nebyl důvod se zdržovat déle, ne-

né nebo dětské návštěvníky veškeré snahy dokonale po-

bylo, co více vypozorovat.

hřbilo. Shrnutí případných reflexí výstav by si však vyžádalo
Co bylo možné vidět

samostatný článek.
Pětidenní shledání muzeologů z různých částí světa (pátý

Ve všech objektech, jež jsem navštívila (dle tištěného

den byl věnován zasedání ICOFOM Boardu) určitě nebylo

průvodce však i v ostatních zapojených), byla náplň noční-

zbytečné. Přestože některé terminologické otázky zůstaly

ho programu obdobná – volný vstup do expozic a výstav,

nedořešeny nebo řešeny nebyly vůbec, objevila se také té-

komentované prohlídky, hudba nějakého žánru (zpravidla

mata nová. Ukázalo se, jak odlišný je pohled a užívání termí-

v každém objektu žánru jiného), občerstvení a chutné ná-

nů v různých částech světa. Přímo se nabízí myšlenka, že se

poje, aktivity pro děti. Dále pak někde divadlo či jiná vy-

na to při pracích na encyklopedii pozapomnělo.

stoupení a další doprovodný program (čtení, ukázky z práce

V období probíhající belgické konference bylo na zasedá-

v muzeích aj.). Bohatou nabídku programu Brněnské mu-

ní výboru muzeologické komise AMG rozhodnuto věnovat

zejní noci letos navíc doplnila souběžná Noc kejklířů – pře-

se v příštím roce sestavování nejspíš obdobného slovníku.

hlídka činnosti brněnských divadel (vloni pořádaná o den

Trvají-li práce Francouzů na Encyclopedic Dictionary of Mu-

dřív, letos – říká organizátor – to prostě vyšlo takhle). Noč-

seology již šestnáct let, pak je zjevné, že český dikcionář na

ní centrum Brna tak bylo zaplněno lidmi, světly a hlukem.

zelené louce být postaven nemůže. Nepočkáme na Shang-

A stánky s občerstvením.

hai? (Bližší informace na http://www.musee-mariemont.

Mezi návštěvníky Brněnské muzejní noci bylo možné vidět

be/accueil/activites/colloques/xxxii_colloque_internatio-

převážně rodiče s dětmi a skupiny přátel. Nejvíce návštěv-

nal_de_licofom/)

níků se vždy shlukovalo kolem doprovodného programu
Václav Rutar

– hudby, tanečního či divadelního vystoupení apod. nebo
kolem baru s nápoji či u jiného občerstvení. Lidé však byli

festival muzejních nocí

i ve výstavních sálech, v některých nebylo pro hojnou účast
k hnutí, jinde byla návštěvnost pozvolná. Mnohdy se na
prohlídku čekala fronta, dokonce ještě těsně před půlnocí,
kdy akce končila. Dobrá polovina návštěvníků si expozice či

Brněnská muzejní noc 2009

výstavy prohlížela důkladně (četla si texty a popisky, povídala si o předmětech, sledovala videa), část jich prostory jenom tak bloumala. A nejen prostory jednotlivých institucí,

V touze přijít na to, proč, když lidé tak houfně a opětovně

ale lidé bloumali také v ulicích. Již v brzkých hodinách noci

navštěvují muzejní noc, z nich většina o muzeum během

byla ve tvářích lidí vidět únava – program byl nabitý, všude

roku ani nezavadí, uskutečnila jsem ve spolupráci s Etno-

nějaké atrakce, všechno se vzájemně překřikovalo...

grafickým ústavem Moravského zemského muzea v Brně
průzkum několika objekty, jež se do akce zapojily.

nout, že návštěvníci si mohli předem vybrat z připraveného

Zvolená metoda pozorování vyžadovala nahlížení lidem

programu jen to, co chtějí vidět. Myslím ale, že většina lidí

do tváří, do tácků a kelímků, slídění po tom, na co se dívají,

vyráží na akci bez prostudování programu předem a právě

na koho se dívají a o čem mluví, nasávání atmosféry vzni-

naopak se nechává lákat až na ulici tím, co je nějak zaujme.

kající (a během noci se vyvíjející) v ulicích, expozicích, na

Nebo prostě navštíví to, kolem čeho prochází při courání

záchodech či v dopravě. A porovnávání programu jednot-

městem.

livých institucí.
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Absolvování akce tak bylo poměrně náročné. Lze namít-

Kalendárium kulturních událostí
Bělá pod Bezdězem

Moravské zemské muzeum

Muzeum v Bělé pod Bezdězem

Čepce
Militaria
Sbírejme všeliké plody ducha národního
Jaroslav Bartoš – Člověk v krajině
Tužky

do 4.10.2009
1.5. – 4.10.2009
25.7. – 4.10.2009
8.8. – 30.8.2009
12.9. – 4.10.2009

Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou
Zdeněk Halíř – obrazy
Barbie v proměnách času
20. let po sametové revoluci
Jan z Werthu – generál 30. leté války
Hrajeme si na Kelty

Benešov

do 1.11.2009
červen – září 2009
říjen – listopad 2009
1.5. – 1.11.2009
1.5. – 1.11.2009

Muzeum umění a designu Benešov
Zdena Šafka-Řeháková – Anděl ve městě
Matouš Vondrák – Síla přírody
Vladimír Cidlinský
Kabinet fotografie
Zeď / Krátké animované filmy

20.6. – 20.9.2009
25.9. – 25.10.2009
26.10. – 1.11.2009

Beroun

10.5. – 30.9.2009

Muzeum Českého krasu, p. o.

První zemědělci
31.3. – 10.10.2009
Expedice středověk
12.5. – 17.10.2009
Etnografický ústav MZM
Japonsko, má láska
24.3. – 12.9.2009
Víte-li pak, jak sedláček obilíčko seje. Historické formy českého
zemědělství
31.3. – 10.10.2009
BAZAR Art
27.4. – 19.9.2009
Baron Trenck
16.6. – 5.9.2009
Josef Šíma – sběratel, kreslíř, fotograf
15.9. – 28.11.2009
Rok v lidových obyčejích a slavnostech
od 6.10.2009
Jihomoravští Charváti objektivem Othmara Ruzicky		
13.10.2009 – 1.1.2010
Pavilon Anthropos
Nejstarší umění střední Evropy
7.4. – 27.9.2009
Darwin
7.5.2009 – 7.1.2010
Funkčnost a estetika kamenných nástrojů
od 9.6.2009
Zkameněliny ve vědecké grafice 19. století
od 20.10.2009

Muzeum města Brna, p. o.
Příběhy barokního Brna
Brno v době barona Trencka
Měnínská brána
Merkur, patrno úspěchu

21.5. – 1.11.2009
2.6. – 18.10.2009
3.6. – 18.10.2009

Zkamenělé poklady berounského muzea
do 13.9.2009
Letní nebe nad Berounem… a možná, že i jinde
11.6. – září 2009
A co mix Ryzcových comixů?
18.7. – 4.9.2009

Muzeum romské kultury, s. p. o.

Muzeum v Bílovci

Louis Braille, tvůrce šestibodového reliéfního písma pro nevidomé
17.2. – 31.12.2009
Mendelu, škola jako lusk
2.6. – 1.11.2009
Design
23.6. – 15.11.2009

Bílovec

Má představa o Evropské unii

Blovice

27.6. – 31.8.2009

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Jak si kdo ustele…
8.5. – 31.12.2009
Poslové magie – africké loutky a masky
30.5. – 6.9.2009
Jaroslav Kantor
17.9. – 16.10.2009
Mlýny u povodí řeky Úslavy
17.9.2009 – 29.1.2010
Poklady z depozitáře
27.10. – 29.1.2010

Brandýs nad Labem

Oblastní muzeum Praha – východ
Časoměrná zařízení

Brno

Technické muzeum v Brně

Bruntál

Muzeum v Bruntále, p. o.

Věra a František Vítkovi – Loutky a obrazy
1.9. – 11.12.2009
Přírůstky muzea v Bruntále za roky 2006–2008		
10.9. – 31.10.2009

Břeclav

Městské muzeum a galerie
25.6. – 13.9.2009

Diecézní muzeum

Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě
6.5. – 30.8.2009

Moravská galerie v Brně

Žít! Výstava rakouské romské malířky Ceiji Stojky		
8.4. – 13.9.2009
Každý máme jinou barvu
12.6. – 18.10.2009

Místodržitelský palác
Sběratelé a mecenáši V. Malíř a sochař Eduard Sykora (1835–1897)		
29.5. – 30.8.2009
Smělými tahy – Barokní olejové skici z Grazu 16.6. – 4.10.2009
Teodor Rotrekl
18.6. – 13.9.2009
Brno v době barona Trencka
3.7. – 18.10.2009
Umění beze jmen
29.10.2009 – 26.2.2010
Pražákův palác
Příjemné závislosti – Inscenovaná fotografie 70. let		
17.7. – 18.10.2009
Uměleckoprůmyslové muzeum
Zlatý věk
5.6. – 27.9.2009
Jiří David: Předběžná retrospektiva
25.6. – 20.9.2009
1, 2, 3, 4, 5… první akvizice
15.7. – 1.11.2009
Alfons Mucha: Mistr „Belle Epoque"
15.10.2009 – 24.1.2010

Stromy jako domy
19.6. – 4.10.2009
Pavel Tasovský – kované objekty
15.10. – 29.11.2009
Synagoga
Jaroslav Myčka, Podmořský svět – fotografie
23.6. – 30.8.2009

Bučovice

Muzeum Bučovice

Cestovatelské lodě Borise Vlacha

Čáslav

20.6. – 11.10.2009

Městské muzeum a knihovna Čáslav

Kopytov – chráněnka Čáslavi
29.6. – 13.9.2009
Z dějin Sboru dobrovolných hasičů v Čáslavi 20.7. – 20.9.2009
Variace pro oči a ruce
5.10. – 18.10.2009
Loutky paní Míly Hájkové
30.10. – 16.11.2009
Galerie
Tradiční výstava fotoklubu Čáslav
12.10. – 24.10.2009

Čeladná

Památník Josefa Kaluse

Břetislav Janovský, Jana Pavelková, Josef Tomek – obrazy
1.5. – 30.9.2009
Údolím Čeladné
1.5. – 30.9.2009

I

		

Kalendárium kulturních událostí
Čelákovice

Hlinsko v Čechách

Městské muzeum v Čelákovicích
Šicí stroje a móda našich předků

4.7. – 13.9.2009

Česká Lípa

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Troška historie nikoho nezabije
12.6. – 30.12.2009
Výtvarné Hlinecko
26.6. – 6.9.2009
Jiří Vaněk – obrazy, kresby, ilustrace, grafiky 25.9. – 1.11.2009

Literární Českolipsko
18.6. – 13.9.2009
E. Gerthner – naivní kresba přelomu 19. a 20. století		
10.7. – 6.9.2009
Vamberecká krajka
10.7. – 6.9.2009
První světová
20.9. – 15.11.2009
Léta 1989–1990 na Českolipsku
24.9. – 8.11.2009
Galerie
Hrady a zámky ve výtvarném umění ze sbírek VMG		
7.3. – 31.12.2009
Viktoria Ban – Jiránková
29.8. – 27.9.2009
Galerie Jídelna
Lukáš Pelech
3.10. – 1.11.2009

NPÚ UOP v Pardubicích Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém

Muzeum textilu v České Skalici

Galerie výtvarného umění

Česká Skalice

Českoskalický objektiv 2009

17.5. – 13.9.2009

Česká Třebová

Městské muzeum
Svět dětí

14.9. – 30.9.2009

Český Brod

Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Nitě
Jak se dříve jedlo, pilo, stolovalo
Segej Soumin – obrazy a keramika

30.6. – 28.8.2009
8.9. – 31.10.2009
8.9. – 31.10.2009

Dačice

Městské muzeum a galerie

Sladký život s kostkou cukru
Za krásami Venezuely
Obrazy a grafika Františka Bílkovského

Dvůr Králové nad Labem

20.6. – 30.8.2009
3.9. – 18.10.2009
25.10. – 22.11.2009

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Otto Gutfreund – 120. výročí narození
16.6. – 13.9.2009
Zpátky do pelíšků aneb Jak žily Husákovy děti
23.9. – 17.11.2009

Františkovy Lázně

Městské muzeum Františkovy Lázně
ODI ET AMO

Frýdek-Místek

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Houby zblízka
Vladimír Klein – Sklo

Frýdlant

Městské muzeum Frýdlant

Výstava klubu modelářů Frýdlant
Fotografie – Ing. Miloš Smolný
Nevšední tvář radosti

Fulnek

5.6. – 28.8.2009
30.4. – 13.9.2009
18.6. – 30.8.2009
říjen 2009
3.9. – 30.9.2009
5.9. – 5.10.2009

Kostel sv. Josefa
Hodinky s vodotryskem

Havířov

Památník Životické tragédie
Lovecké zbraně
Výstavní síň Musaion
Krása ženy

Aby oči viděly a uši slyšely…

Hluboká nad Vltavou
Mechy a lišejníky
Stanovištní rostliny

Hlučín

Muzeum Hlučínska, p. o.

Krojované panenky
Stanislav Havlík – malování do čtverce
Slavné vily Moravskoslezského kraje

Hodonín

16.4. – 31.8.2009
11.8.2009 – 3.1.2010

1.6. – 31.10.2009
1.6. – 31.8.2009

18.6. – 6.9.2009
25.6. – 27.9.2009
22.9. – 29.11.2009

Ludmila Kováříková – Hledání monumentu
15.6. – 6.9.2009
Vojtěch Kaložik – obrazy
15.7. – 6.9.2009
Pavel Popelka – fotografie
15.7. – 6.9.2009
Josef Konečný – výběr z malířského díla
22.9. – 22.11.2009
Sdružení výtvarných umělců moravských 23.9. – 22.11.2009

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Staletí oživená vodou
Výstavní síň Národní tř. 21
Fotografie – Oldřich Hanke

Horažďovice

Městské muzeum Horažďovice
Návrat k tradicím
Kavkaz – království slunce a ledu

Horní Planá

18.6. – 6.9.2009

červen – srpen 2009
2.6. – 1.12.2009
2.6. – 30.9.2009

Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

Stifterův park v Horní Plané
duben – říjen 2009
Za břehů staré Vltavy
květen – říjen 2009
Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti
do 31.10.2009
Hornoplánsko v obrazech
duben – říjen 2009
Karel Klostermann a literární Šumava na přelomu 19. a 20. století
duben – říjen 2009

Horní Slavkov

Muzeum Horní Slavkov

Ing. Rudolf Tomíček: GEOPARK
Anton Gnirs

Hrabyně

Památník II. světové války
Zmučená země
122 dní v Afghánistánu

Hranice

18.6. – 30.8.2009
11.9. – 1.11.2009
29.4. – 31.12.2009
8.7. – 30.9.2009

Městské muzeum a galerie v Hranicích

Hustopeče
5.7.2009 – 28.9.2009

1.7. – 31.10.2009

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Iva Vodrážková – Multivitameaning

Muzeum Novojičínska, p. o.

II

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.

Městské muzeum a galerie

Alfons Mucha a Hustopeče
Silva Chludilová – výstava olejomaleb
Vídeňští výtvarníci

Cheb

3.7. – 13.9.2009

28.6. – 30.8.2009
6.9. – 27.9.2009
2.10. – 25.10.2009

Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.
Knedlík – Kloss – Knödel

28.8.2009 – 11.1.2010

Kalendárium kulturních událostí
Choceň

Jílové u Prahy

Orlické muzeum

Výstava hub
Výstava železničních modelů a kolejišť v provozu

Chrast u Chrudimě
Městské muzeum

Výstava z historie a současnosti

září 2009
říjen 2009

2.5. – 31.8.2009

Chrastava

Muzeum historické hasičské techniky
Výstava nakladatelství Buk
Šikovné chrastavské ruce
Periodické tabulky prvků ve světě

3.8. – 30.8.2009
1.9. – 29.9.2009
1.10. – 30.10.2009

Chrudim

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
UNIMA 2009
Hrajeme si se zvířaty

7.5. – 30.8.2009
10.9. – 25.10.2009

Poslední divoký kůň
Krásy moří a oceánů
Katedrála v Chartres
Sever a jih – české polární výzkumy

15.5. – 30.8.2009
2.6. – 20.9.2009
17.9. – 29.11.2009
1.10. – 22.11.2009

Regionální muzeum v Chrudimi

Ivančice

Tak dlouho se chodí se džbánem…

9.7. – 30.9.2009

Jablonec nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Zázračné prameny. Lázeňské a upomínkové sklo		
12.6. – 20.9.2009
Salon umělců medailérů ´09
23.10.2009 – 1.2.2010
Galerie Belveder
Všemi smysly. Pohádky a pověsti z Jablonecka
25.6. – 25.9.2009
Ladislav Kozák – mince, medaile, plastiky 9.10.2009 – 1.2.2010

Jablunkov

Muzeum v Jablunkově
Bez nás si neškrtnete
Velké šelmy v Beskydech

26.3. – 4.10.2009
15.10.2009 – 24.1.2010

Jáchymov

Královská mincovna v Jáchymově
Štola č. 1 Jáchymov

Jesenice

Vlastivědné muzeum Jesenice
Malíři regionu

1.4. – 31.10.2009
27.6. – 30.8.2009

Jičín

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Z výletu

Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Doteky
Stará Jihlava očima skřítků
Jihlavské tramvaje
Život nejen na kolech
Modrá láska

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Jilemnice

Jindřichův Hradec

27.6. – 30.8.2009
1.9. – 27.9.2009
4.9. – 1.11.2009
11.9. – 15.11.2009
19.9. – 29.11.2009

24.4. –13.9.2009
18.9.2009 – 15.11.2009

18.4. – 15.11.2009
13.6. – 8.11.2009

Muzeum Jindřichohradecka

Eduard Lederer a Jindřichův Hradec
do 30.12.2009
Nové přírůstky ve fondu Emy Destinnové
1.4. – 6.1.2010
Portrétista a krajinář František Prchlík
9.4.2009 – 30.8.2009
Svět panenek
14.5. – 30.12.2009
Bludný rybář
15.8. – 11.10.2009

Kačina u Kutné Hory

Muzeum českého venkova
Mezi rančerem a kolchozníkem

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum

Maturity 09
Sklo a světlo
Gletscherprise Glaskunstpreis „Grenzen"

Karlovy Vary

květen – říjen 2009
5.6. – 30.8.2009
6.6. – 30.8.2009
4.9. – 31.10.2009

Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.

Karviná – Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná
Stavebnice Merkur

Kladno

5.7. – 27.9.2009

19.5. – 1.11.2009

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Foto 1989
Smrt je věčná

Klatovy

od 26.8.2009
11.9.2009 – 5.1.2010

Galerie Klatovy/Klenová – Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Start point 2009

2.7. – 27.9.2009

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Lidová architektura na Klatovsku
do 22.12.2009
Chceš li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice do 22.12.2009
Apatyka Jednorožec
18.5. – 22.12.2009
Lovecké zbraně
17.6. – 13.9.2009
Obrazové dekorace
17.6. – 13.9.2009
Signované a datované nářadí, nástroje a výrobky řemeslníků
16.9. – 13.11.2009
Toulky Islandem
16.9. – 13.11.2009

Klenová

Galerie Klatovy / Klenová
Šumava / Bohmerwald 2009

2.6. – 4.10.2009

11.12.2008 – 29.11.2009
14.5. – 28.9.2009

Krkonošské muzeum Jilemnice
Jan hrabě Harrach
Martin Srb – výběr z tvorby

Člověk nepřítel i samaritán
Móda v rukavičkách

Caprichos 2009

Muzeum v Ivančicích

Řeč umění II. Umění 1918–1948
Tabulae pictae

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Kolín

Regionální muzeum v Kolíně

Divadlo Ve tři
Sergej Soumin – obrazy a keramika
Foto: Zdeněk Hejduk
Pavel Rajdl – obrazy a keramika
Funkeho Kolín
Brandlova 35
Klára Kořínková – malba na hedvábí
Photo Kolín

Kopřivnice

21.6. – 30.8.2009
25.6. – 30.8.2009
26.6. – 30.8.2009
4.9. – 29.9.2009
13.9. – 28.10.2009
3.10. – 30.10.2009
30.6. – 27.8.2009
1.9. – 29.9.2009

Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s.
Muzeum Fojtství
Japonské panenky a loutky
Fotoklub Černá slunečnice

11.6. – 6.9.2009
11.9. – 29.11.2009
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Kalendárium kulturních událostí
Šustalova vila
Křídla nad Japonskem
Technické muzeum
NACKE – první automobily v Sasku
Veronika Richterová: PET–ART

Kostelec nad Černými Lesy

22.9. – 8.11.2009
14.5. – 30.11.2009
4.6. – 13.9.2009

Muzeum hrnčířství

Hana Kotrbová a Magda Zemanová – fotografie a obrazy
říjen 2009
Dušan Fencl – obrazy
září 2009
Archiv výtvarného umění – patronování – zdobení přes šablony
červenec – srpen 2009

Kouřim

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

T. G. Masaryk jako podporovatel československé archeologie
23.7. – 30.8.2009
Mládí našich babiček
10.9. – 31.10.2009

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Vesnická sídla středních Čech
Střední Čechy a tradiční lidový oděv

Krásno

28.7. – 6.9.2009
11.9. – 1.11.2009

Hornické muzeum Krásno
Willi Russ

Kristiánov

od 27.4.2008

Památník sklářství v Jizerských horách
Kristiánov – klíč k srdci Jizerských hor

Kroměříž

Muzeum Kroměřížska, p. o.
Andy Warhol

Kutná Hora

1.6. – 30.9.2009
8.6. – 30.8.2009

České muzeum stříbra

Hrádek
Kutnohorská bible Martina z Tišnova
16.7. – 11.10.2009
Kutná Hora zmizelá
8.10. – 1.11.2009
Co nového v muzeu
28.10. – 29.11.2009
Kamenný dům
Mlsáme v každé době
1.4. – 29.11.2009
Tylův dům
Současné obyčejové tradice ve Středních Čechách		
18.8. – 19.9.2009
„Lakotové se vrací" – Otokar Homola
25.9. – 31.10.2009

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun

Pane profesore, děkujeme – J. Cibulka
23.5. – 30.8.2009
Eva Roženovská – keramika
5.9. – 16.11.2009
Bedřich Šilar, plastiky, Jarmila Uhlířová – olejomalby		
5.9. – 15.11.2009
Galerie
Příbuzenstvi Včelky Máji
23.5. – 30.8.2009

Lány

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Alice G. Masaryková a Český červený kříž

Letohrad

Kulturní centrum Letohrad
Kovářská výstava

Liberec

Oblastní galerie v Liberci, p. o.

7.7. – 6.9.2009
25.9. – 29.11.2009

Objevy / Mistrovská díla 19. století z Augsburgu 30.4. – 20.9.2009
Socha a město
18.6. – 20.9.2009
Josef Jíra / Pozdní dílo
18.6. – 20.9.2009

IV

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Říše loutek Vojty Suchardy
18.6. – 30.8.2009
Jaroslav Lada – keramika
21.8. – 28.9.2009
Ladislav Postupa – fotograf
10.9. – 25.10.2009
Rituály smrti napříč kulturami a kontinenty 15.10. – 6.12.2009

Lidice

Lidická galerie

Výstava 37. ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
2009
27.3. – 1.11.2009

Národní kulturní památka – Památník Lidice

37. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy		
28.5. – 1.11.2009
Výstavní síň In memoriam
Javoříčko
1.4. – 31.10.2009
Výstavní síň pod tribunou
Ohlas lidické tragedie ve světě 1942–2008
1.4. – 31.10.2009

Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Vinařství na Litoměřicku

9.7. – 28.9.2009

Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích, p. o.
Pohledy do sbírek II
Věčná pomíjivost
Jaroslav Prášil – Retrospektiva

25.6. – 27.9.2009
11.7. – 27.9.2009
8.10. – 22.11.2009

Litomyšl

Regionální muzeum v Litomyšli
Něco pro kluky – auta a autíčka
Něco pro holky – panny a panenky
Rodný byt Bedřicha Smetany
Kresby Bedřicha Smetany

25.4. – 30.8.2009
30.5. – 30.8.2009
12.6. – 31.10.2009

Louny

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Slavné vily Ústeckého kraje
Lidová architektura
Louny na pohlednicích
Hrnce XXL

10.6. – 30.8.2009
9.9. – 15.11.2009
9.9. – 15.11.2009
9.9. – 15.11.2009

Mariánské Lázně

Městské muzeum Mariánské Lázně
Goethe a ženy

Mělník

Regionální muzeum Mělník
Keltové ve středních Čechách
Gott Gallery tour 2009
Muzejníci pod mikroskopem

Mikulov na Moravě

25.8. – 31.10.2009

17.7. – 20.9.2009
9.10. – 8.11.2009
16.10. – 15.11.2009

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Archeologové versus hledači?
Skvosty italské gotiky
Alfons Mucha – ze sbírek ctitele
Gotické listy 17. století ve sbírce RMM
Kardinál Dietrichstein
Karel Jütner: vědec, pedagog, muzejník
Atelier au dex Donau
Synagoga v Mikulově
Jehuda Loew ben Becalel 1609–2009
B. Rozkošná: České a moravské synagogy

Mladá Boleslav

Muzeum Mladoboleslavska
Laponci a Eskymáci
Inuité a Sámové

12.6. – 1.11.2009
20.6. – 13.9.2009
20.9. – 1.11.2009
20.9. – 1.11.2009
20.9. – 1.11.2009
20.9. – 1.11.2009
9.10. – 1.11.2009
24.5. – 30.9.2009
31.7. – 30.9.2009
23.6. – 6.9.2009
27.6. – 6.9.2009

Kalendárium kulturních událostí
Božena Vohánková – obrazy
4.7. – 6.9.2009
100. let Městského divadla v Mladé Boleslavi
17.9. – 22.11.2009

Kultura města Mladá Boleslav a. s. – Městský palác
Templ
Tak běží čas

Mnichovo Hradiště

26.6. – 13.9. 2009

Muzeum města Mnichova Hradiště
Kočárky a dítě

Mohelnice

červen – září 2009

Vlastivědné muzeum

Valadislav Galgonek – Výběr z tvorby 1973–2009		
17.7. – 26.9.2009

Most

Orlová-Lutyně

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Za pověstmi těšínského kraje
Papírová platidla

Ostrava

17.3. – 20.9.2009
8.10.2009 – 28.2.2010

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Gallia Romanica
Skvosty evropského umění
Grafické umění rodiny Sadelerů
Stopy ohně
Důl Michal
Vůně uhlí stále v nás

červenec – září 2009
25.3. – 31.12.2009
15.7. – 20.9.2009
5.8. – 27.9.2009
7.7. – 30.9.2009

Ostravské muzeum, p. o.

Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.

Vesmír – dobrodružství objevů
Ivana Štenclová

Napajedla

Hornické muzeum OKD Pod Landekem

Dominik Mareš

Muzeum Napajedla
Řeka Morava
Deset let muzea

Nejdek

Národopisné muzeum v Nejdku
Nevážně Karlovy Vary

Netolice

18.6. – 30.8.2009

duben – srpen 2009
říjen – prosinec 2009
26.6. – 6.9.2009

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Výstava děl ak. arch. Marty Kaplerové
Obnovená krása

Nová Paka

srpen 2009
1.5. – 30.10.2009

Městské muzeum Nová Paka

Cyril Bouda (grafika, ilustrace, knihy), Jiří Bouda (grafika, ilustrace)		
26.6. – 6.9.2009
Loutky a plastiky Vojtěcha Suchardy z Říše loutek		
11.9. – 1.11.2009

Nové Město na Moravě

Platím !!!
červenec – srpen 2009
130. výročí založení SDH v Novém městě na Moravě		
červenec – srpen 2009
Horácká lidová architektura
září – říjen 2009

Nové Strašecí

Emma a Barbora Srncová

Nový Bor

Sklářské muzeum Nový Bor
Řemeslo a umění ve skle 2009
Vlastimil Pospíchal

Nový Jičín

9.7. – 30.8.2009
27.6. – 4.10.2009
17.10. – 31.12.2009

Muzeum Novojičínska, p. o.

Výstava spolku výtvarných umělců Arkáda Nový Jičín a hostů
22.7. – 28.9.2009

Olomouc

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Medaile a drobné plastiky z Přikryla
Terarijní zvířata

Opava

Slezské zemské muzeum

Ptáci: letci i běžci, Úžasný svět létavců
Čisté prádlo
Památník Petra Bezruče
Skupina X – Pocta Petru Bezručovi

Ostrava – Petřkovice

Výstava fotografií – Skok přes kůži

17.6. – 1.9.2009

Pardubice

Východočeská galerie v Pardubicích
České umění 19. století
Z cest
Nahlédnutí do sbírek VČG
Vladimír Tarasov

17.6. – 27.9.2009
17.6. – 27.9.2009
24.6. – 27.9.2009
14.10.2009 – 31.1.2010

Východočeské muzeum v Pardubicích
Poslední Germáni v Čechách
Magie skla
Pardubice: zámek a Podzámčí

15.5. – 6.9.2009
26.6. – 27.9.2009
4.7. – 30.8.2009

Paseky nad Jizerou

Památník zapadlých vlastenců

Malovaný nábytek paseckých Čermáků
2.5.2009 – 25.4.2010

Pelhřimov

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Horácké muzeum

Rozhledna Mackova hora

19.6. – 31.8.2009
25.7. – 31.8.2009

28.8. – 28.9.2009
9.10. – 18.10.2009

40 let Městské památkové rezervace

Petřvald u Karviné
Technické muzeum

Skrytá příroda v hornické krajině
Z petřvaldských školních lavic

Písek

srpen – říjen 2009

26.2. – 27.9.2009
27.10.2009 – 15.4.2010

Prácheňské muzeum v Písku

Dagmar Šimková
září 2009
Petr Luniaczek – Jihočeská lidová architektura
říjen 2009
Marie Plotěná
září 2009
Za přírodou Mexika
říjen 2009
Lenka Termannová – obrazy
30.4. – 31.8.2009
Vesmír v nás – Marie Tomášová
23.7. – 30.8.2009
Marcela Vichrová – Výstava koček aneb Bůh byla žena		
4.8. – 30.8.2009
Galerie
Eduard Hermach
říjen 2009
Patrik Saudek – obrazy
září 2009
Běla a Jiří Kolářovi, Mikuláš Medek a Emilia Medková srpen 2009

Sladovna Písek

České loutkové divadlo – historie a současnost 22.7. – 22.9. 2009
10.9. – 31.10.2009
17.9. – 31.10.2009
2.9. – 30.9.2009

Plzeň

Západočeské muzeum v Plzni

Muzeum ve světě a svět v muzeu
Salvátor Dalí – grafiky, plastika, keramika
Na scénu!

17.4. – 28.9.2009
14.5. – 30.8.2009
16.6. – 30.9.2009

V
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Jakou cenu mají a kolik nás stojí
muzejní sbírky?
Ve svém stručném příspěvku bych

na provoz a činnost těch 16-ti muzeí,

počtu na péči o jeden sbírkový před-

rád obrátil pozornost k problému, kte-

podle jeho výše v roce 2005. A důkaz

mět se za tři roky snížila o 5 Kč – v roce

rý pokládám pro české muzejnictví

o závažnosti problému, o kterém budu

2005 to bylo 104 Kč, o tři roky později

nejen za velmi aktuální, ale z hlediska

dále mluvit, jsem získal, až když jsem

už jen 99 Kč. To proto, že zatímco se

jeho budoucnosti doslova za klíčový.

tento výpočet zopakoval s použitím

výše finančních příspěvků zvýšila jen

Nejsem ekonom, a proto jsem hma-

údajů o počtu sbírkových předmětů

nepatrně, počet sbírkových předmětů,

tatelný důkaz o existenci toho pro-

a výši finančních příspěvků v roce

podle údajů z Centrální evidence sbí-

blému získal vlastně náhodou. Před

2008, tedy po třech letech.

rek, vzrostl o více než 4 %.

dvěma lety jsem si trochu hrál s čísly

Začnu odzadu. V prosinci roku 2008

Máme-li z těch čísel cokoliv vyvozo-

ve snaze přispět do diskuse o tom,

oněch 16 muzeí spravovalo, pod-

vat, je třeba se především vyvarovat

jaká je finanční cena muzejních sbírek.

le údajů v Centrální evidenci sbírek,

pokušení dělat nějaké rychlé závěry. Ta

K výpočtům jsem použil údaje o počtu

7 431 052 sbírkových předmětů. Péče

částka vynakládaná ročně na péči o je-

sbírkových předmětů k 31.12.2005

o sbírky a jejich využívání je v těchto

den sbírkový předmět a jeho využívání

v 16-ti muzeích, (nikoliv galeriích) zři-

státních muzeích financováno pře-

se na první pohled zdá být směšně níz-

zovaných Ministerstvem kultury ČR

vážně z ročního příspěvku na pro-

ká. Když si ale představíme objekt, kde

a pojistné ceny sbírkových předmětů,

voz a činnost ze státního rozpočtu,

je uložen a zčásti prezentován např.

které tato muzea vyvezla během dvou

v menší míře z vlastních příjmů mu-

soubor 40 tisíc sbírkových předmětů,

let do zahraničí (Národní muzeum,

zeí a z účelových příspěvků, např.

roční výdaje z příspěvku ze státního

Moravské zemské muzeum, Slezské

z programu ISO a z programu Kulturní

rozpočtu na péči o něj činí zhruba

zemské muzeum, Národní zemědělské

aktivity Ministerstva kultury ČR. Roč-

4 miliony Kč – a to už tak tragicky ne-

muzeum, Národní technické muze-

ní příspěvek ze státního rozpočtu na

vypadá. Navíc by se tato částka ještě

um, Uměleckoprůmyslové museum,

provoz a činnost těch šestnácti muzeí,

zvýšila zhruba o 25 %, kdybychom za-

Památník národního písemnictví, Va-

hlavní a stálý zdroj financování, činil

počítali vlastní příjmy muzea, příspěv-

lašské muzeum v přírodě v Rožnově

v roce 2008 735 milionů korun, na zajiš-

ky z programů a od sponzorů, např. na

pod Radhoštěm, Technické muzeum

tění péče o jeden sbírkových předmět

výstavy. O čem ty výpočty tedy vlastně

v Brně, Muzeum Jana Amose Komen-

byla tudíž v tomto roce vynaložena

vypovídají?

ského v Uherském Brodě, Husitské

částka 99 Kč, z toho 72 Kč tvoří osob-

Za tři roky se náklady na udržování

muzeum v Táboře, Muzeum skla a bi-

ní náklady, 27 Kč náklady věcné. V té

a využívání jednoho sbírkového před-

žuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum

částce jsou zahrnuty nejen náklady na

mětu hrazené z příspěvku na provoz

loutkářských kultur v Chrudimi, Muze-

evidenci, inventarizaci, případné kon-

a činnost ze státního rozpočtu snížily

um romské kultury v Brně, Památník

zervování, restaurování, preparování

o 5 Kč, tedy o 4,8 %. Kdyby tento trend

Terezín, Památník Lidice). Výsledky

a vystavování sbírkového předmětu,

pokračoval – a zatím nic nenasvědču-

jsem publikoval ve Věstníku AMG, ale

ale také náklady na obalové materiály,

je tomu, že bude zastaven – náklady

mám-li být upřímný, pokládám údaje

na transporty sbírkových předmětů,

na udržování a využívání jednoho

o finanční ceně muzejních sbírek sice

prezentaci, úklid depozitářů, výstav-

sbírkového předmětu budou v roce

za zajímavé, ale nikoliv za důležité,

ních sálů i kanceláří – a také náklady

2015, tedy 10 let poté, co jsem prove-

dokud nebude k dispozici metodika,

na zabezpečení, ochranu, ostrahu,

dl své první výpočty, o cca 15 % nižší,

jak k ní dospět. Jako mnohem závaž-

správu a běžnou údržbu budov, kde

t.j. půjde zhruba o částku 88 Kč a na

nější se ukázal být výpočet, který jsem

jsou sbírky uloženy nebo vystavovány,

udržování a využívání souboru 40 tisíc

učinil vlastně tak nějak mimoděk –

na energie, atp.

sbírkových předmětů uložených v tom

zajímalo mě, jaká finanční částka je

Při porovnání výpočtu na základě

pomyslném objektu už bude moci být

vynakládána každoročně na ochranu,

údajů z roku 2005 a výpočtu aktuali-

vynaloženo nikoliv 4 miliony, ale jen

uchovávání, odbornou správu a vyu-

zovaného v prosinci roku 2008 jsem

3 520 000 Kč. Navíc lze předpoklá-

žívání jednoho sbírkového předmě-

zjistil, že částka, kterou bylo možné

dat, že osobní náklady zůstanou při-

tu z příspěvku ze státního rozpočtu

vynaložit z příspěvků ze státního roz-

nejmenším zachovány, takže snížení

2
se bude týkat pouze nákladů věcných.

se samotnou podstatou oboru, je ne-

Obor muzejnictví začne ztrácet vliv

Možná to stále ještě bude zvládnu-

přípustné. Jako jediné reálné řešení se

nad určováním osudu kulturního dě-

telné, pokud by se nezvyšovaly např.

tudíž jeví kombinace zvyšování podílu

dictví i osudu vlastního! Nestane se to

ceny energií. A za dalších deset let…

jiných zdrojů na financování muzeí,

ale zítra, ani za rok a možná ani za pět

Ale dost už bylo čísel.

zvýšení odborné úrovně tvorby a sprá-

let, a proto je tak lákavé zvolit „pštrosí

vy sbírek a investování do moderních,

taktiku“ a na tu výzvu nereagovat. Ří-

úsporných technologií.

kám to nerad, ale obávám se, že to se

Dostávám se k tomu nejdůležitějšímu, na co lze z výpočtů, byť – a to zdůrazňuji – mají pouze orientační cha-

Jenže… To pro obor muzejnictví

s velkou pravděpodobností také stane.

rakter, usuzovat. Nebude-li zastaven

předpokládá přistoupit ke změnám

V zadání konference „Muzeum a změ-

naznačený trend snižování výdajů na

v řízení muzeí a v managementu sbí-

na“ ale bylo pojmenovat nejzávažnější

péči o sbírky, dostane se muzejnictví

rek, za cenu opuštění řady vyšlapa-

problémy oboru muzejnictví a roze-

nutně dříve či později do těžko řeši-

ných cest, vyžaduje to prohloubení

vírající se nůžky mezi reálným zvyšo-

telných problémů, které se projeví sní-

speciálního vzdělání kurátorů, kon-

váním objemu finančních prostředků

žením kvality a rozsahu péče o sbírky

zervátorů a restaurátorů, vysoce kon-

z veřejných rozpočtů na uchovávání,

a kvality a rozsahu jejich prezentace.

cepční práci – ale také odvahu. Dru-

správu a využívání sbírek a nárůstem

Lze si představit následující řešení, jak

hým předpokladem je, že se podaří

počtu sbírkových předmětů za takový

tento trend zastavit:

přesvědčit vlastníky sbírek a správce

problém rozhodně pokládám. Naznačil

veřejných rozpočtů, že účelné investi-

jsem i způsob, jak by bylo možné ten-

1. podaří se zvýšit objem finanč-

ce do muzejnictví představují vlastně

to problém řešit, ale také obavy, zda

ních prostředků z veřejných rozpočtů

úsporná opatření do budoucnosti.

je obor muzejnictví schopen reagovat

na pokrytí nákladů na zajištění péče

I tady je třeba opustit vyšlapané cesty,

včas na hrozby, které ještě nejsou zcela

o sbírky

např. tu, že pro depozitáře se až done-

bezprostřední. Ale abych nekončil tak

2. omezí se či dokonce zastaví akvi-

dávna u nás především rekonstruovaly

pesimisticky – v nastupující generaci

ziční činnost muzeí, sbírkové předmě-

historické objekty, v nichž ale nelze za-

muzejních manažérů přibývá těch,

ty nebudou přibývat

jistit tak úsporný provozní režim jako

kteří velmi dobře rozumí pojmu mana-

3. podaří se zvýšit podíl jiných zdrojů

v účelových novostavbách. Pro obor

gement sbírek a modernizace muzeí

na financování muzeí než jsou veřejné

muzejnictví to je, podle mého soudu,

je jejich cílem. Pokud bude generační

rozpočty, t.j. vlastní příjmy, příjmy od

na počátku 21. století zřejmě vůbec

výměna vrcholových manažérů, která

sponzorů apod.

největší výzva.

v současné době v českém muzejnic-

4. zvýší se odborná úroveň tvorby

Připouštím, že moje výpočty nebyly

sbírek, t.j. akviziční činnost se sice

přesné, a i kdyby byly, týkají se jen jed-

tví probíhá, úspěšná, nemusely by se

nezastaví, ale zkvalitněním výběru

noho tříletého období, ale to, že zvy-

nových přírůstků nebudou sbírky na-

šování příspěvků z veřejných rozpočtů

růstat tak, jako dosud, a podobně se

bude stále více zaostávat za zvyšová-

zkvalitní i druhotná selekce, t.j. muzea

ním počtu sbírkových předmětů, na

budou konečně sbírky skutečně tvořit

jejichž uchovávání, správu a využívání

Příspěvek zazněl na mezinárodní

a nikoliv pouze rozmnožovat

jsou určeny, se zdá být nezpochyb-

muzeologické konferenci Muzeum

pesimistické prognózy naplnit.
Jiří Žalman

5. podaří se zajistit investiční pro-

nitelné. A co se stane, když se tento

a změna III., která se konala ve dnech

středky na modernizaci stávajících

trend nezmění? Nejen, že se možnosti

17.–19. února 2009 v Národním muzeu.

a výstavbu nových objektů pro ucho-

pečovat o sbírky sníží natolik, že ne-

Příspěvek bude rovněž publikován ve

vávání a prezentaci sbírek, v nichž

bude možné zabránit škodám na kul-

sborníku z konference.

využití moderních technologií sníží re-

turním dědictví, ale sníží se i možnosti

žijní náklady a návštěvnicky přitažlivé

využívat sbírky a klesne úroveň služeb

expozice a výstavy zajistí vyšší vlastní

poskytovaných veřejnosti. Situace se

příjmy muzeí

stane neudržitelnou a budou ji muset

Že výrazněji vzroste objem prostřed-

řešit vlastníci sbírek a zřizovatelé mu-

ků z veřejných rozpočtů určených na

zeí, ekonomové, politici… Mimořádná

provoz a činnost muzeí je jen málo

situace si vyžádá – a ospravedlní – po-

pravděpodobné, omezení nebo za-

užití mimořádných prostředků, což

stavení akviziční činnosti je v rozporu

obvykle přináší i negativní důsledky.

		

Kalendárium kulturních událostí
Kavárna Západočeského muzea v Plzni
Návrhy kostýmů Romana Šolce

Praha

4.6. – 30.9.2009

Stalo se v zemi české… Jak se učil dějepis

Galerie hl. m. Prahy

Dům U Kamenného zvonu
Tvorba Jiřího Anderleho 1959–2009
Městská knihovna
Monument Transformace
Midway
Tenkrát na východě
Staroměstská radnice
Jan Šerých

22.5. – 9.11.2009

Správa pražského hradu – Císařská konírna
16.6. – 13.9.2009
29.5. – 30.8.2009
2.10.2009 – 10.1.2010
9.10. – 6.12.2009

Cesta života: Rabi Löw (kol 1525–1609)

5.8. – 8.11.2009

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

27.6. – 28.9.2009

Příběhy majetku obětí holokaustu

Galerie Josefa Sudka
Zdeněk Virt: Op-art

Židovské muzeum v Praze

28.5. – 6.9.2009

9.9. – 15.11.2009

Golem
Helga Hošková: život a dílo

České medaile 19. století

9.9. – 22.11.2009

NM – Muzeum české loutky a cirkusu

Damien Hirst: Život, smrt a láska

21.5. – 30.8. 2009

Muzeum hlavního města Prahy
Galerie Rudolfinum

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Václav Cigler: Místa setkávání
Zdeněk Sýkora a Karel Malich
Marian Karel – Objekty a instalace
CoBrA: Umění bez hranic

Muzeum Karlova mostu

do 6.9.2009
říjen – prosinec 2009
srpen – říjen 2009
27.5. – 13.9.2009

Svatý na mostě
15.5. – 4.10. 2009
Papírový svět Richarda Vyškovského
17.10.2009 – leden 2010

Muzeum Policie ČR

Policejní školství
září – prosinec 2009
Výstava k 90. výročí vzniku VOŠ textilních řemesel a SUŠ textilních řemesel
září – říjen 2009

Národní galerie v Praze

Klášter sv. Jiří
Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
do 30.9.2009
Valdštejnská jízdárna
Otakar Lebeda 1977–1901
26.6. – 24.1.2010
Veletržní palác
Barvy avantgardy
2.7.2009 – 20.9.2009

Národní muzeum

Nejen suchá věda
3.12.2008 – 26.11.2009
Evropa, kolébka vědeckého porodnictví
8.5. – 30.8.2009
Portréty přírody
9.7. – 30.9.2009
Homolice – Mořští malíři a architekti
4.8. – 1.11.2009
České muzeum hudby
Fenomén Martinů
12.5. – 26.10.2009
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
100 let Pražského pěveckého sboru Smetana		
31.3.2009 – 29.3.2010
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Narodila jsem se v Americe (Růžena Nasková 1884–1960)
22.4.2009 – 28.3.2010
Musaion
Český Banát
12.9.2009 – 28.3.2010
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur
Past na rovníku – Velká retrospektiva legendární dvojice Hanzelky a Zikmunda
8.4. – 20.9.2009
Celým světem na stereoskopech
11.6.2009 – 28.3.2010

Památník národního písemnictví
Pavel Piekar
Letohrádek Hvězda
Literatura bez hranic

VI

Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského
v Praze

říjen 2009
15.5. – 1.11.2009

Prachatice

Zašlý svět života v maringotkách

Prachatické muzeum

Keltové v jižních Čechách
Historické kočárky a kolébky
Zámeček
Nejstarší fotografie Šumavy
Zámeček, Zlatá stezka
Z historie turistiky na Šumavě
Malina a Malina

Prostějov

4.6. – 4.10.2009
15.10. – 29.11.2009
24.4.2009 – 28.2.2010
5.6. – 13.9.2009
23.9. – 31.12.2009
9.6. – 8.9.2009
9.6. – 8.9.2009
12.9. – 31.10.2009

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.

Provinční rekonstrukční tým Lógar České republiky v Afghánistánu
9.6. – 13.9.2009
Zdeněk Šplíchal – předretrospektiva
11.6. – 6.9.2009

Protivín

Památník města Protivína
Nejkrásnější brouci světa

Předklášteří

15.7. – 30.9.2009

Muzeum Brněnska, p. o.
Podhorácké muzeum
Volání moře
Letem muzejním světem

Přerov

26.4. – 25.10.2009
23.5. – 8.11.2009

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Příběhy hradů
3.7. – 6.9.2009
Jaroslav Štěpánek – obrazy
11.9. – 1.11.2009
Zamezte přílišnému čtení
11.9. – 25.10.2009
Archeologie na hradě Helfštýně
18.9. – 31.12.2009
Konec vlády jedné strany aneb 20 let od listopadových událostí
roku 1989
2.10. – 22.11.2009
Galerie
Hurá za Ferdou Mravencem!
30.5. – 30.8.2009
Ornitologická stanice – přírodovědné oddělení Muzea
Komenského v Přerově, p. o.
Nástrahy, pasti a železa na škodnou
1.5. – 1.11.2009

Přeštice

Dům historie Přešticka
Nostalgie světla a stínu
Dřevo v pohybu

Příbor

9.4. – 23.9.2009
2.9. – 8.11.2009

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Slavné vily Moravskoslezského kraje

Příbram

Hornické muzeum Příbram

9.7. – 13.9.2009

T. G. Masaryk – podporovatel československé archeologie
1.9. – 30.10.2009

Kalendárium kulturních událostí
Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě
Bohumil Hrabal – Brněnské návraty
Máma má mísu

Rakovník

Galerie Samson – Cafeé

Jiří Winter Neprakta – Neprakta ´85

Muzeum T. G. M. Rakovník
Rumen Sazdov – Obrazy
Michail Ščigol – Obrazy

Rokycany

Sovinec
26.3. – 30.8.2009
9.6. – 27.9.2009

do 6.9.2009
9.7. – 30.8.2009

Aleš Sedláček – Barevný pozdrav z ostrovů v Jihočínském moři
2.7. – 30.8.2009
Letní pohádkové zastavení
9.7. – 30.8.2009
Zmizelé Rokycansko aneb Proměny Rokycanska ze sbírek
muzea
17.9. – 1.11.2009

Roudnice nad Labem

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Sdružení výtvarných umělců moravských
25.6. – 13.9.2009
Barbora Špaletová – Lukáš Rittstein – Přemístění		
24.9. – 15.11.2009
Jitka Válová – Hudba
1.10. – 15.11.2009

Podřipské muzeum

Památné stromy na Roudnicku
červenec – září 2009
Staré mince ze sbírky Podřipského muzea červenec – září 2009
Historické cyklistiky v Roudnici nad Labem
červen – srpen 2009
Historie Lobkowického pivovaru v Roudnici n. L.
říjen – prosinec 2009

Roztoky u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Rychnov nad Kněžnou

7.4. – 25.10.2009
30.4. – 28.9.2009
20.6. – 30.9.2009

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou

Orlické hory v malířském díle Jana Trampoty 18.6. – 13.9.2009
Obrázky z lásky na kámen malované – Litografie Ivy Hüttnerové
18.6. – 30.8.2009
Léto – Motivy léta a slunné Arkadie v grafickém díle Maxe Švabinského
18.6. – 13.9.2009

Rýmařov

Městské muzeum Rýmařov
Jiří Chadima – obrazy

Sedlčany

1.8. – 30.8.2009

Městské muzeum Sedlčany

Odkrytá tajemství muzejního depozitáře
16.6. – 13.9.2009
Historie a současnost Osečan
15.9. – 23.10.2009
Obrazy a obrázky malířky Josefy Burianové 27.10. – 22.11.2009

Soběslav

Blatské muzeum v Soběslavi
Madagaskar – Laboratoř bohů

Sokolov

Ohlédnutí Q

Arboretum Nový Dvůr

Strakonice

Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.

Světlana Kuncová, Ing. Rudolf Tyller: Romantické cesty za mizející krajinou
19.6. – 1.11.2009
Mgr. Romana Beranová: Sokolov – Falkenau 1279–2009
19.6. – 25.10.2009

1.7.2009 – 28.2.2010

Muzeum středního Pootaví

Výstava církevních plastik
do 31.10.2009
360 let vaření piva ve Strakonicích
3.6. – 30.8.2009
Historie strakonického pivovaru aneb 360 let vaříme pivo
2.7. – 31.8.2009
Marina Richterová – Tanec v čínském kabátku 7.7. – 6.9.2009
Mezinárodní malířský a sochařský plenér
8.9. – 31.10.2009

Strážnice

Městské muzeum

Výstava s židovskou tematikou
Rodinné loutkové divadlo

Sušice

červen – září 2009
10.7. – 29.10.2009

Muzeum Šumavy v Sušici
Lyrik tvrdé skořápky

3.7. – 31.8.2009

Svitavy

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Klenoty našich domácností – to jsme doma měli taky		
23.4. – 30.10.2009
Pavel Matuška – Usmívání
19.6. – 6.9.2009

Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích
Co jste, hasiči…
Slovutný mistře…
Touha být Indiánem

Šumice

12.6. – 27.9.2009
12.6. – 27.9.2009
16.10.2009 – 1.1.2010

Muzeum Šumice
Hodová výstava

11.9. – 15.9.2009

Šumperk

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

Lea Vivot
květen – srpen 2009
Archeologické objevy v Šumperku
do 30.9.2009
Ach ta láska
září – prosinec 2009
Šumperk – město sportu
4.6. – 16.9.2009
Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků – Akvarely Vojty Nováka
6.8. – 27.9.2009
Stromy jako domy
4.10.2009 – 15.1.2010
Hollarova galerie
Archeologické objevy v Šumperku
do 30.9.2009
Klášterní kostel
Arnošt Hrabal – básník lesa
4.8. – 30.9.2009

Tábor

Husitské muzeum v Táboře

SČUG Hollar (spolek českých umělců grafiků) – grafika		
10.8. – 30.9.2009

Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
Jihočeská výstava v Táboře 1929

6.6. – 30.9.2009

6.6. – 30.9.2009

Stěbořice

Jak roste dřevo?
4.8. – 24.10.2009

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Cesty ornamentu
Svět dětí na šlechtických sídlech
17. letní keramická plastika

Hrad Sovinec

Teplice

červen – říjen 2009

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Osudy lidí, osudy knih
Zmizelé Teplice
Jízdárna
Příběhy kněhoznaček Josefa Váchala
Cibulový porcelán

5.8. – 6.9.2009
11.9. – 1.11.2009
19.6. – 6.9.2009
23.9. – 2.11.2009
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Kalendárium kulturních událostí
Terezín

Památník Terezín, národní kulturní památka
Petr Kien – autorská výstava

Třebíč

květen – srpen 2009

Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Ondřej Knoll – školy na Vysočině
Kovář Karol Kováč

11.6. – 2.10.2009
30.6. – 30.10.2009

Třešť

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť
Dáte si kávu?

4.7. – 30.8.2009

Třinec

Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
Vladislav Hóta
Květina pro radost a potěšení

22.5. – 31.8.2009
29.5. – 30.8.2009

Turnov

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Jiří Korec – Medaile
Pod oknama roste bejlí
Dějiny udatného českého národa
Výstava klubu filatelistů
Galerie
Turnovské stříbro

19.2.2009 – 1.2.2010
11.4. – 31.10.2009
2.7. – 12.9.2009
1.10. – 1.11.2009

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn

Kovové variace
Výstava v rámci Hefaistonu
Tvorba absolventů SUPŠ v Trutnově

Týn nad Vltavou

15.5. – 1.11.2009
4.4. – 30.8.2009
29.8. – 30.8.2009
12.9. – 28.10.2009

Městské muzeum

David Lázníček – fotografie
červenec – srpen 2009
Výročí svazu Dobrovolných hasičů Týn na Vltavou		
červenec – srpen 2009
10 let Domova sv. Anežky
září – říjen 2009

Uherské Hradiště

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Městské muzeum

Nechte na hlavě
Scénografie Jarmily Křížkové
Afrika

Valašské Klobouky

Případ faráře Půčka: Nedašov 1949
Fotoskupina Andromeda
Druhá světová válka ve fotografii
Slavné vily Zlínského kraje

Valašské Meziříčí

Karla Šťastná – zaklínadla
Doteky orientu

Valtice

Pomocníci v zemědělství
Není ořech jako ořech

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Pojďte s námi do cukrárny
Náš kraj ve fotografii

Úsov

Lovecko-lesnické muzeum

23.6. – 30.8.2009
10.9. – 16.10.2009

Paličková krajka – ruční práce z Mohelnicka 13.8. – 27.9.2009

1.4. – 31.10.2009
1.7. – 31.8.2009

Veselí nad Moravou

Městské muzeum Veselí nad Moravou

Šlechtické rody na panství veselkém
22.5. – 27.9.2009
L. Jurečková – F. Pavlica: Obrazy a kresby
16.10.2009 – 10.1.2010

Veselý Kopec

Soubor lidových staveb Vysočina
Stojí, stojí domeček…

Vimperk

11.4. – 31.10.2009

Muzeum při Správě Národního parku a chráněné
krajinné oblasti Šumava
Co ukrývá depozitář
Divoké srdce Evropy – zbytek ráje
Vlčkova věž
Výstava fotografií
Zlatá stezka – vimperská větev

Pidižvíci – David Žák – obrazy

Úpice

16.7. – 20.9.2009
27.8. – 22.11.2009

Muzeum zahradnictví a životního prostředí

Muzeum Jana Amose Komenského

14.8. – 8.11.2009
28.8. – 11.10.2009

srpen – pol. září 2009
říjen – listopad 2009
1.3. – 31.8.2009
17.9. – 10.10.2009

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně

Vlašim

Pestrá krása paopušků
Fotografie Josefa Fantury

červen – říjen 2009
červenec – srpen 2009
9.7. – 4.10.2009

Městské muzeum

Veteš nebo poklad? František Kretz a Slovácké muzeum
14.5. – 20.9.2009
Bedřich Hrozný – život a dílo
28.5. – 20.9.2009
Komiks – Výstava k Letní filmové škole
24.7. – 20.9.2009
Výstava SUPŠ Uh. Hradiště
15.10.2009 – 3.1.2010
Galerie
Vratislav Schilder, Život s loutkami
11.6. – 13.9.2009
Petra Seidlová, obrazy, kresby
25.6. – 13.9.2009
Výsledky 10. ročníku mezinárodního medailérského sympozia
15.8. – 23.9.2009
Zdeněk Burian, výběr z díla
15.10.2009 – 3.1.2010
Zámek Buchlovice
Rok ve Vlčnově
29.5. – 4.10.2009

Uherský Brod
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Ústí nad Orlicí

1.5. – 31.10.2009
15.5. – 31.10.2009

Muzeum Podblanicka
Vesečtí z Vesce
Fotografie
Ruce andělů

Vodňany

1.7. – 30.8.2009
1.7. – 30.8.2009
11.6. – 6.9.2009
10.9. – 4.10.2009
8.10. – 1.11.2009

Městské muzeum a galerie

Galerie
Sbírka dr. Blahomíra Žahoura
7.6. – 30.8.2009
140. výročí Sokola vodňaského
6.9. – 4.10.2009
Karel Burda, Lukáš Ptáček – vodňanské portréty, fotografie
6.9. – 4.10.2009
Theodor Buzu – obrazy
11.10. – 22.11.2009

Městské muzeum (bývalá synagoga)

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami

Alexandr Dubček – zrození legendy

Volyně

Městské muzeum ve Volyni
Chvála hole

Vraclav

Barokní areál

Barokní válečnictví

23.8. – 28.9.2009
do 4.10.2009
19.6. – 31.8.2009
1.5. – 30.9.2009

Kalendárium kulturních událostí
Vrchlabí

Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter
S mouřenínem v erbu
Morzinové a Vrchlabí
Malované opony
František Karel Hron
Komu se nelení X.

Vsetín

30.3. – 4.10.2009
31.3. – 4.10.2009
22.7. – 27.9.2009
7.10.2009 – 17.1.2010
13.10. – 6.12.2009

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o.
Labyrintem věčné tmy
Toč se kolovrátku
František Podešva – obrazy
Jaromír Šimurda – k. o. s.

Vysoké Mýto

16.5. – 30.8.2009
14.7. – 1.11.2009
19.7. – 30.8.2009
9.8. – 31.10.2009

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Barokní válečnictví
Arabela

Vysoké nad Jizerou

1.5. – 30.9.2009
1.7. – 30.8.2009

Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou
a okolí
Cesty snů
Za člověkem
Jak jsem (ne)potkal lidi…

Vysoký Chlumec

září – listopad 2009
23.5. – 4.10.2009
2.6. – 28.8.2009

Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických
staveb středního Povltaví

Sekery a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka
25.4. – 31.10.2009
Nejstarší roubené chalupy
25.4. – 31.10.2009
Sedlčansko
25.4. – 31.10.2009

Vyškov

Muzeum Vyškovska, p. o.
Krása paličkové krajky
Litva ve fotografii
Třetí rozhovory
Obrazy Danuše Mazurové

Zábřeh

Vlastivědné muzeum

Sklárna v Rapotíně – 180 let
Zastav se člověče…
Aktivity v mikroregionu Zábřežsko

25.8. – 4.10.2009
1.9. – 27.9.2009
3.9. – 30.10.2009
1.10. – 20.10.2009

Zbiroh

Městské muzeum ve Zbiroze
Zbirožsko v proměnách času

Zlín

18.6. – 28.8.2009

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Sláva zlínského sportu
Fotosoutěž H+Z
Kamínky z cest

Znojmo

14.5. – 30.8.2009
21.5. – 6.9.2009
21.5. – 6.9.2009

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
200 let od bitvy u Znojma
Úpravy Náměstí svobody ve Znojmě
Přemysl Povondra – Obrazy
Hádala se duše s tělem aneb Kdo jsem já

Minoritský klášter

24.6. – 8.9.2009
21.7. – 7.9.2009
6.8. – 5.9.2009
16.9. – 3.10.2009

Ze šuplíku našich babiček
4.6. – 2.10.2009
Copuli lapidum III – rekonstrukce podoby hradů v povodí Dyje
a Jevišovky
31.7. – 30.8.2009
Putující kameny aneb Pravidla chaosu
16.10. – 27.11.2009

Zámek Vranov nad Dyjí
Vranovská kamenina

Žacléř

12.6. – 30.9.2009

Městské muzeum Žacléř

Výstava akvizic u příležitosti 10. výročí otevření 		
30.4. – 31.8.2009
Umění vlákna
4.9. – 31.10.2009

Žamberk

Městské muzeum Žamberk

Moje milovaná panenka
Putování za předky
Barium v historii národního odboje
Cesta do Nového světa 1902–3

Žatec

11.7. – 30.8.2009
9.9. – 23.9.2009
3.10. – 25.10.2009
31.10. – 22.11.2009

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Dějiny Židů v česko-saském prostoru
Výprava do pravěku

Žďár nad Sázavou

říjen 2009
17.9. – 1.11.2009

Knihovna NM – Muzeum knihy

Architektura v knihách ze zámeckých knihoven 29.4. – 1.11.2009
11.6. – 29.8.2009
10.9. – 17.11.2009
10.9. – 17.11.2009

Žebrák

Muzeum v Žebráku

T. J. Sokol Žebrák 1869–2009

červen – říjen 2009

Vzájemné uznávání průkazek členů AMG a pracovníků NPÚ a členů ICOMOS
Se zahájením turistické sezóny na objektech NPÚ a dobou dovolených se nám na sekretariátu AMG začaly množit dotazy na platnost vzájemné dohody mezi NPÚ a AMG o recipročním uznávání volných vstupů do členských institucí Asociace muzeí a galerií ČR a do objektů
ve správě NPÚ. Bohužel dle našich informací začaly přibývat případy, kdy průkazy členů AMG nebyly na památkových objektech ve správě
NPÚ uznávány. Stejně tak i stran některých členských muzeí a galerií AMG, ač byla o vzájemné dohodě o reciprocitě volných vstupů přesně
informována, nebyla tato dohoda respektována a pracovníkům NPÚ a členům ICOMOS nebyl volný vstup umožněn. Dne 23. července 2009 se
uskutečnilo společné jednání, kterého se zúčastnili výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, DiS. a hlavní kastelán NPÚ Mgr. Milan Svoboda.
Na schůzce bylo domluveno, že reciprocita uznávání volných vstupů by měla být do budoucna zachována a potvrzena společnou smlouvou.
Smlouva, kterou připraví právní oddělení NPÚ, by měla být do konce roku 2009 uzavřena; průkazky členů AMG by pak měly být opět uznávány
na objektech NPÚ od ledna 2010. O uzavření smlouvy budeme členy AMG včas informovat na stránkách Věstníku AMG i na webu AMG.
Anna Komárková
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Co se ví a co lze odtušit

jsou zajímavé a otevřené instituce, plní. Toužené zvýšení

Návštěvnost Brněnské muzejní noci zřetelně signalizu-

návštěvnosti (a tak i zisku) však nepřináší. Je to tedy služba

je zájem o tuto akci. Je však otázkou jakou roli v tom hrají

občanům. Jenže, kdo ji zaplatí? Ministerstvo kultury? Čás-

muzea samotná – zda jdou lidé do ulic a potažmo objektů

tečně. Jiné zdroje? Nejvíce nakonec sama muzea. Takže to

kvůli tomu, že jsou otevřená muzea, nebo proto, že se něco

možná vlastně ani smysl nemá?! Leda zvát kapelu, nalévat

děje. Netuším, kolik lidí bylo na brněnské Noci rádií (jaksi

víno a opékat buřty každý měsíc nebo dokonce každý pá-

se stalo hitem pořádat noci „něčeho“), ale na brněnské Noci

tek. To ale pravděpodobně zevšední a lidi stejně přestanou

kostelů byly kostely plné návštěvníků (roli zde ale zřejmě

v takové hojnosti chodit.

sehrál fakt, že běžně nebývají přístupné) a o Noc vědců po-

Tedy jinak – Muzejní noc je společenská událost a její

řádanou již několikrát koncem září bývá také hojný zájem.

pořádání přispívá k pozitivní image instituce, je nástrojem

Domnívám se, že hlavními faktory vysoké účasti na muzejní

marketingu, i když spíše jako forma reklamy než přímý čini-

noci jsou spíše atmosféra mimořádnosti (noc), společenská

tel zisku. No, tak asi to přece jen smysl má...

událost (sešlost více lidí, setkání s přáteli apod.), podpůrný

Na závěr je však nutno poznamenat, že jsem se v předcho-

program (hudba, občerstvení aj.) a samozřejmě volný vstup.

zích řádcích věnovala především Muzejní noci v Brně, tedy

Volný vstup však hraje spíše psychologickou roli – to, že je

ve větším městě, kde je poměrně velké množství muzeí

něco zdarma, je prostě lákavé a motivační, ať je to cokoliv,

a galerií. V menších městech může mít účast na muzejní

ať je normální cena jakákoliv. Přestože vstupné do muzeí

noci i návštěvnost muzeí a galerií v běžné dny jiné příčiny

většinou tvoří poměrně malé částky, lidé stejně raději dají

a vzájemné souvislosti.

peníze za oblečení či za zmrzlinu než za poznání či kulturu
obecně.

Zde předkládám poznámky z průběhu průzkumu vy-

Minimální návratnost volných vstupenek poskytnutých

branými objekty Brněnské muzejní noci (symbolicky jsem

v rámci muzejní noci v minulých letech potvrzuje, že se ná-

s průzkumem začínala i končila v muzeu, s nímž jsem vý-

vštěvníci během roku do muzea nevrací. Fronty do expozic

zkum „upekla“):

či výstav během muzejní noci, pozorné prohlížení exponátů
a čtení textu však potvrzuje zájem lidí o témata připravená

Etnografický ústav MZM (18:30) – návštěvníci si poměrně

muzei a galeriemi a vůbec zájem o prezentaci tématu touto

pozorně prohlíží výstavy, místnosti jsou přiměřeně prů-

formou (pomocí předmětů). Lze tedy tušit, že to, že během

chodné

roku do muzea nezavítají, není způsobeno nezájmem, ale
tím, že k návštěvě potřebují širší podněty – např. motiva-

Knihovna J. Mahena (18:40) – většina návštěvníků sleduje

ci přátel – hec, zábava, zaručenou anonymitu – jdou-li do

právě probíhající program (divadlo), ostatních pár bloumá

muzea s davem, nejsou středem pozornosti, nehrozí, že se

po budově

jich někdo na něco zeptá, že se odhalí, že něco neví, něco
zdarma a společenskou událost – nějaký program, něco mi-

Galerie Sklepení NPÚ (18:50) – většina návštěvníků podrob-

mořádného...

něji prohlíží výstavu, část návštěvníků ji prohlíží jen zběž-

Část návštěvníků však Muzejní noc nepochybně navnadí

ně; na dvorku NPÚ probíhá program pro děti (dovednostní

a motivuje k další návštěvě a vážně „si slíbí“, že sem půjdou

úkoly) – program je tichý a jednoduchý a zastrčený (vstup

i jindy si výstavu či expozici v klidu prohlédnout. Jenže, dny

na dvůr je přes halu NPÚ), nemá jak nalákat návštěvníky

tak rychle letí, toto má přednost, tamto taky. Tisíce jiných

z ulice, v hale NPÚ je malý koktejlový bar; monitorován po-

událostí zatlačí předsevzetí do zadních řad a rok je pryč.

čet návštěvníků děláním čárek

Prostě jim to z důvodů rozličných nevyjde, znám to například od své maminky.
Někteří lidé k tomu však přistupují opačně, nemají během
roku na návštěvu muzea či galerie čas, s Muzejní nocí však

ulice, nám. Svobody (19:05) – lidé zde bloumají, rozhlíží se,
co se kde děje a studují brožurky Brněnské muzejní noci, na
nám. Svobody „huláká“ informační obrazovka MG

už počítají – je to již tradiční, známá a dostatečně propagovaná akce a navíc má přidanou hodnotu – je společenskou

Zelný trh – je plný lidí, všichni sledují divadla a koncerty

událostí (má atmosféru, je to důvod k setkání s přáteli...), na
ni si čas udělají. Všimla jsem si toho například u paní archi-

MZM – Dietrichsteinský palác (19:15) – část návštěvníků

tektky, s níž jsem spolupracovala, i u dalších známých.

sleduje živou hudbu (sedí v kavárně nebo postávají v blíz-

Smysl Muzejní noc tedy jednoznačně má, je oblíbená, hoj-

kosti – dvorek, terasa), část si prohlíží poměrně podrobně

ně navštěvovaná a svůj účel – ukázat veřejnosti, že muzea

expozice/výstavy, na schodech je při přesunu návštěvníků
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prostorově poměrně husto, ve výstavních sálech je volně-

lidí sleduje doprovodný program (promítání v promítacím

ji (tj. dost prostoru pro prohlížení), návštěvníci chodí i do

sále), před budovou muzea probíhá spontánní happening

muzejního obchůdku; monitorován počet návštěvníků dě-

s budoucí dlažbou opravované ulice – lidé se při procházení

láním čárek

okolo zastavují a zapojují; monitorován počet návštěvníků
rozdáváním bločkových lístků s čísly
(Pražákův palác – při procházení okolo je vidět mnoho lidí
u programu na nádvoří)
Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě,
klášter Rajhrad (21:45) – v muzejním autobuse obsazeny
téměř všechny sedadla, v klášteře nejsou davy, ale v rámci všech expozic a výstav je roztroušeno poměrně dost lidí,
v daný čas neprobíhal doprovodný program, kde by se soustředili návštěvníci, jsou zde aktivity pro děti a prodej produktů kláštera a občerstvení
MG – Místodržitelský palác (23:05) – hodně lidí na nádvoří
(zrovna skončil koncert) – krmí se, pijí, postávají či posedávají a baví se mezi sebou... do expozic v patře stojí poměrně
dlouhá fronta, výstavu v přízemí si prohlíží několik lidí, tvořivý koutek (výtvarné aktivity) ve vstupní hale je plný (tj. asi
8 lidí – děti i dospělí)
Etnografický ústav MZM (23:35) – návštěvníci se převážně
soustředí u cimbálovky na dvorku a u vína.
Lucie Anderová

Brána Paláce šlechtičen Muzejní noci otevřená...
Diecézní muzeum (20:05) – větší množství lidí sleduje prá-

Průzkum mezi návštěvníky během
Brněnské muzejní noci
Moravské zemské muzeum
– Etnografický ústav

vě venku mezi kostelem a muzeem probíhající divadlo,
v muzeu stojí návštěvníci frontu na expozici (Život Kristův),
u programu pro děti (výrobky z papíru) je několik dětí

V rámci 5. Brněnské muzejní noci konané 16. května 2009
byl proveden v budově Etnografického ústavu Moravského
zemského muzea v Brně krátký průzkum mezi návštěvníky.

Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu (20:20) – vět-

Otázky vycházely z předešlého výzkumu, který proběhl ve

ší část lidí sleduje a poslouchá právě probíhající koncert na

stejných prostorách v roce 2007, a částečně byl poupraven

nádvoří domu, několik lidí nádvořím jen prochází či blou-

pro letošní potřeby.

mají okolo (pravděpodobně je přilákala hudba), na výstavě

Cílem výzkumu bylo pomocí šesti stručných otázek zjistit

v 1. patře je jen několik lidí, prohlíží si pozorně, je zde na

názory návštěvníků brněnských muzeí a galerií na muzejní

dvou místech program pro děti (malování), kde je pár dětí,

noc i činnost muzeí během celého roku.

na výstavě v přízemí je více lidí, exponáty prohlíží pozorně

Výzkum probíhal ve třech etapách – v 18 hod., 20 hod.
a 22 hod. Vždy během půl hodiny byli oslovováni náhodně

MG – Uměleckoprůmyslové muzeum (20:45) – velké množství návštěvníků je na terase u hudby a koktejlového baru,
u vstupu do muzea je tlačenice, v budově se však návštěv-

vybraní respondenti, kteří odpovídali na dotazy.
Dotazováno bylo celkem 132 lidí. Z tohoto počtu tvořilo
návštěvnost 57 % žen a 43 % mužů.

níci rozptýlí, na některé expozice či výstavy stojí menší fron-

Z tohoto údaje nelze zcela objektivně říci, že větší složku

ty, návštěvníci většinou sledují exponáty pozorně, několik

návštěvníků muzejní noci tvoří právě ženy, protože výběr

18

4[09
dotazovaných byl nahodilý a snahou bylo rovnoměrně

otázkou, zda lze tyto odpovědi brát za stoprocentně prav-

oslovit obě pohlaví.

divé, a do jaké míry se jedná jen o snahu „ukázat se v lepším

V rámci dotazníku se zjišťovalo, jaké je věkové složení návštěvníků muzejní noci. Tento údaj je opět více méně ovliv-

shodují.

něn subjektivním hlediskem tazatelů, ale v podstatě odpo-

Další položenou otázkou se zjišťovalo, zda respondenti

vídá realitě. Věkové složení dotazovaných bylo orientační

navštěvují muzea sami nebo v rámci skupiny. Z odpovědí

a na základě odhadu zařazeno do věkových kategorií. Vý-

vyplývá, že návštěva muzea je pro mnoho lidí společenskou

sledkem je, že 2/3 návštěvníků muzejní noci tvoří obyvatel-

událostí, ať již ho navštíví s rodinou (52 %) nebo s přáteli

stvo v produktivním věku 20–60 let, 31 % tvořili návštěvníci

(35 %). V roce 2007 byl poměr odpovědí vyrovnaný. Jedin-

od 20–40 let, 33 % od 40 do 60 let. Zbylou 1/3 pak mládež

ců, kteří využili odpověď, že muzeum raději navštíví sami,

do 20 let a lidé nad 60 let.

bylo asi 25 %.

První otázkou dotazníku jsme zjiš‘tovali, zda návštěvníci

Poslední otázkou dotazníku byla doplňující otázka s vol-

využili možnost navštívit kulturní instituce v rámci mu-

nou odpovědí: Proč jste si vybrali k návštěvě právě Etno-

zejní noci poprvé nebo již po několikáté. Ze 132 dotazo-

grafický ústav MZM v Brně? Z odpovědí byly vybrány ty

vaných návštěvníků bylo podstatně méně – 36 % dotáza-

nejčastější a ukázalo se, že největší roli ve výběru této insti-

ných na Brněnské muzejní noci poprvé. 64 % dotázaných se

tuce hraje její umístění v centru města (35 %). Dále druhou

účastní muzejní noci již poněkolikáté.

nejčastější odpovědí (25 %) bylo, že do muzea návštěvníky

Oproti výzkumu z roku 2007 vyplývá, že poměr nových

láká ať již aktuální, nebo již v minulých letech konaná vý-

účastníků ke „stálým“ se lehce snížil (45 : 55 %). Zároveň je

stava, tedy předešlá zkušenost lidí s institucí. V neposlední

potěšující, že příznivců této kulturní akce stále přibývá i pře-

řadě velkou roli hraje i večerní atmosféra a program (18 %

sto, že se již koná 5. ročník.

a 9 %), který muzeum každoročně chystá pro své návštěv-

Z velkého množství návštěvníků, kteří navštívili budovu

níky. I letos jím byla cimbálová muzika na nádvoří muzea,

MZM v Paláci šlechtičen, se ale dá usuzovat, že se muzejní

která přilákala velké množství návštěvníků i přesto, že pro-

akce již vryla do povědomí obyvatel, kteří se nejen těší na

bíhala v nočních hodinách (po 22 hod).

otevření všech muzejních institucí, ale i na bohatý doprovodný program Brněnské muzejní noci.
Další otázka směřující na Brněnskou muzejní noc byla, kolik objektů za večer navštíví zájemci během této noci.

Závěrem lze říci, že i letošní Brněnská muzejní noc rozhodně nebyla propadákem. Tato, zatím, každoročně konaná
akce se již pevně vryla do povědomí obyvatel Brna, kteří ji
již v hojnosti využívají ke svému kulturnímu vyžití a vzdělá-

Skoro 60 % dotázaných nám odpovědělo, že během jedné

ní. Lidé jsou v dostatečném předstihu a důkladně o konané

muzejní noci navštíví 3–4 objekty. Zajímavé je, že dalších

akci informováni (rozhlas, billboardy, muzejní průvodce).

22 % prohlásilo, že lze dokonce navštívit 5 a více objektů

Za rozhodně přínosné lze považovat i spolupráci institucí

v rámci jednoho večera. Zároveň však prohlásili, že je to

s MHD města Brna, které návštěvníkům vychází vstříc v po-

dnes již v podstatě nemožné z důvodu velké návštěvnosti

době rozšířených a prodloužených spojů v rámci institucí,

této, již tradiční, večerní kulturní akce.

ale i celého města. V neposlední řadě k velké návštěvnosti

Z výsledků z roku 2007 vyplývá, že se myšlení lidí v rámci
tří let téměř nezměnilo. Stále se lidé domnívají, že lze bě-

přispívá i fakt, že se Brněnská muzejní noc konala o sobotní
noci.

hem jedné muzejní noci zdarma navštívit velké množství

Brněnská muzejní noc se stala nevšedním fenoménem

objektů. Nejedná se tedy o snahu zhlédnout expozici či

všedního dne života lidí, kteří v rámci noci opouštějí své do-

aktuální výstavu v konkrétním muzeu, ale o jakousi soutěž

movy a ve skupinkách svých nejbližších a přátel hojně na-

v navštívení, co možná nejvyššího počtu objektů.

vštěvují zvolené instituce i místa, která by běžně nenavští-

Na otázku, zda návštěvníky do muzea láká spíše výsta-

vili z důvodu finančního i časového presu. Taková večerní

va nebo připravený program, nejvíce respondentů (57 %)

výprava se ale stává nejen honem za získáním nevšedních

odpovědělo, že toto kritérium nerozhoduje, a že rádi využijí

zážitků, ale hlavně jakousi soutěží v dosažení bodů za na-

možnosti obojí. Pokud se jedná o poměr odpovědí „Výstava

vštívení, co největšího množství institucí.

: Program“ je výsledek téměř vyrovnaný: 23 %:20 %.

Přejeme tedy všem muzeím, aby podobných akcí přibý-

V porovnání s odpověďmi v roce 2007 je výsledek poměr-

valo, aby muzea pokračovala ve vytyčeném cíli přiblížit se

ně vyrovnaný. Tehdy, ale mnohem více respondentů odpo-

současnému přetechnizovanému obyvatelstvu i nadále

vědělo, že samotná výstava je lákavější než program.

a především, aby si lidé uvědomili, že muzea jsou zde nejen

Drtivá většina dotázaných (83 %) na otázku, zda využijí
k návštěvě muzeí i jiné dny, odpověděla, že ano. Je však
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Pražská muzejní noc již
pošesté

hlídky, tematická divadelní, loutková a taneční představení,
umělecké performance, audiovizuální experimenty, koncerty, výtvarné ateliéry, módní přehlídky, degustace vína,
prezentace tradičních lidových řemesel, ukázka práce zá-

Ulice plné Pražanů i návštěvníků metropole a dlouho do

chranářů a hasičů.

noci rozsvícená okna muzeí a galerií tradičně provázejí

Návštěvníci byli o programu, zúčastněných institucích,

Pražskou muzejní noc, akci, která si za dobu své existence

dopravě a novinkách Pražské muzejní noci informováni

zaslouženě vydobyla pevné místo v pražském kulturním

prostřednictvím webových stránek http://www.prazskamu-

kalendáři a v povědomí občanů. Ta letošní, v pořadí již

zejninoc.cz, které byly zprovozněny s měsíčním předstihem

šestá, se uskutečnila na závěr celorepublikového Festivalu

před akcí a zaznamenaly návštěvnost cca 63 000 vstupů.

muzejních nocí 2009 v sobotu 20. června od 19 hodin do

Zájemci zde měli možnost si také stáhnout informační bro-

jedné hodiny po půlnoci. Právě tuto noc metropole ožila

žuru Pražské muzejní noci v elektronické podobě. Tištěná

velkým kulturním svátkem, kterým muzejní noc bezpochy-

brožura pak byla distribuována na informačních stanech

by je nejen pro návštěvníky, ale také pro všechna zúčastně-

Pražské muzejní noci, které byly připraveny v pátek 19.

ná muzea, galerie a další kulturní instituce. Akci pořádalo

června od 12 do 19 hodin Na Můstku a v sobotu 20. června

Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy

od 10 do 24 hodin na nám. Jana Palacha a před hlavní bu-

a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími muzei

dovou Národního muzea.

a institucemi.

Zájem návštěvníků byl i letos obrovský. Přes rozmary po-

Zájem kulturních institucí o zapojení do Pražské muzejní

časí, kdy po deštivém pátku se v sobotu v průběhu dne

noci rok od roku stoupá. Letos se jich zúčastnilo 28, přičemž

střídalo slunce s deštěm, bylo nakonec zaznamenáno přes

zpřístupněno

179 tisíc ná-

zdarma nebo

vštěvnických

za symbolic-

vstupů.

ké

Na

vstupné

pomyslném

bylo celkem

stupni vítězů,

55

objektů.

co se návštěv-

Zcela prvně

nosti týče, se

se

Pražské

i letos umístila

muzejní noci

trojice Národ-

zúčastnilo

ní

těchto 6 in-

Vojenský his-

stitucí:

torický ústav

Eko-

muzeum,

technické

a

muzeum,

galerie. Velký

Chlupáčovo

úspěch však

muzeum his-

zaznamenala

torie

i menší mu-

Země,

Národní

Galerie AMU,

zea,

Muzeum gra-

klad Museum

napří-

nátů, Národní divadlo a Technické a dokumentační muze-

Kampa, Galerie Langhans či nově se účastníci Ekotechnické

um pražské energetiky. K tradičním účastníkům – muzeím

muzeum a Chlupáčovo muzeum historie Země.

a galeriím – se i letos přidaly další kulturní instituce nejrůz-

Muzejní noci jsou formou netradiční prezentace nejen

nějšího typu. Své zastoupení měly kulturní památky, kul-

kulturního dědictví jako takového, ale i práce muzejníků

turní a informační centra, vysoké školy, knihovny a divadla.

a života muzeí. První Pražská muzejní noc, která se konala

Zde je nutno zdůraznit, že i přes jejich účast zůstává Pražská

v roce 2004, navázala na vzor muzejních nocí v evropských

muzejní noc, jak už z názvu vyplývá, zejména záležitostí

velkoměstech. Pro návštěvníky je lákavá možnost zhléd-

muzeí a galerií.

nout expozice a výstavy v netradiční denní, potažmo noční

Ve většině objektů byl vedle expozic a výstav pro návštěv-

dobu, zúčastnit se nejrůznějších doprovodných akcí, které

níky připraven zajímavý program. Nabídka doprovodných

zatraktivní pobyt v muzeu a často ukáží sbírky a exponáty

akcí byla opravdu široká – nechyběly komentované pro-

v nových souvislostech, a být součástí Pražské muzejní noci.
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Pro mnohé muzejní pracovníky je zase Pražská muzejní noc

časopisy. V uplynulých osmi letech jsem vedl Odbor kultury

příležitostí k intenzivnější komunikaci s návštěvníkem, a to

Magistrátu města Brna, ovšem úplný začátek mého profes-

nejen prostřednictvím nejrůznějších speciálních doprovod-

ního směřování byl muzejnický – bylo to ve Slováckém mu-

ných programů, ale také díky ovzduší nadšení a netradič-

zeu v Uherském Hradišti ve druhé polovině osmdesátých

ních zážitků.

let minulého století.

Díky zapálené práci muzejních pracovníků a celé řady dalších lidí podílejících se na přípravě Pražské muzejní noci,

Vždycky mě zajímalo, co probíhá hlavou člověka, který

a zejména díky zájmu návštěvníků se i letos podařilo vy-

byl právě jmenován do funkce ředitele. Sám jsem to za-

tvořit jedinečnou atmosféru, která oživila českou metropoli

žil v životě dvakrát a své pocity si dodnes docela přesně

prostřednictvím společně sdílených kulturních a společen-

pamatuji. Jaké byly ty Vaše pocity, když jste držel v ruce

ských zážitků. V Praze to žilo jako málokdy a náměstí Jana

jmenovací dekret?

Palacha s centrálním přestupním bodem bylo opět po roce
bez nadsázky doslova centrem české metropole. Můžeme

Samozřejmě to byly pocity libé, měl jsem radost a moc

za to děkovat i Dopravnímu podniku hl. města Prahy, který

jsem se do muzea těšil. MZM je ctihodná, úžasná a inspirují-

i letos zřídil 9 speciálních autobusových linek, které přepra-

cí instituce a já jsem měl a mám velmi jasnou představu, jak

vovaly návštěvníky mezi jednotlivými objekty zdarma.

tento kulturní a vědecký klenot dále cizelovat. Přes všechny

Na závěr můžeme říci, že Pražská muzejní noc je ve vztahu

obtíže, jež mne čekaly, jsem stále nadšený a beru práci zde

k návštěvníkům jakousi výzvou – navštivte muzea, právě

jako velkou osobní a profesní výzvu. Těší mne, že se mohu

dnes v noci, zažijete něco jedinečného, ale zároveň i připo-

opřít o šik vynikajících muzejníků a badatelů. To je zdravý

menutím – jsme tu pro Vás nejen tento večer, ale i v průbě-

základ dovolující – při respektování muzejní podstaty orga-

hu celého roku.

nizace – i významné strukturní posuny.

Za rok Praha opět prožije svou muzejní noc. První přípravy
Jste ředitelem druhého největšího (měřeno počtem sbír-

na ni odstartují za pár dní.
Ivana Havlíková

kových předmětů) a druhého nejstaršího muzea u nás.
Jak jste tohle muzeum vnímal před tím, než jste do něj

rozhovor

vstoupil jako ředitel? A změnilo se na tom něco už za těch
pár týdnů, co muzeum řídíte?
Z pozice literárního i uměleckého historika, v dobách kdy

Rozhovor s ředitelem
Moravského zemského muzea
PhDr. Mgr. Martinem Reissnerem

jsem novinařil, i v letech, kdy jsem byl úředníkem na brněnské radnici, bylo pro mne Moravské zemské muzeum tím,
čím pro většinu ostatních lidí z kulturní a vzdělávací branže.
Na jedné straně velkou kulturní autoritou, na druhé však
také trošku takovou trochu ospalou, zaprášenou krasavicí,
která se jakoby styděla za to, že vůbec je. MZM je perlou
v prachu a já se velmi snažím, aby co nejdříve zazářilo v pl-

Pane doktore, nedávno Vás ministr kultury jmenoval ře-

ném lesku. S tím souvisí i změny, jež nyní probíhají. Zatím

ditelem Moravského zemského muzea a vstoupil jste do

mají převážně organizační charakter a jsou konány pod

„českého muzejního světa“. Řekněte, prosím, čtenářům

praporem racionalizace a zefektivňování chodu. Prvními

Věstníku, tedy muzejníkům, to, co byste chtěl, aby o Vás

jasnými posuny sledovatelnými zvenčí bude nový vizuální

věděli.

styl MZM a masivnější PR podpora našich projektů.

Jsem vystudovaný literát a historik umění, absolvoval jsem
Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a Pedagogickou

Muzeum, v jehož čele stojíte, je „moravské zemské“. Co
pro Vás tento pojem znamená?

fakultu Masarykovy univerzity. Od poloviny minulého desetiletí přednáším v Brně českou literaturu 19. století budou-

Jsou to přídomky identifikační a zásadní. Odkazují ke spo-

cím učitelům, vedle toho jsem prošel jako kulturní redaktor

lečenskému kontextu, jenž je sice v současností primárně

řadou českých deníků. Spolupracoval jsem a spolupracuji

historickou záležitostí, ovšem zároveň je to určení geo-

s mnohými kulturními periodiky, s rozhlasem či webovými

graficky jednoznačné. Jsme zkrátka muzeem významem
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i záběrem celomoravským. Fakt, že je Morava nyní rozpar-

Moc dobře jsem věděl, do jakého prostoru vstupuji, znal

celována do mnoha krajů, není z tohoto ohledu podstatný.

jsem vcelku detailně kondici této organizace. Překvapení

Podobně Národní muzeum v Praze – byť je prvním muzeem

byla tedy nevelká, spíše marginální. Ta špatná zapomínám,

státu – se teritoriálně vztahuje většinově k Čechám a přáte-

z těch příjemných se rozvíjejí nové spolupráce a intenzívně

le v opavském muzeu zase ke Slezsku.

kontakty.

Muzea, už od dob otců zakladatelů, v Brně tehdejšího

Není povinností ministerstva vypisovat na obsazení po-

moravského gubernátora hraběte Antonína Bedřicha

zice ředitelů příspěvkových organizací výběrová řízení.

Mitrovského, podnikatele a přírodovědce hraběte Hugo

Nicméně pro výběr kandidáta na pozici ředitele Morav-

Františka Salma a pedagoga na evangelické škole Kristia-

ského zemského muzea vypsáno bylo, ale Vy jste se ne-

na Karla André, představovala, představují a budou před-

přihlásil. Asi nejde vynechat otázku, proč?

stavovat také jisté „politikum“. Co si pod tím představit na
počátku 21. století? A je třeba to, podle Vás, podporovat,
smířit se s tím anebo proti tomu bojovat?

S vedením ministerstva jsem z jeho popudu vedl delší, urputný a velmi solidní dialog, jenž se s výběrovým řízením
překrýval. Působil jsem do dubna 2009 v pozici, kde jsem se

Já si myslím, že je to dimenze, již má každý fungující mu-

jako kulturní manager mohl plně realizovat, nehledal jsem

zejní organismus. Jsme živou institucí s kulturně, historicky

tedy žádný nový pašalík. Ze strany MK to byla ovšem vý-

a společensky obřími dopady. To, že nejsou každodenně

zva, na níž jsem byl připraven kývnout při určitém stupni

vystopovatelné, není vůbec podstatné a na škodu. Do mu-

souznění obou stran. A ty poslední stupínky k dohodě jsme

zea jsem přišel s vizí, již lze ve zjednodušení transformovat

vystoupali v době, kdy už bylo po onom výběrovém řízení.

do hesla „První muzeum země, druhé muzeum státu“. Chtěl

Kdyby bylo vypsáno později či znovu, přihlásil bych se. Na

bych, aby Moravské zemské muzeum bylo podstatným hrá-

druhé straně jsem taková „řízení“ podstupoval v podstatě

čem na společenské mapě Brna, Moravy, Česka i středu Ev-

vždy, když jsem na ministerská jednání do Nostického pa-

ropy a sním o tom, že se stane platformou poznání, diskusí

láce vstupoval.

a tříbení pohledů. Bude-li tomu tak, ono politikum bude
výrazněji posíleno a MZM s ním bude ještě více spojováno.

Představte si, že je květen roku 2013 a Vy poskytujete
rozhovor k pátému výročí svého jmenování do funkce ře-

Jste literární a umělecký historik a nyní stojíte v čele

ditele. Čím byste se za těch pět let rád pochlubil?

muzea, které má druhou nejrozsáhlejší sbírku přírodnin
v českých zemích. Jako všechny muzejní přírodovědné

Dokončovaným Janáčkovým muzeem, přístavbou Diet-

sbírky i ta brněnská vznikla a rozvíjela se v období velké-

richsteinského paláce, rozšířenými depozity v Rebešovicích,

ho rozmachu popisných přírodních věd. V čem ale vidíte

Židovským moravským muzeem, novým objektem pro vel-

její význam dnes?

komoravské sbírky ve Starém Městě u Uhershého Hradiště,
Muzeem současnosti, ale také tepajícím vzdělávacím meto-

K této části muzea přistupuji velmi obezřetně. Gigan-

dickým centrem pro všechny muzejníky, kteří se věnují prá-

tičnost sbírek přírodovědného charakteru je imponující

ci s dětmi a mládeží, obnoveným literárním oddělením či

a zavazující. Fakt, že nyní ještě nedokážeme efektivně vy-

etnografickou expozicí nabízející v nadhledu a objektivně

hodnotit všechny možnosti, jež nám dědictví muzejníků,

průhledy na lidové aspekty dějin Moravy i dějiny včerejška.

sběratelů a shromážďovatelů minulých dob nabízí, ovšem

No a potom bychom se rádi pyšnili opravenými budovami,

neznamená, že se k němu můžeme či máme stavět s men-

novými stálými expozicemi, nadšenými badateli – muzejní-

ším soustředěním a zájmem. Muzeum je mimo jiné institucí

ky ceněnými v nejširších mezinárodních souvislostech.

povinnou uchovávat kontinuitu. V tomto ohledu tak bude
jistě činit i nadále. Pro ty co přijdou za dvacet, padesát či

Děkuji Vám za rozhovor, pane doktore, a za sebe – a určitě

dvě stovky let. Už jen samotný sběr poznatků o situaci

i za čtenáře Věstníku – Vám přeji ve Vaši práci jen samé

v době, kdy procházíme velkou změnou přírodních podmí-

úspěchy!

nek, je zásadně důležitý.
Bylo něco, co Vás po příchodu do Moravského zemského

Ptal se člen redakční rady Jiří Žalman

muzea zvlášť výrazně mile nebo naopak nemile překvapilo?
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představujeme
Centrum Bohuslava Martinů
v Poličce

do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních
osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších
skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Jako mávnutím kouzelného proutku se budete

Dne 4. dubna 2009 bylo slavnostně otevřeno nové Cen-

přesunovat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud

trum Bohuslava Martinů v Poličce. Přijměte tímto pozvá-

do New Yorku a po ukončení II. světové války zpět přes oce-

ní do nových moderních expozic, kde vás čeká řada her

án do Itálie a Švýcarska.

a možností pro pobavení i vyzkoušení sebe sama. Centrum
je umístěno v Tylově ulici v objektu Městského muzea v těs-

Historická třída Bohuslava Martinů

ném sousedství Palackého náměstí. Nachází se v budově

Školní třída z konce 19. století, kdy do školy začal dochá-

někdejší měšťanské školy, kterou Martinů navštěvoval již

zet malý Bohuslav. Třída je vybavená dobovým nábytkem,

jako chlapec a po první světové válce zde vyučoval hře na

řadou interaktivních a hravých pomůcek pro výuku hudeb-

housle.

ní výchovy a dějepisu. Lze ji využívat také jako součást speciální nabídky programů výuky pro školy.

Expozice Centra Bohuslava Martinů v Poličce:
Barevný svět Bohuslava Martinů
Historická třída Bohuslava Martinů

Historie města Poličky a okolí
Seznamuje poutavým způsobem s historií královského

Historie města Poličky a okolí

věnného města Poličky od doby jejího založení českým krá-

Sklářství na Horácku

lem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti.

Audiovizuální sál s filmy věnovanými Bohuslavu Martinů

Můžete si zde vyzkoušet postavit město, obléci část zbroje

Výstavní sál určený pro konání výstav, koncertů a besed

nebo vzít do ruky meč. Na chvíli se ocitnete v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského
trhu, na němž získáte přehled o dobových platidlech a zboží. Prožitek
z návštěvy podtrhne využití audiovizuální techniky, jež významně rozšíří a umocní celkový dojem.
Sklářství na Horácku
Zavede vás do světa křehké krásy
horáckého skla. Polička leží v oblasti
se staletou tradicí sklářské produkce a poličskému muzeu se podařilo
postupně shromáždit jednu z nejrozsáhlejších sbírek skla z této oblasti v ČR (SV oblast Vysočiny).
Uvidíte zde produkci většiny horáckých sklářských hutí od nejstarších až po poslední, škrdlovickou,

Barevný svět Bohuslava Martinů
Originální, interaktivně pojatá expozice poodhaluje alespoň část tajemství bohatých sbírkových fondů muzea. Ná-

která ukončila svou činnost v roce 2008. Kromě samotných
exponátů je k vidění též sklářské nářadí a suroviny potřebné pro výrobu skla.

vštěvníci mají možnost seznámit se s výjimečnou osobností
Bohuslava Martinů prostřednictvím vizuálně atraktivního

Audiovizuální sál s filmy věnovanými Bohuslavu Martinů

obrazového materiálu, originálních osobních předmětů

Prostory tohoto sálu jsou určeny pro shlédnutí několika

a dokumentů z majetku rodiny Martinů, z nichž některé jsou

filmů, zejména dobových záběrů ze života Bohuslava Marti-

veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé. Nechte se vtáhnout

nů. Nabízí se zde také možnost poslechu skladeb poličské-
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ho rodáka podle vlastního výběru. Příjemná atmosféra sálu,

nedošlo k větším stavebním úpravám. Od 40. let 20. sto-

pohodlné sezení a špičková audio-video technika umocní

letí nebyl mlýn udržován a v následujícím desetiletí došlo

vaše obrazové i sluchové vjemy. Sál je k dispozici také pro

k demontáži strojů. Po rozsáhlé rekonstrukci, jež zachráni-

pořádání besed, konferencí a komorních koncertů.

la památku před fyzickým zánikem, však tento stav umožnil instalovat zde obyčejné (české) složení, kašové složení

Pro studium materiálů z archivu Bohuslava Martinů a dal-

a umělecký (amerikánský) mlýn s dvojicí mlecích složení

ších muzejních sbírkových fondů je návštěvníkům z řad od-

poháněné čtyřmi koly na spodní vodu a také válcový mlýn.

borné veřejnosti k dispozici knihovna a badatelna.

Tato zařízení předváděná návštěvníkům v chodu reprezen-

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce se těší na vaši ná-

tují vývoj mlynářské technologie od období vrcholného

vštěvu. Podrobnější informace naleznete na http://www.

středověku po první polovinu 20. století a není je možné

cbmpolicka.cz

jinde na území České republiky zhlédnout na jediném mísNaděžda Šauerová

tě.
Dne 12. června 2009 došlo k otevření nové expozice vý-

Vodním mlýn ve Slupi

voje mlynářství. Nahradila více než 25 let starou expozici
zpřístupněnou veřejnosti současně s otevřením slupského
vodního mlýna v roce 1983. Původně zamýšlená částečná

Muzejní expozice dokumentující vybraná odvětví dějin

rekonstrukce se změnila ve vznik zcela nové expozice. Ta

vědy a techniky umístěné v hlavní budově Technického

obsahuje podstatně větší množství trojrozměrných expo-

muzea v Brně doplňují expozice v řadě technických pamá-

nátů přibližujících jednotlivé aspekty historického vývoje

tek zachovaných in situ nacházejících se ve správě muzea.

zpracování obilovin a vývoje mlýnů a též reflektuje nové

Tyto objekty (jichž je v současné době osm) jsou od 70. let

poznatky o tomto oboru lidské činnosti od pravěku po 20.

minulého století postupně zpřístupňovány veřejnosti.

století.

V roce 1983 se třetím návštěvníkům přístupným objektem

Otevření nové expozice, společně s dokončením úpravy

stal vodní mlýn ve Slupi. Pozdně renesanční budova vysta-

prostoru před mlýnem a výměnou zbývající dvojice již po-

věná nejspíše na konci 16. století na místě starší stavby patří

škozených dřevěných vodních kol za nové, korunuje několi-

mezi největší dochované mlýny na našem území. Mlýn leží-

kaleté snahy Technického muzea v Brně o uvedení této pa-

cí na Krhovicko–jaroslavickém náhonu řeky Dyje vybavený

mátky do stavu příslušejícího jejímu významu pro uchování

pěti koly a deseti mlecími složeními patřil v 17. a 18. století

našeho technického dědictví.

k největším na Moravě. Budova byla navržena tak velkoryse,

Ondřej Merta

že během modernizace technologického vybavení mlýna
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příběhy muzejních
předmětů

muzea v Tachově a učinit z ní nejzajímavější exponát při-

Kterak sklářská pánev do
muzea putovala

a s odhadovanou váhou 150 – 200 kg. A dále si představte

Když jsem na neformálním setkání u příležitosti Mezinárodní muzeologické konference v Praze kolegům vyprávěla
příběh kuriózního „příchodu“ sklářské pánve do sbírek muzea v Tachově, bylo mi řečeno: „To je na příběh muzejního
předmětu pro Věstník AMG“. Zkusím se tedy o tuto zajímavou a pro nás zúčastněné někdy úsměvnou a někdy nervy
drásající, v každém případě však vysilující, vzpomínku podělit.
Není příliš známou skutečností, že území při hranicích
s Bavorskem, pohoří Český les, bylo ve století 17., 18.
a částečně i 19. spojeno se sklářskou produkcí. Vyrábělo
se zde však především
tabulové sklo a z něho
pak často zrcadla. Výrobky se nedochovaly
a výroba začala již ve
století 18. pomalu upadat. Výrobní objekty
se nacházely v samé
blízkosti státní hranice, v území, které bylo
po vytvoření železné
opony pro běžného
smrtelníka nepřístupné. Řada bývalých výrobních provozů i celých vesnic byla navíc
v 50. letech 20. století srovnána se zemí, aby neposkytovaly úkryt případným
„narušitelům“ hranice. A tak nejen poznání těchto míst,
ale i poznání jejich mimo jiné i sklářské minulosti, které
umožnil až pád železné opony, bylo pro badatele let 90.
lákavou výzvou. Na území Českého lesa se této problematice věnoval domažlický badatel a nakladatel Zdeněk
Procházka, který s muzeem v Tachově spolupracoval již
od poloviny let 80. Na výzkum zaniklých skláren Českého
lesa a následnou prezentaci formou výstavy získalo muzeum v roce 1998 grant z programu Phare. Při svých toulkách
v pohraničí objevil Zdeněk Procházka ve zcela zaniklé
a zbořené České Vsi sklep a v něm zachovalou sklářskou pánev. Od nálezu nebylo daleko k nápadu přestěhovat ji do
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pravované výstavy.
A tady náš příběh začíná. Představte si kameninovou nádobu o průměru 75 cm, výšce 80 cm, tloušťce stěny 4 cm
s cca 20 centimetrovou vrstvou ztuhlé sklené hmoty na dně
jedno malé okresní muzeum s necelými 10 zaměstnanci,
většinou ženami. Muži byli zastoupeni jedním botanikem
toho času ve stavu nemocných a jedním údržbářem ve
vyšším věku a částečném invalidním důchodu. Nezbývalo
než se ohlédnout po přátelích muzea. Ale vždyť to znáte,
to jsou většinou intelektuálové ve volném čase navštěvující
spíše knihovny než fitcentra. Svou pomoc nabídl divadelní spolek Komedyjanti. Koneckonců proč ne, řekli jsme si.
My vám půjčujeme makety zbraní, tak vy nám na oplátku
půjčíte mužské. V den D se místo čtyř dostavili tři a navíc
to vypadalo, že byla porovnána váha jednotlivých členů
souboru a vybráni byli ti z dolní části tabulky, snad aby je
auto uvezlo. Naše zděšení bylo upřímné, neboť bylo jasné,
že tenhle ansámbl úkol nezvládne. Náhle přišel spásný nápad, máme známého, který
má sílu jako Herkules a do
práce je jako drak, ovšem
stejně

kladný

vztah

má

i k pivu, vínu, rumu a jiným
destilátům.

Čtyři

odpo-

ledne, to už by mohl být
ve své oblíbené hospůdce
a ještě by nemusel být svým
„koníčkem“ zmožen. Rychle
telefonní seznam, najít číslo
hospody a modlit se. Štěstí
stálo při nás: „Jo, teď jsem
přišel a dal si první, co mám
s Váma dělat, dopiju, skočím
si domů pro boty, mám pantofle, a za 15 minut sraz u muzea“. Dorazili jsme až na samu hranici, auto zanechali pod
hrbolatým vrškem, který kdysi býval vesnicí a jehož porost
umně skrýval cihly a jiné pozůstatky rozbořených domů.
Našli jsme vstup do sklepa, v němž byla pánev ukryta. Průměr vstupu byl cca o 20 – 30 větší než průměr pánve – tedy
dost malý pro jakékoli manévrování. Terén byl rozbahněný
a kluzký. Pánev, jak již bylo řečeno, těžká. Dvě hodiny za
pomoci přístroje zvaného „hup-cuk“ se pánové snažili dostat pánev ven. Úsilí bylo korunováno úspěchem. Ale tím
to nekončilo. Jak dostat pánev, která byla místy popraskaná
a celá nasáklá vlhkostí, dolů z hrbolatého kopce a nerozbít
jí? Unést se nedala, kutálet ji po hrbolech taky nešlo. Nakonec bylo rozhodnuto za dva dny expedici zopakovat. Vzít

				
s sebou kobercovou pásku, jí pánev omotat a tím jí zpevnit

by. Ve svých 33 letech odešel do Paříže, kde nasál atmosféru

a zajistit před rozbitím při transportu z kopce. Domluveno,

umělecké avantgardy. Od roku 1941 strávil více než deset

rozhodnuto. Poučeni předchozím problémem s absencí sil-

let v USA, kam prchl před nacisty. Na sklonku svého života

ných mužů a odmítnuti „Herkulem“, který měl jinou práci,

se vrátil se Evropy. Do Čech se ale od r. 1938 už nikdy nepo-

jsme pátrali v paměti po dalších použitelných silácích. Los

díval. Zabránila mu v tom nejprve válka a pak komunistický

padl na známého dřevorubce, a jak se posléze ukázalo,

režim. Zemřel ve švýcarském Liestalu, v jehož blízkosti byl

byla to volba dobrá. Herci s sebou tentokrát vzali jednoho

také pohřben. Teprve po dvaceti letech byly jeho ostatky

silného a manuálně zdatného (je vidět, že múza Thálie do-

převezeny do rodné Poličky.

káže obloudit i skutečné muže). Dojeli jsme opět na místo

Výstava Fenomén Martinů sleduje dvě linie. První zachy-

určení, za autem připojen vozík. Chystali jsme kobercové

cuje život skladatele. Vedle osobně „dotýkaných“ předmě-

pásky, že budeme pánev omotávat. My mínili, dřevorubec

tů, jako jsou vlastní rukopisy děl, literární zápisky, kore-

však rozhodl jinak. Odpojil vozík, čapl ho jednou rukou a se

spondence, vlastní karikatury, dobové notové tisky, knihy

slovy: „Tlačte“ ho jako pírko vytáhl na kopec až k pánvi. Tam

z osobní knihovny, plakáty či programy z premiér, je výstava

byla pánev za pomoci páky a nakloněné roviny vpravena

doplněna o mnoho různých exponátů, které dotváří atmo-

do vozíku. Ten opět dřevorubec za pomoci ostatních pánů

sféru doby. Najdeme zde mimo jiné východočeský kroj, do

svezl k autu. A jelo se zpět do okresního města. Věděli jsme,

něhož se oblékaly ženy v Poličce a okolí, nebo automobil

že dřevorubec se stěhování do muzea nezúčastní, neboť

Citroen C2 Torpédo z r. 1928. Exponáty jsou bohatě doplně-

své svaly slíbil zase někde jinde. Trnuli jsme tedy, jak těž-

ny dobovými fotografiemi.

ký a poměrně křehký předmět dostaneme do patra, kde se

Druhá linie výstavy zachycuje skladatelovo scénické dílo.

výstava měla konat. Zde se dostal ke slovu herec – svalovec

Martinů se věnoval poměrně intenzívně tvorbě oper a bale-

a pracant. Ke schodům to šlo lehce, pomohl rudlík. Čekalo

tů, které tvoří podstatnou součást jeho uměleckého odka-

nás však dvakrát deset schodů a některým z nás tuhl úsměv

zu. Pro autory výstavy bylo přímo výzvou poprvé po smrti

na rtech. Hlavní aktér však ani chvíli neváhal, nechal pánev

skladatele shromáždit velké množství exponátů, které za-

na rudlíku, požádal o dřevěný silný hranol, použil ho jako

chycují scénické dílo Martinů v proměnách české i evropské

páku a během deseti minut byl předmět na místě určení.

scénografie. Zvláštní pozornost je věnována dvěma operám

Stojí tam dodnes, protože tohle místy nervy drásající stě-

– Juliettě a Řeckým pašijím. Surrealistická opera Julietta se

hování už nechce nikdo opakovat, i když, kupodivu, všichni

dočkala mnoha provedení. Šest významných inscenací je

zúčastnění přátelé s námi pořád ještě kamarádí.

připomenuto pomocí maket konkrétních scén. Návštěvník
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tak má možnost srovnat pojetí scény při premiéře v Praze
Jana Hutníková

v roce 1938 s novějším pojetím např. Opera North v Leedsu
nebo Opéra Garnier v Paříži v r. 2002 či se současnou insce-

pozvánky na výstavy

nací v Národním divadle v Brně. Podobně je tomu s vrcholnou operou Řecké pašije, kde scénické a kostýmní návrhy
a fotografie zajímavých inscenací naplňují polovinu výstavního sálu. Zde jsou vystaveny také kostýmy, které byly vy-

Fenomén Martinů

tvořeny pro provedení opery v Národním divadle v Praze.
Výstava zaměřená na tvorbu Martinů je doplněna ještě

Národní muzeum

výtvarnými díly jeho současníků a přátel. Návštěvník tak

České muzeum hudby

může obdivovat obrazy Jana Zrzavého, Josefa Šímy, Fran-

12. květen – 26. říjen 2009

tiška Muziky, Aléna Diviše, Františka Tichého a dalších. Na

K 50. výročí úmrtí skladatele Bohuslava Martinů připravilo
Národní muzeum – České muzeum hudby velkoryse koncipovaný výstavní projekt s názvem Fenomén Martinů. Výstava byla uspořádána v rámci předsednictví České republiky
v Radě Evropské unie a v rámci mezinárodního projektu
Martinů Revisited.
Bohuslav Martinů (8.12.1890, Polička – 28.8.1959, Liestal,
Švýcarsko) byl významným hudebním skladatelem 20. století nejen v kontextu české, ale i světové hudby. Ve své tvorbě spojil národní tradice s moderními proudy světové hud-

výstavě o hudebním skladateli zní samozřejmě také hudba.
Audiovizuální pořady přinášejí ukázky ze známých i méně
známých děl a ve zkratce přiblíží i sedm oper Martinů.
Výstavu Fenomén Martinů připravilo Národní muzeum –
České muzeum hudby také pro zahraničního návštěvníka.
Putovní verzi výstavy v anglické, francouzské a německé
mutaci už mohli zhlédnout návštěvníci v Bruselu, Paříži,
Berlíně, Lucemburku a Varšavě. V Českém muzeu hudby
v Karmelitské ulici je výstava přístupná od 12. května do 26.
října 2009 denně mimo úterý.
Jana Vojtěšková
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Baroko

Příběhy barokního Brna
Muzeum města Brna
20. květen – 1. listopad 2009
Nová výstava na hradě Špilberku připravená Muzeem
města Brna pro letošní hlavní návštěvnickou sezónu se tentokrát zaměřila na období 17. a 18. století. Právě v tomto
období se Brno – mimo jiné i díky úspěšné obraně města
v boji proti švédské armádě v závěru Třicetileté války – dostalo do širokého povědomí celé Evropy. Stalo se hlavním
městem Moravského markrabství a tato skutečnost při-

po tehdejším městě sevřeném hradbami umožní návštěvníkovi audiovizualizace brněnské veduty z let 1692/1758,
jejíž odborný komentář upozorňuje na nejdůležitější světské a církevní stavby. Druhá projekce nechává na diváka
působit atmosféru slavnosti Božího Těla, která byla v Brně
uspořádána na počest návštěvy Marie Terezie a Františka
Lotrinského v roce 1748 a kterou podrobně zachytil brněnský malíř František Vavřinec Korompay.
Rozsáhlou výstavu plnou nových i překvapivých objevů,
ke které byla vydána rovněž publikace s bohatým obrazovým doprovodem, můžete navštívit ve východním a západním křídle hradu Špilberku během celého letošního léta
a podzimu. Více na http://www.spilberk.cz.

nesla nejen proměny ve správě města, ale i celé země. Do

Jana Svobodová

Brna byly soustředěny zemské orgány – vzniká královský
tribunál (později zemské gubernium) a proměny doznala
i celá atmosféra města. Brno se stalo významnou středoevropskou metropolí.
Tyto změny se projevily i velkým rozvojem v oblasti architektury (stavitelé Jan Křtitel Erna, Mořic Grimm) a umění,
na němž se podíleli významní císařští architekti (Johann

Příběh planety Země
Národní muzeum
říjen 2009 – červen 2010

Bernhard Fischer z Erlachu, autor kašny Parnas na Zelném
trhu) a umělci (vídeňský malíř Daniel Gran, autor freskové

Národní muzeum uchovává největší přírodovědeckou

výzdoby stropu sněmovního sálu Zemského domu), ale

sbírku v České republice. Jeho expozice zhlédne každoroč-

i umělci místní, kteří získali vzdělání na vídeňské Akademii

ně několik set tisíc návštěvníků. Po mnoha letech se hlavní

– na výstavě jsou svými díly představeni např. Josef Stern,

budova NM, ve které se sbírka nalézá, dočká rekonstrukce

„privilegiatus pictor brunensis“ či Ondřej Schweigl, „hones-

a bude po dobu přibližně sedmi let pro veřejnost uzavře-

tus et eruditus civis et sculptor“.

na. Pro Přírodovědecké muzeum představuje tato doba

V této souvislosti je nutné si rovněž uvědomit, že vedle

podstatný výpadek v jeho téměř dvousetleté nepřetržité

monumentálního umění, které vnímáme přímo na náměs-

expoziční a výstavnické činnosti. Právě otvíraná výstava

tích, v ulicích města nebo v jeho chrámech, jsou dodnes

o planetě Zemi je tedy určitým příslibem expozice nové

dochována v muzejních sbírkách větší i drobnější umělecká

a také rozloučením s návštěvníky, kteří přírodovědné výsta-

díla i díla řemeslné výroby. Na tyto sbírkové předměty se za-

vy vyhledávají.

měřila druhá část výstavy, ve které jsou ukázky vojenských

Rok 2008 (programy přesahovaly i do roku 2009) byl

praporů (nejstarší z poloviny 17. století), pamětních medailí

v mezinárodním měřítku věnován naší planetě. Přírodo-

a mincí (unikátní brněnská dvoutolarová klipa z roku 1622),

vědecké muzeum přispělo k této tématice výstavou, která

oděvních součástek, keramiky včetně archeologických

shrnuje poslední vědecké poznatky ze všech geologických

nálezů z některých brněnských měšťanských domů (např.

věd a osobitou formou je popularizuje. Výstavu bude do-

kulovitý fajánsový džbánek s datací 1612 z nálezu v Mečo-

provázet výukový program pro 9. ročníky základních škol

vé ulici, v domě, který patřil počátkem 17. století brtnické

a víceletých gymnázií, podporovaný programem „Vzdělání

větvi rodu Valdštejnů, jejíž příslušníci zastávali koncem 16.

pro konkurenceschopnost“, na kterém v rámci kooperace

století úřad zemského hejtmana a nejvyššího komorníka

participuje i Středočeský kraj.

moravského markrabství), zbraní z dílen brněnských puš-

Výstava Příběh planety Země obohatí návštěvníka nejen

kařů Schnepfů a Mucků, stolních her, brněnské i cizí knižní

o nové vědomosti, ale také o emocionální prožitky. Ve vstup-

produkce, grafických listů i tiskařských štočků brněnské-

ním sálu se prostřednictvím audiovizuálního programu sta-

ho mědirytce Johanna Christiana Laidiga a relikviářových

ne astronautem, který se podívá do vesmíru v době formo-

schránek představeny v historicky vypjatých válečných si-

vání galaxií, vzniku sluneční soustavy a vytvoření Země jako

tuacích i v dobách mírových, ve dnech všedních i ve dnech

pevného tělesa. Najde zde srovnání s ostatními planetami

svátečních. Jejich mnohdy pohnuté osudy nás zavedou

a pocítí výjimečnost té, která je naším domovem, zrozená

zpět do minulosti, do prostředí barokního Brna. Procházku

z prachu a mlhovin před téměř pěti miliardami let. Výzkum
meteoritů, dopadajících na naší planetu, přináší stále nové

27

				
poznatky a důkazy odvážných hypotéz. Vystaveny budou

V další části výstavy se návštěvník bude moci seznámit

nejen meteority z Marsu, Měsíce a planetky 4 Vesta, ale

s důležitými událostmi druhohor. Druhohory jsou obdobím

i ostatní typy meteoritů, mezi nimiž zaujímá významné mís-

dinosaurů, návštěvník si však bude moci prohlédnout další

to dosud u nás největší vystavený meteorit Muonionalusta

živočichy a rostliny, jež byli současníky dinosaurů. V mo-

o váze téměř jedné tuny, který je zároveň i nejstarším dolo-

řích to byli z bezobratlých hlavonožci (amoniti a belemniti),

ženým pádem, se stářím okolo jednoho milionu let.

z mlžů ústřice a rudisti, z obratlovců žraloci, ryby, ale také

Návštěvník projde v centrálním sálu nitrem Země i nit-

mořští ještěři, jako ichtiosauři a plesiosauři. Veřejnosti bude

rem sopky, pocítí na „vlastní kůži“ zemětřesení a na mnoha

představen nový významný přírůstek do sbírek NM – odli-

dalších modelech bude vtažen ať už do vnitřní dynamiky

tek kostry dinosaura rodu Amargasaurus. Ve výstavě se ná-

Země nebo do vnějších projevů různých geologických či-

vštěvníci seznámí s okolnostmi katastrofy, která se udála na

nitelů. Vše na zemském povrchu určitým způsobem souvisí

hranici druhohor a třetihor, kdy zasáhl naši planetu astero-

i s děním pod povrchem. Pohyb kontinentů, jejich od-

id. V té době došlo k prudkému ochlazení a vymření mnoha

dalování i přibližování, výzdvih i zanořování, sopečná

skupin organizmů.
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činnost a zemětřesení. Eroze zemského povrchu, způsobovaná vodou, ledem, větrem i slunečním
zářením, to je na druhé straně výsledek
vnějších činitelů, které přispívaly a přispívají k formování planety. Ukázky obrazů ze
satelitů nám dovolí podívat se na naši Zemi
s nadhledem.
Kondenzace vody během chladnutí povrchu naší planety a následný vznik oceánů byl
jedním ze základních předpokladů vzniku života. Podle jedné teorie vznikl život v extrémních podmínkách středooceánských hřbetů,
ale největší druhové pestrosti dosáhl v prosluněných šelfových mořích. První polovina
levého sálu nám přiblíží významné vývojové
události od objevení se prvních mnohobuněčných organizmů přes živočichy s pevnou
schránkou až po vrcholný ekosystém starších
prvohor, reprezentovaný modelem korálovo-řasového útesu s trilobity a dalšími bezobratlými. Zbytky tohoto útesu se dochovaly

Schizotherium s mládětem z období třetihor

na Berounsku u Koněprus. V druhé polovině levého sálu se
návštěvník seznámí s největší vývojovou událostí rostlinné

Třetihory jsou obdobím hlavního rozvoje savců. Domi-

říše – výstupem rostlin na souš. První zástupci rostlin nemě-

nantním prvkem druhé poloviny pravého sálu bude di-

ly dosud rozlišená těla jako dnešní rostliny a hlavní asimilač-

oráma hnědouhelného močálu s modelem vyhynulého

ní funkci měl vidličnatě větvený stonek. Tyto rostliny záhy

lichokopytníka rodu Schizotherium. Návštěvníkovi přiblíží

vytlačily kapraďorosty a již během devonu se objevily první

třetihorní krajinu v okolí města Bíliny.

semenné rostliny. Devon se stal klíčovou periodou v osid-

Poslední část výstavy bude věnována vývoji člověka. Ná-

lování souše. Zhruba před 370 miliony let zarostly nížiny

vštěvníci budou moci zhlédnout odlitek nejúplnější kostry

prvními lesy; jedněmi z prvních živočichů zde byli pavou-

hominida rodu Australopithecus – slavné „Lucy“. Čtvrtoho-

kovci a štíři. Koncem devonu se objevili i první suchozemští

ry jsou obdobím rychlých klimatických změn, které přinesly

čtvernožci – obojživelníci. Karbon, tj. období vzniku čer-

střídání dob ledových s meziledovými. Závěr výstavy bude

ného uhlí, ve výstavě reprezentuje vrcholný suchozemský

věnován člověku jako globálnímu činiteli a jeho vlivu na

ekosystém – tropický deštný prales s obrovitým hmyzem

planetu. Odpovědnost za její budoucnost je také v jeho

a dalšími členovci, jako je např. gigantická stonožka rodu

rozhodnutích.

Arthropleura. Koncem prvohor se objevili první savcovití
plazi, jako byl např. 2 m dlouhý rod Cochleosaurus.

Petra Burdová a Milan Libertin
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pozvánky na
konference, semináře

kouské zemské výstavy v r. 2013: Mühlviertel a Jižní Čechy“
i Peter Assmann, ředitel Hornorakouského zemského muzea a prezident Rakouského svazu muzeí s příspěvkem
„Muzejní práce se zřetelem na srůstající Evropu – Dřívější
i budoucí příkladné projekty Hornorakouského zemského
muzea”.

Konference v Budyšíně
20 let pokojné revoluce
Šance i povinnost pro muzea

Pořadatelem je Sächsische Landesstelle für Museumswesen v Chemnitzu, e-mail: info@slfm.smwk.sachsen.de, Internetové stránky http://www.museumswesen.swmk.sachsen.
de. S dotazy se prosím obracejte na paní Dietlinde Peter tel.:
+490 0371 26212325.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 4. září 2009 pořadateli.

Když 9. října 1989 v Lipsku opět demonstrovaly tisíce lidí
nenásilně za společenské změny v NDR, asi žádný z nich netušil, že toho dne dospěla pokojná revoluce ke svému rozhodnému bodu obratu, neboť obrněné vozy se zastavily.
Tehdy, na podzim onoho roku byly Drážďany a Praha úzce
propojeny. Avšak zdi a želené opony padaly v celé střední

Účastnický poplatek činí 15,- € (390 Kč). Vzhledem k omezenému počtu míst obdržíte po zaplacení účastnického
poplatku závazné potvrzení Vaší přihlášky. Rezervace pokojů: je možnoé učinit přes Tourismusinformation Bautzen,
Hauptmarkt 1, tel. +490 3591 19433, http://www.bautzen.
de.
dle zaslaných materiálů

a východní Evropě – ovšem, podíváme-li se na Balkán, ne
vždy s pokojnými následky. V roce 200. výročí Francouzské
revoluce byl v nevídaném rozsahu poprvé změněn celý politický světový systém bez použití násilí.
Nyní začíná srůstat nová komplexní Evropa. Muzea tak získávají zcela nové šance a možnosti spolupracovat přeshra-

Věda a technika v českých
zemích 1945–1960

ničně, čímž je podporováno vzájemné kulturní porozumění
a pátrání po společných kořenech. Pro muzea, jako místa

Národní technické muzeum pořádá ve dnech 20.–22.

vzpomínání a uchovávání, která zároveň vytvářejí výchozí

října 2009 spolu s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR

body pro chápání přítomnosti a formování budoucnos-

a Společností pro dějiny vědy a techniky ČR konferenci na

ti, tyto události s sebou přinášejí také povinnost vše dife-

téma „Věda a technika v českých zemích 1945–1960“, která

rencovaně zpracovat, povinnost vést otevřený rozhovor

navazuje na úspěšný seminář zabývající se vědou a tech-

o soudobých dějinách, jehož součástí je i opětovný kritický

nikou v českých zemích za 2. světové války, zorganizovaný

rozbor dějin 20. století.

v loňském roce.

Konference se bude konat v dnech 20.–22. září 2009

Jedním z cílů pořádané konference je zbavit vývoj v le-

v Schiller-Gymnasium v Budyšíně. V neděli 20. září se

tech 1945–1960 některých stále platných ideologických

uskuteční exkurze z Drážďan do Budyšína. Druhý den jsou

schémat, vytvořených před, ale i po roce 1989. Účelem

na programu přednášky a diskuze. Z českých zástupců, kteří

konference je přispět k poznání zmíněného období, v němž

zde tento den vystoupí, jmenujme Jana Mohra a Markétu

československá společnost prošla rozsáhlým transformač-

Lhotovou ze Severočeského muzea v Liberci s příspěvkem

ním procesem, a ve kterém došlo k zásadním změnám

„Liberec 1968. Expoziční a výzkumný projekt“, Blanku Mou-

v politickém, hospodářském, sociálním i kulturním životě

ralovou z Collegium Bohemicum o. p. s. z Ústí nad Labem,

republiky. Na jedné straně šlo o dobu mocenských zása-

jejíž příspěvek nese název „Collegium Bohemicum – nové

hů do soukromého vlastnictví, systémové nevyváženosti

cesty v česko-německých vztazích“ a Janu Čepčíkovou

československé ekonomiky a státních intervencí do vědy

z Muzea komunismu v Praze s „Muzeum komunismu – refe-

a výzkumu, ale také se jednalo o období rychlého růstu

rát o zkušenostech“. Večerní program je naplánován v Mu-

průmyslové výroby, rozvoje dosud zaostalých částí země

zeu Budyšína, kde bude možnost zhlédnout novou stálou

a významných výsledků v některých oblastech techniky.

expozici.

V duchu předchozích setkání se konference bude věnovat

V úterý 22. září se ke slovu dostanou mimo jiné Thomas

i metodologickým a didaktickým přístupům ve výuce. Jsme

Jerger z Hornorakouského svazu muzeí s příspěvkem

si vědomi obtížné uchopitelnosti této doby a s tím souvise-

„Chmel, sůl a cyberspace: Propojení muzeí v rámci Hornora-

jícími problémy jejího výkladu v prostředí středních, vyšších
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či vysokých škol a chtěli bychom svou konferencí a očekávanou diskusí napomoci k lepšímu poznání tohoto období
v oblasti vědy, techniky a průmyslu. Velice rádi bychom dali

Velké problémy malých muzeí
podruhé

prostor i prezentaci pohledů mladých badatelů v rámci jejich magisterského/doktorandského studia.

Opět po roce připravuje Komise pro muzejní managment

Reorganizace společenského života po 2. světové válce se

AMG jednodenní workshop. Tentokrát bychom Vás chtěly

týkala rovněž vědeckotechnické činnosti. V roce 1946 vznik-

seznámit s fakultním projektem PF UK Praha a Umělecko-

la Státní výzkumná rada mající mimo jiné za úkol připravit

průmyslového musea na téma „Muzeum a rodina". Projekt

vědecký dvouletý plán, na němž byla patrná preference

představí Hana Havlůjová a Vladimíra Sehnalíková. Akce se

přírodních a technických oborů aplikovatelných ve výro-

bude konat 19. listopadu 2009 v 10–15 hodin v Knihovně

bě před vědami humanitními. Po únorovém převratu 1948

Uměleckoprůmslového musea Praha.

a v období první pětiletky pronikl do výroby, ekonomických

Podrobnější program a organizační pokyny budou zveřej-

teorií i celé společnosti stalinismus, mimo jiné se uplatni-

něny ve Věstníku 5/09 a na webu AMG. Těšíme se na Vaše

la sovětská metoda industrializace s důrazem na těžký

nápady, přemýšlejte, jak byste téma „Muzeum a rodina"

průmysl. Soukromé podnikání bylo stále více omezováno,

mohli obohatit a seznámit ostatní se svými zkušenostmi či

v souvislosti s předpokládaným novým konfliktem se

nápady.

rozrostl zbrojní průmysl, plánování se stalo detailnějším
a prakticky nahradilo tržní vzahy mezi jednotlivými podniky.

Za komisi se těší Eva Dittertová

Zahraniční obchod byl výrazně ovlivněn novým systémem
mezinárodních hospodářských vztahů, který odpovídal
politickému rozdělení světa a znamenal další prohloubení
propasti mezi ČSR a technicky vyspělým Západem. Česko-

volná místa

slovenská věda rovněž trpěla emigrací řady výzkumných
pracovníků. Pro vědu a techniku se stal rozhodujícím rok

Rada Pardubického kraje

1952, kdy byla založena Československá akademie věd,
jednotná a státem financovaná instituce, v níž byl výzkum

vyhlašuje výběrová řízení na funkce

koncentrován a podléhal plánování. Centralizace umožnila
intenzivní rozvoj vědy, provázela ji však ideologizace vě-

ředitele – ředitelky
příspěvkových organizací

deckovýzkumné činnosti a téměř všudypřítomný politický
tlak. Padesátá léta 20. století byla v Československu i celém
tzv. východním bloku charakterizována vysokým tempem
hospodářského růstu, který však provázel nedostatečný
růst produktivity práce i životní úrovně obyvatelstva.
V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou přihlášku nej-

Východočeské muzeum v Pardubicích
a
Regionální muzeum v Litomyšli

později do 31. srpna 2009 na kontaktní adresy: ivana.lorencova@ntm.cz, případně poštou na adresu: Národní technické muzeum, oddělení dějin vědy a techniky, Kostelní 42,

Požadavky na uchazeče:

170 78, Praha 7. Informace též na http://www.ntm.cz a na

- VŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou

tel.: +420 220 399 190. Délka diskusních příspěvků je sta-

- občanská a morální bezúhonnost

novena na 20 min, z přednesených příspěvků bude vydán

- znalost právní problematiky v oblasti kultury a muzejnic-

tématický sborník. V průběhu semináře bude pro účastníky

tví

zajištěno drobné občerstvení. Cestovní náklady a diety hra-

- znalost min. 1 světového jazyka na komunikační úrovni

dí účastníci nebo jejich pracoviště. Účastnický poplatek je

- komunikační schopnosti, schopnosti k vedení pracovního

stanoven na 50 Kč, studenti a důchodci 25 Kč.

kolektivu

Podrobné pokyny pro zpracování příspěvků, dopravní

- zkušenosti v řízení a základní přehled o ekonomických

spojení a možnosti ubytování budou účastníkům včas za-

zásadách řízení příspěvkové organizace, praxe ve vedoucí

slány spolu s přesným programem a dalšími informacemi.

pozici řízení příspěvkové organizace v oblasti kultury výhodou

Ivana Lorencová

- orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské unie
a dalších subjektů výhodou
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- aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost výhodou

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
přijme pracovníka na místo

Požadované doklady k přihlášce:
- písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého

vedoucího archeologického oddělení

pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní a e-mailové
spojení, datum a podpis uchazeče
- strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru
(s uvedením jejich regionální úrovně)
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
včetně ověřené kopie vysvědčení ze státních závěrečných
zkoušek
- ověřená kopie lustračního osvědčení podle zákona
č. 451/1991 Sb., v platném znění, nebo souhlas s jeho vyžádáním (u uchazečů, na něž se tato povinnost vztahuje)
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- souhlas s prověřením podle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,
v platném znění
- souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., v platném znění
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele organizace
- u výběrového řízení na ředitele Východočeského muzea
v Pardubicích je nutné předložit návrh koncepce řízení
organizace s důrazem na maximální využití atraktivního
areálu zámku Pardubice a na činnost muzeí zřizovaných

Požadované předpoklady:
- VŠ vzdělání v oboru archeologie
- praxe v daném oboru (praxe v řídící činnosti vítána)
Pracovní úvazek: 1,0
- platové zařazení dle nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců orgánů státní správy č. 564/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
- 12 platová třída, stupeň dle dosažené praxe v oboru
- nástup dle dohody
Žádosti o přijetí do pracovního poměru zasílejte na adresu:
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké nám. 14, 415
01 Teplice
Podrobnější informace sdělí PhDr. Alexandra Rusó, vedoucí
archeologického oddělení RM v Teplicích, tel.: +420 417 553
138, mobil +420 731 449 175.
Součástí písemné žádosti bude strukturovaný životopis
a kopie dokladu o dosaženém vzdělání. Uveďte též telefonní kontakt, adresu, případně e-mail.

Pardubickým krajem vzhledem k ostatním sbírkotvorným
institucím na území Pardubického kraje v rozsahu cca
5 stran strojopisem
- u Regionálního muzea v Litomyšli je nutné předložit návrh
koncepce řízení organizace v rozsahu cca 5 stran strojopisem
Přihlášky přijímá:
Ing. Milada Valečková, Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení kultury a památkové péče, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice nejpozději do 18. září 2009
Předpokládaný nástup: dohodou
Kontaktní osoba pro získání bližších informací:
Ing. Milada Valečková, oddělení kultury a památkové péče
tel.: +420 466 026 327
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Knedlik – Kloss – Knödel
aneb Knedlíkové nebe
28. srpna 2009 – 11. ledna 2010

Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o., Muzeum
Cheb srdečně zve na výstavu o knedlících od srpna 2009
do ledna 2010 o fenoménu české, bavorské, saské, franské, ale i rakouské kuchyně. Knedlík je také důkazem historické pospolitosti obyvatel Střední Evropy.

Výstava prezentovaná roku 2007 v Městském muzeu Deggendorfu a v roce 2008 v Domě francké historie bude ve zcela nové, rozšířené podobě, otevřena pro veřejnost v sobotu 29. srpna 2009 spolu s Valdštejnskými slavnostmi v Muzeu v Chebu, v historickém objektu
Pachelbelovského domu, který byl svědkem vévodova zavraždění.
Po dobu konání výstavy je připraveno několik doprovodných akcí, jejichž vrcholem budou Knedlíkové dny, kdy návštěvníkům budou
nabídnuty nejen komentované prohlídky výstavy, setkání s gastronomickými odborníky, ale i gastronomické soutěže profesionálních
kuchařů i soutěžících z řad veřejnosti či významných osobností regionu.
Odborná porota spolu s návštěvníky vyhodnotí nejlepší soutěžní vzorky knedlíků, které potom budou moci všichni společně ochutnat.
1. Knedlíkový den v sobotu 19. září 2009 je věnovaným knedlíkům moučným, ovocným; uskuteční se také přehlídka a soutěž ve třech
kategoriích:
- Houskový knedlík
- Knedlík karlovarský
- Knedlíky ovocné
Hlavní partneři dne: firma Svoboda, největší světový výrobce knedlíků z Blučiny na Moravě a Vitana, a. s.
V sobotu 17. října 2009 se uskuteční již 9. ročník celostátního setkávání s knihami a lidmi kolem nich v Muzeu Cheb – Knihobraní.
Tento ročník Knihobraní bude mít podtitul Toulky českou kuchyní a bude věnován kulinární vlastivědě a vaření. Program představí řadu
autorů a knih, pro děti bude připravena tvůrčí knedlíková dílna, která nabídne ochutnávku pravých chebských knedlíků a setkání se
zajímavými lidmi. Nebude chybět ani hudba.
2. Knedlíkový den v sobotu 14. listopadu 2009. Tématem tohoto dne budou knedlíky připravované z brambor a soutěžní klání se
uskuteční opět ve třech kategoriích.
- Knedlíky bramborové
- Bramborový knedlík na slano
- Bramborový knedlík na sladko
Hlavní partneři dne – firma Podravka – Lagris a Vitana, a. s.
V rámci dne se uskuteční i „Velký knedlíkový turnaj mezi školami“ žáků chebských, mimochebských i německých škol v přípravě
knedlíků. Součástí vyhodnocení bude i vyhlášení vítězů literární soutěže na téma „Knedlík v pohádce".
Sobota 5. prosince 2009 bude jako již tradičně v chebském muzeu věnována vánočním tradicím a zvykům, tentokráte rozšířena
o sladkou knedlíkovou prezentaci jako Vánoční „knedlíkový“ Advent.
Slavnostní ukončení výstavy – Knedlíkové loučení 9. ledna 2010 bude uspořádáno v masopustním duchu s podtitulem chebské
pověsti –„Odchod trpaslíků z Chebu aneb Když jim hospodyně knedlíků nedají, musí odejít.“

Asociace muzeí a galerií České republiky
a Sladovna Písek, o. p. s.
pořádají

IX. Sněm
Asociace muzeí a galerií České republiky
6.–7. října 2009
velký sál Sladovny Písek o. p. s.
Předběžný časový plán Sněmu AMG:
úterý 6. října 2009
9.00-10.30		
10.30-13.00		
			
			
			

Prezence účastníků
Slavnostní zahájení jednání
Volba mandátové, návrhové a volební komise
Zpráva o stavu AMG
Diskuse – I. část

13.00-14.00		

Přestávka na oběd

14.00-17.30		
			
			
			
			

Perspektivy vývoje AMG v příštím volebním období
Změny stanov AMG, odvolání členů proti rozhodnutím orgánů AMG a další 		
důležité otázky týkající se činnosti AMG
Muzea a internet jako nové médium – přednáška o digitalizaci, využití internetu
pro prezentaci a popularizaci muzea a galerie, nové trendy

17.30			

Závěr I. dne jednání, ubytování účastníků

od 20.00 hod.

Společenský večer

středa 7. října 2009
9.00-13.00		
			
			
			

Diskuse – II. část
Volby do orgánů AMG (předseda volební komise)
Přijetí usnesení IX. Sněmu AMG (předseda návrhové komise)
Závěr jednání
Přihlášky zasílejte sekretariátu AMG na adresu:
Asociace muzeí a galerií ČR, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 210 037-9
Fax: +420 224 210 047
E-mail: amg@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz

