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úvodník
Úvodník či spíše věty k zamyšlení

Víme, co nám chybí, nebudu to znovu opakovat, ale vrátím se ke svým
pocitům do Mikulova, kde jsem před třemi lety byla do čela AMG zvolena poprvé. Tehdy jsem byla – a všichni zvolení také – plna elánu
a energie. Dnes, po mém znovuzvolení v Písku se domnívám, že tohle
přesvědčení je zde přítomné znovu. Že právě v čase, kdy bude AMG

Sněmu AMG předchází vždy dlouhodobá příprava, jednak hodnocení
činnosti za uplynulé tři roky a hlavně příprava programu na další tříleté
období. Když pomine květnové muzejní šílenství, potom se exekutiva
jednou za tři roky vrhá na přípravu jednání tohoto nejvyššího orgánu
AMG. Ne jinak tomu bylo i před devátým Sněmem AMG v Písku, který
proběhl ve dnech 6.–7. října 2009 v překrásných prostorách Sladovny
Písek o. p. s. Už z jednání Senátů AMG, které předcházely zasedání
v Písku, bylo patrno, že členská základna nejeví příliš velký zájem se
Sněmem zevrubněji zabývat, nebo nemá sílu, náměty, připomínky
či chuť? Nebo se na nás podepisuje nastupující větší únava ze
stále narůstající administrativní činnosti související s řízením muzeí
a galerií, a nebo vůbec „blbá“ nálada prosakující do celé společnosti?
I taková atmosféra vládla během jednání v Písku. Ke zprávě o činnosti
nebylo připomínek, což je celkem logické, ale nebylo zásadních
připomínek ani k návrhu činnosti na období 2009–2012. O to více si
vážíme toho, že vystoupil náš dlouholetý kolega – ředitel Oblastního
muzea
PhDr.

v

v roce 2010 slavit 20 let své činnosti, se opravdu posuneme o kus
dál. O ten kus, který možná cítíme různě, někdy možná i nevěříme, že
může přijít, ale který je skutečně před námi k naplnění.
Vím, že je to nejen na činnosti všech zvolených členů Exekutivy AMG,
že do naší práce zasáhnou nevyhnutelně i změny celospolečenského
klimatu, ale vím také, že stanovené cíle: zvýšení společenské prestiže
AMG a celého oboru a zároveň jeho profesionalizace, definování
muzejních standardů muzejní práce a vůbec určení směru českého
muzejnictví, jeho rozvoj a vize do budoucnosti, jsou úkoly, které bez
ohledu na naznačené obtíže jsou před námi. Nejen na nás zvolených,
ale na každém z nás.
První s druhým je víc než se zdá na první pohled propojeno. Čím více
budou muzea prezentovat na špičkové úrovni svoji muzejní práci,
tím více poroste jejich uznání ve společnosti. Položme si otázku,
proč se stále o toto znovu a znovu snažíme. Působí stále, a jsem za to
ráda, i naše často fatální a podvědomá snaha se stále zviditelňovat,

Lounech

přesvědčovat okolí o naší

Bedřich

důležitosti

Štauber, který spolu
s pochvalou vedení

společenské místo na slunci.

k vykonané práci, která

Záleží opravdu jen na nás.

byla za uplynulé tři

Budeme se setkávat s vlivy

roky opravdu hodně

politiky,

zejména

a galerií, se zjednodušenými

zákona o účetnictví,

pohledy

která přišla jako rána

Sněmu AMG trochu vzruchu. Exekutiva byla personálně obměněna,
ze sedmi členů z předcházející Exekutivy AMG zůstali tři členové
a předsedkyně a členové Revizní komise. Perfektně připravený
doplňkový program – exkurze ve Sladovně a Prácheňském muzeu –
umocňovala nádherná podzimní atmosféra staroslavného Písku.
Chtěla bych zde připomenout některé myšlenky, které jsem řekla
ve svém proslovu v Písku.
Ano, chceme, aby naše práce pro muzea byla nejen užitečná,

ekonomických

ukazatelů.

z čistého nebe v roce

doplnily návrhy dalších kandidátů, takže druhý den vnesl do jednání

často

ale i na poslání muzeí

úsilí změnit novelu

nila hladinu našeho oboru. Kandidátku připravenou Exekutivou AMG

–

zřizovatelů na naši činnost,

nekončícímu

2008 a pořádně rozvl-

názory

zjednodušenými – našich

ve vztahu k našemu
stále

vyvážený

bylo uznáno ono toužené

AMG vyslovil i obdiv

náročná,

pro

vývoj společnosti, aby nám

Když si uvědomuji, co bych
zde ze všeho nejvíc chtěla krátce napsat, tak mne napadá stále stejná
skutečnost. A pravda. Nejdůležitější v Asociaci je člověk. Každý z nás
a jeho práce. Zdá se to někomu málo? Pro mne ty osobní cíle, nároky
a použiji i slova „standardy“ naší každodenní práce mají v dnešní
složité době význam nebývalý. Možná za celých 20 let činnosti AMG
největší.
Věřím, a znovu říkám, že si svého zvolení velice vážím. Že nechci zklamat vás ani sebe, a že mým mementem je onen písecký hlas, který
vlastně nebyl proti, který neuvedl mé jméno, ale nakreslil na hlasovací
lístek srdíčko. Ptáte se proč? Protože cítím a vnímám svou práci pro
Asociaci nejen jako naplnění vaší důvěry, ale i věc skutečně srdeční.

prospěšná, inspirující, a aby všichni v muzeích věděli, že jsme profesionální základnou, se kterou můžeme počítat, a kde se můžeme setkávat. Vím, stejně jako většina z vás, že uspokojení všech našich tužeb

Děkuji za důvěru
Vaše Eva Dittertová

a plánů je práce nejen obtížná, ale většinou nereálná či na dlouhou
trať, a že chtění je někdy více než nám umožňují vnitřní i vnější faktory.
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Zápis ze zasedání Senátu
AMG 8. září 2009 v budově
bývalého Federálního
shromáždění

na distribuci těchto publikací. Členům budou rozesílány nadále

Přítomno: 33 z 55 s hlasem rozhodovacím, 4 z 21 s hlasem po-

projektový záměr, kde budou specifikovány základní body

radním

projektu, jakási strukturovaná osnova, vize. Cílem projektu by

Věstník AMG, Adresář muzeí a galerií ČR a výroční zprávy AMG
a soutěže Gloria Musaealis. Ostatní publikace a sborníky budou
zdarma k odebrání na sekretariátu AMG.
Dr. Dittertová zmínila jednání s dr. Brabcovou, Ing. Jiráskem
a Mgr. Reiblem k problematice vzdělávání muzejních pracovníků. Společně došli k závěru, že AMG by měla zpracovat

byla profesionalizace českého muzejnictví se zaměřením na
Dne 8. září 2009 se v nových prostorách Národního muzea –

vzdělávání muzejních pracovníků (management instituce, PR

v přednáškovém sále budovy bývalého Federálního shromáž-

pracovníci, edukátoři). Na základě projektového záměru by pak

dění – konalo poslední jednání Senátu AMG před nadcháze-

měla AMG hledat vhodné finanční zdroje.

jícím říjnovým Sněmem Asociace muzeí a galerií ČR. Přítomné

Dalším projednávaným tématem byla profesionalizace čes-

přivítala předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová, která poděko-

kého muzejnictví v souvislosti se zpracováním standardů mu-

vala řediteli Národního muzea PhDr. Michalovi Lukešovi, že se

zejní práce a Státní kulturní politikou pro období 2009–2014.

zasedání mohlo konat v těchto prostorách. Dr. Lukeš její slova

Na toto téma se bude konat schůzka (v týž den, jako zasedání

doplnil o stručnou historii budovy, popsal úsilí, které Národ-

Senátu AMG) s vrchním ředitelem sekce B MK ČR Ing. Zdeňkem

ní muzeum vynaložilo k získání tohoto prostoru, a představil

Novákem. Za AMG se jí zúčastní PhDr. Eva Dittertová a Anna

budoucí plány, jak „Federál“ dále využívat. Zmínil rovněž chys-

Komárková, DiS.

tanou rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Zá-

Předsedkyně AMG připomněla situaci s výběrovým řízením

roveň pozval všechny přítomné na komentovanou prohlídku

na ředitele Východočeského muzea v Pardubicích, kde již pro-

budovy bývalého Federálního shromáždění.

bíhá druhé kolo výběru vhodných kandidátů, vyzvala také

Dr. Lukeš dále představil Mandátovou komisi ve složení Michaela Buriánková, BBus (Hons), Anna Komárková, DiS., Mgr.

4

k aktivizaci nečinných krajských sekcí a komisí AMG, připomněla 20. výročí od vzniku AMG v příštím roce.

Dana Veselská a Návrhovou komisi ve složení Ing. Milena Bur-

O přípravách na IX. Sněm AMG, který se bude konat 6.–7.

dychová, PhDr. Jana Hutníková, Mgr. Irena Chovančíková. Tyto

října 2009 ve Sladovně Písek, o. p. s. referovala Anna Komárko-

návrhy Senát AMG svým hlasováním přijal.

vá, DiS. I. cirkulář pozvánek byl prodloužen do 31. srpna 2009,

Slova se ujala dr. Dittertová a představila činnost Exekutivy

prozatím dorazilo zpět 122 přihlášek, z toho je přihlášeno 93 in-

AMG od posledního jednání Senátu AMG. Ta se sešla třikrát

stitucí s hlasem rozhodovacím. V nejbližší době se bude posílat

a mezi hlavní body jejího jednání patřila zejména příprava

II. cirkulář přihlášek, bude tedy možnost pro ty, kteří se dopo-

IX. Sněmu ve Sladovně v Písku, který se bude konat ve dnech

sud nepřihlásili, aby tak učinili. Anna Komárková, DiS. vyzvala

6.–7. října 2009 a s tím související příprava návrhu plánu činnos-

předsedy krajských sekcí a komisí, aby o tomto informovali

ti AMG na období 2010–2012, návrh kandidátů do Exekutivy

ve svých regionech a zdůraznila nutnost jejich přítomnosti na

AMG, muzejní statistika, Národní soutěž muzeí Gloria musaea-

Sněmu. Varovala tak před situací, se kterou se často potýkáme

lis a také muzejní legislativa. Zmínila problematiku vzájemné-

na zasedáních Senátu AMG, že by Sněm AMG z důvodu nízké

ho uznávání průkazek členů AMG a pracovníků NPÚ. V posled-

účasti členů nemusel být usnášeníschopný. Byl osloven radní

ní době totiž začalo docházet k tomu, že průkazy členů AMG

pro kulturu Jihočeského kraje Ing. František Štangl, aby vystou-

nebyly na památkových objektech ve správě NPÚ uznávány,

pil s úvodním proslovem, svou účast dne 7. října 2009 přislíbil

a stejně tak i ze strany některých členských muzeí a galerií ne-

i Ministr kultury ČR prof. Václav Riedelbauch. Druhý den budou

byla tato reciprocita vstupů respektována. Proto se dne 23. čer-

na programu volby do předsednictva AMG.

vence 2009 uskutečnilo společné jednání, kterého se zúčastnili

Exekutiva AMG se dále zabývala přípravou programu Sněmu

výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, DiS. a hlavní kastelán

AMG, rozpracováním návrhu plánu činnosti, návrhem kan-

NPÚ Mgr. Milan Svoboda. Na jejich jednání bylo domluveno, že

didátů do návrhové (5 členů), volební (5 členů) a mandátové

reciprocita uznávání volných vstupů by měla být do budoucna

komise (3 členové) a dalšími důležitými otázkami týkajícími se

zachována a potvrzena společnou smlouvou, kterou připraví

přípravy Sněmu AMG.

právní oddělení NPÚ. Tato smlouva by měla být do konce roku

Na slova Anny Komárkové, DiS. navázala dr. Dittertová

2009 uzavřena a průkazky členů AMG by pak měly být opět

a představila hlavní programové linie činnosti AMG na obdo-

uznávány na objektech NPÚ od ledna 2010.

bí let 2010–2012. Mezi hlavní body patři:

Exekutiva dále rozhodla o tom, že se nebudou zasílat sborníky

– Koncepční činnost – zde si Exekutiva AMG vytkla za cíl de-

z konferencí členům AMG z důvodu velké finanční náročnosti

finovat systém profesních a etických standardů muzejní práce
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a v souvislosti s tím se podílet na přípravě Národního registrač-

člen exekutivy rezignuje na svoji funkci nebo přestane být za-

ního systému muzeí a galerií, rozvíjet programy digitalizace

městnancem řádného člena nebo řádný člen, jehož je člen exe-

kulturního dědictví ČR, připravit k realizaci projekt profesiona-

kutivy zaměstnancem, přestane být členem AMG“ byl doplněn

lizace českého muzejnictví v souvislosti se zpracováním stan-

o dovětek: „…a nebo klesne-li jeho účast na jednáních exekuti-

dardů muzejní práce;

vy pod 50 % za jeden kalendářní rok“. K tomuto bodu se vyjádřil

– Propagace a popularizace muzejnictví – tato oblast zahr-

dr. Lukeš a upozornil na situaci, kdy k této nepřítomnosti může

nuje rozšíření spolupráce s médii vzhledem k propagaci a pre-

dojít z důvodu nemoci. Navrhl proto, aby tato skutečnost byla

zentaci jednotlivých akcí AMG, usilovat o výraznější propagaci

do paragrafu zaznamenána s tím, že těchto případů se zánik

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v médiích i směrem

členství týkat nebude.

k laické veřejnosti, v závislosti na finančních možnostech AMG

§ 4 Volebního řádu zní: „Návrhy na kandidáty do jednotlivých

se pokusit o zvýšení nákladu Věstníku AMG, navázat spolupráci

funkcí mohou předkládat všichni členové a orgány AMG voleb-

a připravit společné projekty s Informačním a kulturním cen-

ní komisi po dobu konání Sněmu“. Zde je doplněn o „…nejpoz-

trem Nostický palác (IKC), jehož posláním je představit veřej-

ději však do konce prvního jednacího dne Sněmu AMG, kdy

nosti kulturu ČR, podpořit prezentaci činnosti příspěvkových

předseda volební komise oznámí ukončení přijímání návrhů

organizací zřizovaných MK ČR a otevřít tak možnost jejich další

kandidátů do jednotlivých voleb.“ Dále pokračuje v původním

spolupráce, motivace, informovanosti a inspirace;

znění.

– Legislativní aktivity – AMG by měla sledovat snahy

Senátoři měli k dispozici před jednáním Senátu AMG návrh

o transformaci právně organizační formy příspěvkových or-

Exekutivy AMG na kandidáty do předsednictva AMG a Re-

ganizací v kultuře a podílet se na přípravě novely zákona

vizní komise AMG. Exekutiva jako kandidáty na členy Revizní

o obecně prospěných organizacích nebo nového zákona

komise navrhuje členské základně AMG Mgr. Hanu Gancarzo-

o veřejně prospěšných institucích v kultuře, usilovat o nove-

vou a PhDr. Pavla Popelku, jako kandidáta na předsedu Reviz-

lizaci památkového zákona, podílet se na odstranění rozporů

ní komise Ing. Milenu Burdychovou. Jako kandidáty na členy

v legislativních normách týkajících se oboru muzejnictví, ze-

Exekutivy PhDr. Pavla Doušu, PhDr. Janu Hutníkovou, Mgr. Ire-

jména archivního a muzejního zákona, podílet se na zvyšování

nu Chovančíkovou a PhDr. Zitu Zemanovou. Kandidátem na

povědomí muzeí a galerií o právech chráněných autorským

II. místopředsedu AMG je PhDr. Pavel Ciprian, kandidátem na

zákonem;

I. místopředsedu AMG je PhDr. Luděk Beneš a kandidátem na

– Oblast muzeologie a vzdělávání – úkolem je nadále podpo-

předsedu AMG je PhDr. Eva Dittertová.

rovat vzdělávání muzejních pracovníků, připravit specializova-

Předsedkyně AMG znovu vyzvala senátory, aby posílali

ný kurz věnovaný edukační činnosti muzeí a galerií, podílet se

návrhy kandidátů do orgánů AMG, a aby svou kandidatu-

na vypracování standardu výchovně-vzdělávací činnosti muzeí

ru zvážili i ti, kteří mají k činnosti AMG určité výhrady, aby se

a galerií vzhledem ke kurikulární reformě MŠMT ČR, připravit

tak zapojili do práce Exekutivy AMG a svými podněty a vize-

učební text základního kurzu Školy muzejní propedeutiky, při-

mi pomohli k rozvoji oboru muzejnictví. Anna Komárková,

pravit učební text nástavbového kurzu Školy muzejní prope-

DiS. informovala senátory, že některé komise již delší dobu

deutiky, uspořádat dvě celorepubliková kolokvia na aktuální

nevykazují žádnou činnost. Jedná se o komise dějin umění,

témata;

pro militária a pro bezpečnost v muzeích. Tyto komise bu-

– Vnitřní chod AMG – zde je nutné aktivizovat činnost nefunkčních krajských sekcí a oborových komisí AMG, zintenzív-

dou ještě před konáním Sněmu AMG vyzvány, zda budou
v činnosti v budoucnu pokračovat.

nit spolupráci s předsedy těchto orgánů AMG, zlepšit vnitřní PR

PhDr. Luděk Beneš informoval přítomné o muzejní le-

v rámci AMG a vytvořit z AMG značku profesní kvality, pokračo-

gislativě. Souhrnný materiál s připomínkami AMG k návr-

vat v realizaci zkvalitňování webových prezentací AMG;

hu novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

– Vnější vztahy – v roce 2012 připravit čtvrtou mezinárodní

službě (Sněmovní tisk č. 704) byl zaslán na MK ČR i AS MV

muzeologickou konferenci na téma soudobé dokumenta-

ČR, novela zákona byla schválena v červenci 2009, bohu-

ce, podílet se na činnosti nevládních neziskových organizací

žel připomínky AMG nebyly zohledněny. Zejména se pak

a sdružení v oblasti paměťových institucí jako např. Český ko-

ve svém projevu věnoval zákonu č. 563/1991 Sb. o účetnic-

mitét Modrého štítu, Český výbor ICOM, Rada galerií ČR, roz-

tví. Ministr financí ČR Ing. Eduard Janota zaslal AMG dopis

víjet spolupráci se zahraničními a mezinárodními institucemi,

s žádostí o připomínkování návrhu vyhlášky o účetních zá-

pokračovat v užší spolupráci se zástupci zřizovatelů muzeí

znamech v technické formě vybraných účetních jednotek

a galerií.

a jejich předávání do centrálního systému účetních informací

Dr. Dittertová dále přednesla návrh změny Stanov AMG, tý-

státu… a návrh nového znění vyhlášky č. 505/2002 Sb., pro

kající se § 11 odst. 3 Stanov AMG a návrh změny § 4 Volebního

účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky,

řádu. § 11 odst. 3, který zní: „Členství v exekutivě zaniká, pokud

příspěvkovými organizacemi, státními fondy, včetně Pozem-
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kového fondu České republiky a organizačními složkami stá-

Na programu byl dále Stav a změny členské základny. Mezi

tu. Anna Komárková, DiS. zaslala materiál s připomínkami na

zájemce na řádné členy patřilo Collegium Bohemicum o. p. s.

MF ČR, OMG MK ČR, UZS i AV ČR. K problému oceňování sbírek

Ústí nad Labem, jehož činnost představil Mgr. Milan Rosenk-

muzejní povahy v § 71 AMG vyzvala OMG MK ČR, aby inicioval

ranc, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, členství do-

společné setkání i se zástupci MF ČR kvůli vyjasnění sporných

poručil PhDr. Ivan Plánka, Dům Gustava Mahlera, doporučující

ustanovení navrhované vyhlášky.

stanovisko RNDr. Karla Malého přednesla Anna Komárková,

Vývoj v oblasti muzejní statistiky představila Anna Komárko-

DiS, Městské muzeum Nové město nad Metují, Anna Komár-

vá, DiS. Na základě souhrnného materiálu s dalšími připomín-

ková, DiS. zprostředkovala doporučení PhDr. Zdeňka Zahradní-

kami AMG se v dotazníku V-Kult za rok 2010 kromě vykazování

ka a Muzeum obrněné techniky Smržova, které doporučil Ing.

doprovodných programů-koncertů (navázání na zjišťování

Zdeněk Vitáček. Všechny tyto zájemce Senát AMG svým hlaso-

OSA) objevily všechny změny, které AMG navrhovala, zdůrazni-

váním přijal za členy AMG.

la rovněž nutnost doplnění pracovní skupiny pro statistiku při

Žádosti zájemců o individuální členství v AMG Ing. Vladimíra

AMG. NIPOS by chtěl zpracovat podklady pro sledování výkon-

Mlcha a Renaty Řípové byly odloženy na další zasedání Senátu.

nosti muzeí (Benchmarking) od AMG do 30. září 2009. Krajské

Senát svým hlasování rozhodl o nepřijetí PhDr. Miloše Záryb-

sekce AMG by se měly do přípravy podkladů pro NIPOS aktivně

nického.

zapojit a vyzvala předsedy k návrhům vhodných kandidátů do
oponentské skupiny (6–7 osob).

V této souvislosti se vyvinula také diskuze o fungování občanských sdružení v AMG vzhledem k distribuci průkazek AMG.

K Národní soutěži muzeí Gloria musaealis se stručně vrátil

Senát AMG došel k závěru, že by Exekutiva AMG měla zpraco-

dr. Beneš. Sdělil přítomným, že je v současné době přihlášeno

vat návrh změny Jednacího řádu AMG s ohledem na práva

8 projektů – 4 v kategorii Výstava roku, 3 v kategorii Publika-

a povinnosti občanských sdružení jako členů AMG.

ce roku a 1 v kategorii Počin roku a vyzval přítomné k účasti
v soutěži.

Ing. Milena Burdychová následně přednesla návrh usnesení,
které Senát svým hlasováním přijal. Dr. Lukeš poděkoval sená-

Anna Komárková, DiS. zmínila návrh plánu činnosti AMG

torům za jejich účast a pozval je ke komentované prohlídce

na rok 2010 a apelovala na předsedy krajských sekcí a komi-

nové budovy Národního muzea – bývalého Federálního shro-

sí, kteří by měli nejpozději do 31. října 2009 podat žádosti

máždění.

o příspěvky z rozpočtu AMG na své aktivity.

Malvína Brychová

Usnesení Senátu AMG dne 8. září 2009
Senát schvaluje:

3. Zprávu o stavu muzejní legislativy
4. Zprávu o vývoji muzejní statistiky

1. Mandátovou komisi ve složení: Michaela Buriánková,

5. Zprávu o VIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria

Anna Komárková, Dana Veselská

musaealis

2. Návrhovou komisi ve složení: Milena Burdychová, Jana

6. Zprávu o přípravě plánu činnosti a rozpočtu na rok

Hutníková, Irena Chovančíková

2010 a výzvu Exekutivy AMG na předkládání žádostí na

3. Přijetí za řádného člena AMG:

projekty komisí a členů AMG

- Collegium Bohemicum o. p. s. Ústí nad Labem
- Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně

Senát ukládá:

- Dům Gustava Mahlera Jihlava
- Městské muzeum Nové Město nad Metují

Exekutivě AMG zpracovat návrh změny Jednacího řádu

- Muzeum obrněné techniky Smržovka

AMG s ohledem na práva a povinnosti občanských sdru-

4. nepřijetí za individuálního člena PhDr. Miloše Záryb-

žení jako členů AMG.

nického
Senát doporučuje:
Senát bere na vědomí:
1. Odložit žádost o přijetí za individuální členy Ing. Vladi1. Zprávu o činnosti Exekutivy AMG od minulého zase-

míra Mlcha a Renaty Řípové.

dání Senátu AMG dne 26. května 2009
2. Zprávu o přípravě IX. Sněmu AMG 6.–7. října 2009
v Písku a výzvu k účasti
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Milena Burdychová

Kalendárium kulturních událostí
Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou

20. let po sametové revoluci
říjen 2009 – listopad 2009
Zdeněk Halíř – obrazy
do 1.11.2009
Vánoční cukroví
prosinec 2009
Hrajeme si na Kelty
1.5. – 1.11.2009
Jan z Werthu – generál 30. leté války
1.5. – 1.11.2009
Benátky v proměnách času
29.8. – 6.11.2009
Česká krajina
1.10. – 2.11.2009

Benešov

Beroun

Muzeum Českého krasu, p. o.
Tetínské křižovatky

Blovice

26.10. – 1.11.2009
10.11. 2009 – 30.1.2010
19.11. 2009 – 30.1.2010

Jak si kdo ustele…
8.5. – 31.12.2009
Mlýny u povodí řeky Úslavy
17.9.2009 – 29.1.2010
Poklady z depozitáře
27.10.2009 – 29.1.2010
Archeologický výzkum studny v Blovicích
27.11.2009 – 27.2.2010

Brno

Moravská galerie v Brně

Místodržitelský palác
Slavnost korunovace zázračného obrazu P. Marie Svatotomské
11.9. – 6.12.2009
Nejkrásnější české knihy roku 2008
25.9.2009 – 17.1.2010
Umění beze jmen
29.10.2009 – 26.2.2010
Zdaleka i zblízka
30.10.2009 – 7.2.2010
Pražákův palác
Matěj Smetana – Návody
8.10.2009 – 17.1.2010
O barvě
6.11.2009 – 31.1.2010
Uměleckoprůmyslové muzeum
1, 2, 3, 4, 5… první akvizice
15.7. – 1.11.2009
Podoby tváře – šalba a klam
2.10.2009 – 24.1.2010
Alfons Mucha: Mistr „Belle Epoque"
15.10.2009 – 24.1.2010
Život mezi knihami – Sto let od narození Jindřicha Svobody
23.10.2009 – 31.1.2010

Moravské zemské muzeum

Za dlouhých zimních večerů
10.11.2009 – 17.3.2010
Divadelní výtvarnice na přelomu tisíciletí
od 19.11.2009
Etnografický ústav MZM
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 – 20.2.2010
Pavilon Anthropos
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
Příběhy barokního Brna
Franta

Technické muzeum v Brně

Bruntál

Muzeum v Bruntále, p. o.

Věra a František Vítkovi – Loutky a obrazy
Tajemství kávy

Břeclav

1.9. – 11.12.2009
3.12.2009 – 31.1.2010

Městské muzeum a galerie

21.5. – 1.11.2009
2.10. – 8.11.2009

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

15.10. – 29.11.2009

Čáslav

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Loutky paní Míly Hájkové
Monika Hobziková – gobelíny
Hračka – nejhezčí dárek

Česká Lípa
23.9. – 17.11.2009

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Muzeum města Brna, p. o.

23.6. – 15.11.2009
17.11. – 31.12.2009
1.12. – 31.12.2009

Pavel Tasovský – kované objekty

Muzeum umění a designu Benešov
Vladimír Cidlinský
Vít Cimbura
Městská výstavní síň
Počítačová grafika, Design obalů

Design
Motocykly V. Svobody
Nanotechnologie

30.10. – 16.11.2009
30.11. – 13.12.2009
15.12.2009 – 10.1.2010

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

První světová
20.9. – 15.11.2009
E. Gerthner – naivní kresba z přelomu 19. a 20. stol.		
20.9. – 15.11.2009
Léta 1989–1990 na Českolipsku
24.9. – 8.11.2009
Křehké zboží
3.10. – 1.11.2009
Rudolf Novotný – čestný občan, malíř
28.10. – 8.11.2009
Jezuitské misie v Mexiku
17.11. – 31.12.2009
Galerie
Hrady a zámky ve výtvarném umění ze sbírek VMG		
7.3. – 31.12.2009
Galerie Jídelna
Lukáš Pelech
3.10. – 1.11.2009
VOŠS Nový Bor
7.11. – 31.12.2009

Česká Skalice

Muzeum textilu v České Skalici
Bytová textil z ÚBOKu Praha

28.9. – 31.12.2009

Česká Třebová

Městské muzeum

Výstavní síň kulturního centra
Výstava betlémů

13.12. – 30.12.2009

Dačice

Městské muzeum a galerie

Obrazy a grafika Františka Bílkovského
Vánoční výstava

Dvůr Králové nad Labem

25.10. – 22.11.2009
29.11.2009 – 6.1.2010

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Zpátky do pelíšků aneb Jak žily Husákovy děti
23.9. – 17.11.2009
El arte de nuevo
23.10. – 22.11.2009
Bible očima světa
1.12.2009 – 24.1.2010

Frenštát pod Radhoštěm

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Kříž – Znamení utrpení i naděje

Fulnek

15.9. – 22.11.2009

Kostel sv. Josefa

Polyhistor, světoobčan a pacifista J. A. Komenský		
15.10.2009 – 31.3.2010

Havířov

Památník Životické tragédie
Sport v našem životě
Výstavní síň Musaion
Krása ženy

17.9.2009 – 31.1.2010
11.8.2009 – 3.1.2010
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Kalendárium kulturních událostí
Hlinsko v Čechách

Jablunkov

Troška historie nikoho nezabije
12.6. – 30.12.2009
Jiří Vaněk – obrazy, kresby, ilustrace, grafiky 25.9. – 1.11.2009
Vánoce v muzeu
21.11.2009 – 6.1.2010

Velké šelmy v Beskydech

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.

Hlučín

Slavné vily Moravskoslezského kraje
22.9. – 29.11.2009
Gotthard Janda – výběr z tvorby
12.11.2009 – 24.1.2010
Znova jsou tu po roce Betlémy a Vánoce 12.12.2009 – 2.2.2010

Vlastivědné muzeum Jesenice

Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Josef Konečný – výběr z malířského díla
22.9. – 22.11.2009
Sdružení výtvarných umělců moravských 23.9. – 22.11.2009
Vladimír Vašíček
11.12.2009 – 31.1.2010

Jihlavské tramvaje
Život nejen na kolech
Modrá láska
Když jezdila „Elinka"
Barevné Slovácko
Ji.na.k v muzeu

Městské muzeum Horažďovice

Řeč umění II. Umění 1918–1948

Hodonín

Galerie výtvarného umění

Horažďovice
Návrat k tradicím

2.6. – 1.12.2009

Horní Slavkov

Muzeum Horní Slavkov
Anton Gnirs

11.9. – 1.11.2009

Hrabyně

Památník II. světové války
Zmučená země
Mnichov, okupace, osvobození

29.4. – 31.12.2009
30.9. – 30.11.2009

Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

70 let Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové do 8.11.2009
Křemen a jeho rodina
do 8.11.2009
Secese
18.5.2009 – 31.1.2010

Hranice

Městské muzeum a galerie v Hranicích
Vzlety a pády

17.9. – 29.11.2009

Hustopeče

Městské muzeum a galerie

Alfons – Staronové Sdružení přátel výtvarného umění
Hustopečska
1.11. – 22.11.2009
Rudi Lorenc – výstava dřevěných objektů 29.11.2009 – 3.1.2010

Cheb

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

28.8.2009 – 10.1.2010

Chomutov

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Jirkov očima Ernsta Hennricha
Chomutovská výročí II.
Stromy světa

Chrastava

3.9. – 7.11.2009
10.9. – 7.11.2009
12.9. – 7.11.2009

Muzeum historické hasičské techniky
Náš kraj na fotografiích
Betlémy

Chrudim

2.11. – 29.11.2009
1.12. – 30.12.2009

Regionální muzeum v Chrudimi
Katedrála v Chartres
Sever a jih – české polární výzkumy
Kupte si perníček!
Ozdoby vánočního stromku

Jablonec nad Nisou

15.10.2009 – 24.1.2010

Jesenice

Zuzana Stehnová – fotografie, Sharka Anvara – návrhy
a textové realizace
15.9. – 1.11.2009

Muzeum Hlučínska, p. o.

17.9. – 29.11.2009
1.10. – 22.11.2009
1.12. 2009 – 10.1.2010
10.12. 2009 – 31.1.2010

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Ladislav Kozák – Mince, medaile, plastiky 23.10.2009 – 31.1.2010
5. salon 2009 – Asociace umělců medailérů
23.10. 2009 – 31.1.2010

II

Muzeum v Jablunkově

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Jilemnice

11.12.2008 – 29.11.2009

Krkonošské muzeum Jilemnice
Martin Srb – výběr z tvorby
Vánoční výstava

Jílové u Prahy

4.9. – 1.11.2009
11.9. – 15.11.2009
19.9. – 29.11.2009
8.10. – 6.12.2009
22.10. – 29.11.2009
24.10. – 4.12.2009

18.9. – 15.11.2009
27.11.2009 – 28.2.2010

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Člověk nepřítel i samaritán
Móda v rukavičkách

18.4. – 15.11.2009
13.6. – 8.11.2009

Jindřichův Hradec

Muzeum Jindřichohradecka

Eduard Lederer a Jindřichův Hradec
Nové přírůstky ve fondu Emy Destinnové
Svět panenek

Karlovy Vary

Karlovarské muzeum
1989 – Cesta ke svobodě

Karviná – Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná
Stavebnice Merkur
Slované aneb Jak žili naši předkové

Kladno

do 30.12.2009
1.4.2009 – 6.1.2010
14.5. – 30.12.2009

19.11.2009 – leden 2010
19.5. – 1.11.2009
19.11.2009 – 31.3.2010

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Foto 1989
Smrt je věčná
Půjdem spolu do Betléma

Klatovy

od 26.8.2009
11.9.2009 – 5.1.2010
25.11.2009 – 10.1.2010

Galerie Klatovy/Klenová – Galerie U Bílého
jednorožce v Klatovech
Peter Lang / obrazy

4.10. – 29.11.2009

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Chceš-li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice
do 22.12.2009
Apatyka Jednorožec
18.5.2009 – 19.3.2010
Toulky Islandem
16.9. – 13.11.2009
Expedice Tibet
16.9. – 13.11.2009
Signované a datované nářadí, nástroje a výrobky řemeslníků
16.9. – 13.11.2009
Lidová architektura na Klatovsku
3.11.2009 – 13.6.2010
Já bych rád k Betlému…
25.11. – 22.12.2009

Kolín

Regionální muzeum v Kolíně
Josef Burkhard – obrazy
Střední podnikatelská škola Kolín
II. kolínský výtvarný salón

4.11. – 6.12.2009
5.11. – 6.12.2009
13.12.2009 – 24.1.2010

Kalendárium kulturních událostí
Kopřivnice

Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s.
Muzeum Fojtství
Fotoklub Černá slunečnice
Šustalova vila
Křídla nad Japonskem
Technické muzeum
NACKE – první automobily v Sasku

11.9. – 29.11.2009
22.9. – 8.11.2009
14.5. – 30.11.2009

Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství

Simona a Markéta Bartůňková – grafika a hračky
prosinec 2009
Renata Stehlíková – patchwork
listopad 2009

Kouřim

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Střední Čechy a tradiční lidový oděv
11.9. – 1.11.2009
Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují		
28.11. – 30.12.2009

Krásno

Hornické muzeum Krásno

Willi Russ
Václava Křížová: Barvy – Nálady

od 27.4.2008
21.8. – 1.11.2009

Kutná Hora

České muzeum stříbra

Nová stálá expozice: Kutnohorské podzemí a jeho průzkum
od 22. května 2009
Hrádek
Kutná Hora zmizelá
8.10. – 1.11.2009
Co nového v muzeu
28.10. – 29.11.2009
Vánoční výstava
4.12.2009 – 6.1.2010
Kamenný dům
Mlsáme v každé době
1.4. – 29.11.2009

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun
Eva Roženovská – keramika
Žena mnoha tváří

5.9. – 16.11.2009
5.9. – 15.11.2009

Lány

Jindřich Richter – Cikánská komunita na fotografiích		
22.10. – 22.11.2009

Letohrad

Kovářská výstava
Vánoční výstava

Liberec

25.9. – 29.11.2009
27.11. – 19.12.2009

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Rituály smrti napříč kulturami a kontinenty
15.10. – 6.12.2009
Sklo Moskva
12.11.2009 – 3.1.2010
Velké bitvy II. světové války – modely, panoramata
17.12. 2009 – 1.1.2010

Lidice

Národní kulturní památka – Památník Lidice

37. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy		
28.5. – 1.11.2009
Výstavní síň pod tribunou
Zmizelí sousedé
1.11.2009 – 31.3.2010

Lidická galerie

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.
Jaroslav Prášil – Přítomnost paměti
Pravoslav a Šárka Radovi – Souznění

8.10. – 22.11.2009
3.12.2009 – 14.2.2010

Litomyšl

Regionální muzeum v Litomyšli

Sokol v historii Litomyšle
17.10. – 8.11.2009
Výstava historických kočárků 1880–1980 17.10.2009 – 10.1.2010

Louny

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.

Louny na pohlednicích
9.9. – 15.11.2009
Lidová architektura
9.9. – 15.11.2009
Hrnce XXL
9.9. – 15.11.2009
Společenský život v Lounech ve 2. polovině 19. a na počátku
20. století
od 15.11.2009
Drahé kameny zvěrokruhu
od 25.11.2009

Mělník

Regionální muzeum Mělník
Gott Gallery tour 2009
Muzejníci pod mikroskopem

9.10. – 8.11.2009
16.10. – 15.11.2009

Mikulov na Moravě

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Archeologové versus hledači?
Alfons Mucha – Ze sbírek ctitele
Kardinál Dietrichstein
Gotické listy 17. století ve sbírce RMM
Dr. Karel Jüttner
Atelier au dex Donau

12.6. – 1.11.2009
20.9. – 1.11.2009
20.9. – 1.11.2009
20.9. – 1.11.2009
25.9.2009 – 10.5.2010
9.10. – 1.11.2009

Milevsko

Milevské muzeum
Platím!

17.9. – 8.11.2009

Mladá Boleslav

Muzeum Mladoboleslavska

100. let Městského divadla v Mladé Boleslavi
17.9. – 22.11.2009
28.11.2009 – 3.1.2010

Vánoce a lyžníci

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Kulturní centrum Letohrad

Litoměřice

Výstava 37. ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
2009
27.3. – 1.11.2009
Život a dílo Marie Uchytilové
19.11.2009 – 1.4.2010

Mohelnice

Vlastivědné muzeum
Krása, která hřeje

Most

16.10.2009 – 31.1.2010

Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.

Hannele Kyänpää a Marjatta Hanhijoki – Vnitřní doteky
10.9. – 1.11.2009

Napajedla

Muzeum Napajedla
Deset let muzea

Nejdek

Národopisné muzeum v Nejdku
Krušnohorský Semmering

Nová Paka

říjen – prosinec 2009
18.9. – 1.11.2009

Městské muzeum Nová Paka

Loutky a plastiky Vojtěcha Suchardy z Říše loutek		
11.9. – 1.11.2009
Výstava betlémů
27.11. – 20.12.2009

Nové Město na Moravě

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Josef Kremláček – knižní ilustrace
9.9. – 8.11.2009
Horácké muzeum
130. výročí otevření Základní školy Vratislavovo náměstí
listopad 2009
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Zpráva o průběhu IX. Sněmu Asociace muzeí a galerií ČR
6.–7. října 2009, Sladovna Písek, o. p. s.

Ve starobylých kulisách jihočeského města Písku, v prostorách zrekonstruované Sladovny Písek o. p. s., se konal ve dnech 6.–7. října 2009 IX. Sněm
Asociace muzeí a galerií České republiky. Jednání se zúčastnilo na 140 muzejníků reprezentujících 104 členských institucí a několik individuálních
členů AMG. Pozvání přijali i významní hosté, mezi které patřila předsedkyně Českého výboru ICOM PhDr. Zuzana Strnadová, PhDr. Vít Richter, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní památkový ústav reprezentovala ředitelka územního odborného pracoviště v Ústí
nad Labem Mgr. Eva Balaštíková. Zahraniční návštěvu jsme přivítali ze Slovenska – za Zväz múzeí na Slovensku se jednání zúčastnili předsedkyně
Mgr. Marta Janovičková a člen představenstva PhDr. Peter Maráky. Jednání se také zúčastnili zástupci Jihočeského kraje – Ing. František Štangl, radní
pro kulturu, který přednesl v úvodu zasedání zajímavý příspěvek na téma „Jihočeský kraj a muzejnictví, vztah zřizovatele a zřizovaných organizací
v Jihočeském kraji“, a Mgr. František Chrastina, jako zástupce odboru kultury a památkové péče. Náš mateřský odbor ochrany movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR reprezentovali RNDr. Jiří Žalman a PhDr. Magda Junková.
Na úvod prvního jednacího dne 6. října 2009 všechny přítomné pozdravila předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová, zdravici pronesli i ředitel Sladovny Písek o. p. s. Jiří Hladký a ředitel Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiří Prášek. První dopolední blok programu jednání Sněmu AMG řídil
II. místopředseda Ing. Vlastimil Vykydal. Po seznámení pléna s navrženými kandidáty do mandátové, návrhové a volební komise a následném schválení jejich složení se slova ujala předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová a přítomné seznámila se Zprávou o plnění hlavních programových linií
činnosti AMG za období 2007–2009, které určilo usnesení VIII. Sněmu v Mikulově v roce 2006. Faktografickou část zprávy obdrželi účastníci spolu
s dalšími materiály u prezence.
Po přestávce na oběd se moderování odpoledního bloku jednání ujal člen Exekutivy AMG PhDr. Luděk Beneš. Předseda Komise konzervátorůrestaurátorů AMG Ing. Ivo Štěpánek představil účastníkům Sněmu AMG Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG. Na základě následné
diskuze bylo rozhodnuto, že podoba dokumentu není ještě definitivní a přítomní členové AMG byli vyzváni k zasílání svých připomínek Exekutivě
AMG do konce roku 2009. Exekutiva pak následně upravený materiál předloží ke schválení Senátu AMG na jeho prvním jednání v roce 2010.
S perspektivami vývoje AMG v příštím volebním období seznámila přítomné PhDr. Eva Dittertová a vyzvala je k příp. doplnění a úpravám předloženého návrhu plánu činnosti AMG na období 2009–2012. PhDr. Luděk Beneš představil návrh změny Stanov AMG v § 11 odst. 3 týkající se účasti členů
Exekutivy na jednáních tohoto výkonného orgánu AMG. Sněm se svým hlasování kladně vyjádřil pro novou podobu tohoto odstavce (viz Usnesení
Sněmu AMG). V bodě nazvaném „Odvolání proti nepřijetí za člena AMG“ vystoupila výkonná ředitelka AMG Anna Komárková DiS. s odvoláním PhDr.
Miloše Zárybnického proti rozhodnutí Senátu ze dne 8. září 2009 o jeho nepřijetí za individuálního člena AMG. Sněm revokoval usnesení Senátu AMG
a schválil žádost o přijetí PhDr. Miloše Zárybnického za individuálního člena AMG.
Dalším bodem na programu jednání byla prezentace webových služeb AMG, které se ujal Ing. Evžen Vaněk (EVANEK Web Design Studio), jenž
informoval přítomné o novinkách a plánovaných změnách na internetových stránkách AMG – Serveru muzeí a galerií ČR. Pavel Trnka z firmy Computek Help, s. r. o. seznámil účastníky Sněmu AMG s mýty a fakty o licencování sofware pro členy AMG. Velký zájem vyvolala přednáška Jana Buriánka
z firmy AV Media, a. s., který přítomným představil chystaný projekt „Minuta v muzeu“ a nabídl muzeím a galeriím spolupráci na jeho přípravě.
Pro účastníky Sněmu AMG byl na večer prvního jednacího dne přichystán pestrý program. Zájemci se mohli zúčastnit komentované prohlídky
Prácheňského muzea v Písku vedené ředitelem muzea PhDr. Jiřím Práškem. Zároveň mohli také navštívit Památník Adolfa Hejduka, který byl pro
tuto příležitost otevřen i ve večerních hodinách. Rovněž byly otevřeny prostory Sladovny Písek, o. p. s., o jejíž historii a rekonstrukci hovořil ředitel Jiří
Hladký. Ve výstavních prostorách Sladovny nazvaných „Vysoké trámy“ se v závěru prvního dne konalo společenské setkání účastníků Sněmu AMG.
Druhý jednací den 7. října 2009 byl věnován volbám do orgánů AMG, jejichž řízení se ujal předseda volební komise Ing. Ivo Štěpánek. Staronovou
předsedkyní AMG se stala PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o, I. místopředsedou byl zvolen PhDr. Luděk Beneš,
ředitel Muzea Mladoboleslavska a II. místopředsedkyní se stala PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Členství v Exekutivě AMG potvrdila PhDr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově, novými členy se stali PhDr. Pavel Douša, Ph.D.,
ředitel pobočky Národního muzea – Historického muzea, Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně a PhDr. Zita Zemanová,
ředitelka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Předsedkyní Revizní komise AMG byla znovu zvolena Ing. Milena Burdychová, ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi, jako další členové revizní komise byli potvrzeni Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka Muzea v Bruntále a PhDr. Pavel Popelka,
CSc., ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě.
Po ukončení voleb se slova ujal předseda návrhové komise PhDr. František Šebek, který přítomným představil návrh Usnesení IX. Sněmu AMG, které
pak bylo hlasováním přijato. Tímto byl program IX. Sněmu AMG u konce. Předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová kolegům a kolegyním poděkovala
za jejich účast na tomto devátém setkání nejvyššího orgánu AMG a za sebe i ostatní členy Exekutivy AMG se s nimi rozloučila.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravách IX. Sněmu AMG. Děkujeme členům návrhové, mandátové
a volební komise i skrutátorům za jejich zodpovědnou práci. Zároveň náš velký dík patří hostiteli – řediteli Sladovny Písek o. p. s., Jiřímu Hladkému
a všem pracovníkům tohoto krásného prostoru, a také kolektivu zaměstnanců Prácheňského muzea v Písku v čele s ředitelem PhDr. Jiřím Práškem.
Malvína Brychová

2
1[08

Zpráva o plnění

Hlavních linií programu činnosti AMG na léta 2007–2009
Úvod
Minulé zasedání vrcholného orgánu Asociace muzeí a galerií České republiky – VIII. Sněmu AMG – se uskutečnilo v krásných zámeckých
prostorách Regionálního muzea Mikulov v říjnu roku 2006. Období, kterým AMG v uplynulých třech letech procházela, bylo nejen obdobím
pozitivních změn, ale také obdobím změn zcela nečekaných (personální destabilizace Sekretariátu AMG a problematika oceňování sbírek muzejní povahy ve vztahu k přijetí novely zákona o účetnictví). O tom, zda a jak se orgánům AMG podařilo nastalé situace zvládnout, rozhodne
v diskusi na IX. Sněmu AMG v Písku členská základna. Hlavní programové linie činnosti na léta 2007–2009 se dařilo v první řadě naplňovat díky
finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, ale také díky zapojení širšího spektra členské základny, ať už se jedná o instituce či jednotlivce. Dalšími podporovateli činnosti AMG formou účelových grantů či darů byli Česko-německý fond budoucnosti, Magistrát hl. m. Prahy a Statutární
město Brno. Významnými a strategickými partnery byli pro AMG v minulém období zejména Národní muzeum a Technické muzeum v Brně.
V následujícím materiálu předkládá Exekutiva AMG Sněmu zprávu o plnění hlavních linií činnosti AMG v letech 2007–2009, které jsou součástí
Usnesení VIII. Sněmu AMG v Mikulově. Text je doplněn faktografickou přílohou – přehledem o stavu AMG v datech a číslech.

A. Koncepční činnost
Koncepční činnost AMG v celém období vycházela jak ze schválených ročních plánů činnosti AMG, tak v některých oblastech svého působení i z Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2003–2008, resp. na léta 2009–2014. V tomto ohledu se AMG zabývala
muzejní statistikou a přípravou statistického sledování výkonnosti českých muzeí v návaznosti na profesní a etické standardy muzejní práce,
edukační činností muzeí, úlohou místních muzeí se zaměřením na jejich problémy, postavením muzeí ve vztahu k zahraničí a EU, digitalizací
a krizovým managementem, rolí dobrovolníků v muzeích a galeriích a vydávání odborných příruček z oblasti muzejní teorie a praxe, především
metodického charakteru.
V oblasti muzejní statistiky bylo především po deseti letech opakováno statistické zjišťování – Analýza struktury sbírkových fondů muzeí
ČR. Záměrem exekutivy AMG bylo získat srovnatelná data a tím přehled o vývoji sbírkotvorné činnosti v muzeích a galeriích v České republice
za posledních cca deset let. Pro tento záměr byla získána podpora členské základny a pracovní skupinou pod vedením PhDr. Františka Šebka
byly připraveny dotazníky. Bohužel v prvním kole sběru dat, stanoveném do 30. září 2008, reagovalo pouze 122 subjektů z 571 oslovených dle
základní databáze AMG. V roce 2009 byla tedy výzva opakována, tak aby byla získána data od většího počtu respondentů a dosažené výsledky
byly srovnatelné s dotazováním na konci 90. let 20. století. Komise pro muzejní statistiku při AMG a posléze i Exekutiva AMG jednali opakovaně v letech 2008 a 2009 se zástupci Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) o změnách ročního statistického
výkazu o muzeích a galeriích (V-kult MK 14-01) tak, aby více reflektoval potřeby oboru. Většina připomínek muzejní obce, které byly ve vnějším
připomínkovém řízení AMG v průběhu roku 2008 získány, se odrazí ve změnách dotazníku již za rok 2009, některé pak za rok 2010 vzhledem
k tomu, že je dotazník připravován vždy s předstihem dvou let. Další sporné body bude třeba znovu projednat jak v rámci jednotlivých orgánů
AMG, tak s představiteli NIPOS, a k jejich zapracování by pak mohlo dojít v dotaznících pro roky následující. Zároveň bylo domluveno, že AMG
bude s NIPOS spolupracovat na komparaci a interpretaci získaných dat z výkazů tak, aby bylo možné sledovat více informací za určité období
a data měla pro obor muzejnictví větší vypovídací hodnotu. Tyto statistické údaje budou pak každoročně publikovány v ročence NIPOS.
Jednání s NIPOS vedla i k jistému posunu v oblasti definování profesních a etických standardů. Tato problematika je v gesci Odboru movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR, který již v roce 2005 ustavil pro tuto otázku pracovní skupinu ve složení: PhDr. Pavel Ciprian a PhDr.
Eva Dittertová, za MK ČR byli jmenováni PhDr. František Šebek a Mgr. Dagmar Fialová. Pracovní skupina však od té doby nebyla svolána, zřejmě
také díky personálním změnám, které na našem mateřském odboru probíhaly. V návaznosti na systém standardizovaných služeb a sledování
výkonnosti muzeí (tzv. Benchmarking – porovnávání výkonu) projevili zástupci NIPOS zájem o širší spolupráci s AMG na připravovaném Pasportu muzeí ČR. Pracovní skupinou pro muzejní statistiku při AMG bude v roce 2009 vypracován základní materiál – analýza stavu v České
republice a srovnání se zahraničím jako podklad pro softwarové zpracování výkonových indikátorů za obor muzejnictví. NIPOS na základě
tohoto materiálu, který musí mj. vycházet z dotazníků V-Kult kvůli jisté návaznosti statistického sledování oboru, vytvoří do konce roku 2009
software, který využívá již dva roky pro podobné šetření obor knihovnictví. Systém by měl být spuštěn jako pilotní projekt zatím pro jednu
skupinu muzeí (městská, krajská) v lednu 2010 a měl by umožnit vzájemné porovnávání a spolupráci na zlepšování muzejní práce. Muzea
a galerie se do projektu budou zatím zapojovat dobrovolně. Práce na úkolu definování jednotlivých muzejních standardů by měly pokračovat
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i v letech následujících a stanou se jedním z hlavních bodů plánu činnosti AMG na období 2010–2012 také vzhledem ke Koncepci účinnější
péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2009–2014.
Problematika místních muzeí byla diskutována již před mikulovským sněmem, kdy byla v roce 2005 vytvořena pracovní skupina, která si
kladla za cíl vytvořit koncepční materiál k této problematice. Přípravné práce však ukázaly, že problém je složitější, než bylo původně předpokládáno. Sněm AMG proto zavázal exekutivu zabývat se tímto problémem důkladněji. Na sklonku roku 2006 došla pracovní skupina k závěru,
že do přípravy materiálu je nutno více zapojit „malá“ muzea, aby ona sama definovala své požadavky na tuto metodickou publikaci. Mezi
„malými“ muzei bylo provedeno jednoduché dotazníkové šetření, aby tak byly zjištěny skutečné potřeby této skupiny členů AMG. Byly zaslány
dvě verze osnovy chystané publikace a jako doplňující byla vznesena otázka na hlavní problémy v činnosti daného muzea, s jejichž řešením by
mohla AMG pomoci. Obesláno bylo celkem 155 organizací (muzea a galerie dle IV. kategorie členských příspěvků AMG, tj. do 10 zaměstnanců),
svou reakci však zaslala zpět necelá čtvrtina dotázaných. Odezva byla tedy velmi malá; výběr mezi dvěma variantami skončil navíc patově. Malý
zájem muzeí vedl k nastolení otázky, zda vůbec takovou publikaci připravovat. Problematice byl věnován také jeden z bloků IV. celonárodního
kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví „Muzeum a současné legislativní prostředí II.“, jež se konalo ve dnech 7.–8. listopadu 2007 v Brně.
V roce 2008 byl v čísle 2 Věstníku AMG publikován shrnující materiál, který seznámil členy AMG s průběhem i výsledky statistického šetření stejně jako se závěrem, ke kterému došel Senát AMG v únoru téhož roku. Jako metodický materiál nejen pro místní muzea budou sestavena skripta
Školy muzejní propedeutiky, která jsou obsahově velmi podobná jedné z verzí publikace a která, vedle učebního materiálu, mohou velmi dobře
plnit i funkci metodickou nejen vůči malým muzeím. Zajímavým a úspěšným počinem v této oblasti bylo v roce 2008 podzimní setkání pracovníků tzv. malých muzeí na půdě Muzea hlavního města Prahy (25. listopadu 2008), jež uspořádala Komise muzejního managementu AMG.
Formou řízené diskuse zde byly konzultovány konkrétní zkušenosti a problémy zúčastněných muzeí. Kladný ohlas tohoto workshopu ukázal,
že obdobná jednodenní, na čas nenáročná, setkání mají pro danou cílovou skupinu velký význam.
V oblasti Krizového managementu byly ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu uspořádány v Národním archivu v Praze ve sledovaném období dva semináře, a to dne 21. listopadu 2006 pracovní seminář na téma „Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech“
a o dva roky později dne 15. října 2008 seminář „2. Protokol Haagské konvence a určující předpoklady pro budování a tvorbu depozitářů
a úložišť movitého kulturního dědictví“, zaměřený na problematiku krizového řízení v archivech, muzeích a památkových objektech a na otázky
uložení, stěhování a další témata související s ochranou sbírek. V rámci AMG byl také vydán sborník ze semináře „Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech“ na CD ROM. Zástupci AMG Anna Komárková, DiS. a Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně) se v průběhu každého roku
účastní pravidelných setkání komitétu a spolupracují na přípravě dalších projektů v rámci Českého komitétu Modrého štítu.
Z předchozího období přesahoval dlouhodobý projekt realizovaný ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA s názvem „Posílení vnímání sféry ochrany movitého kulturního dědictví jako součásti neziskového sektoru v České republice“ s pracovním podnázvem „Muzea a dobrovolníci“, který s podporou Nadace VIA započala AMG již v roce 2004. Na stránkách AMG byl v sekci Dění v oboru věnován projektu
prostor a bude zde také publikován manuál pro práci s dobrovolníky. V průběhu realizace projektu se ukázalo, že problematika dobrovolnictví
muzejníky zajímá a že je nutné i nadále pokračovat v rozvoji vzdělávací činnosti i sdílení zkušeností v této oblasti. Posílení dobrovolnických
aktivit při ochraně, propagaci a péči o kulturní dědictví se také stalo obsahem Koncepce kulturní politiky pro období 2009–2012.
Problematice digitalizace a ochraně movitého kulturního dědictví byl věnován pátý blok mezinárodní muzeologické konference Muzeum
a změna / The Museum and Change III, zaměřený na nové možnosti interpretace kulturního dědictví s využitím informačních technologií
jako účinného marketingového nástroje pro prezentaci muzejních sbírek. Na téma digitalizace sbírek a digitalizovaný záznam versus reálný
sbírkový předmět vystoupilo v rámci závěrečného třetího dne konference 19. února 2009 celkem 6 přednášejících, kteří představili národní
i mezinárodní projekty věnované této problematice.
Významným počinem v oblasti edukační činnosti muzeí bylo již páté celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, jež se
konalo ve dnech 11.–12. listopadu 2008 v Brně a tentokrát bylo zaměřené na téma „Muzeum a vzdělávací systém v ČR“. Kolokvia se zúčastnilo
na 250 zaměstnanců muzeí, krajských úřadů, výzkumných ústavů, národních vzdělávacích institutů, MŠMT, škol a dalších zařízení, které spojuje
jedna věc: zájem o mnohem větší a také systémové řešení propojení vzdělávacích aktivit škol a paměťových institucí typu galerie/ muzeum.
Setkání v Sále Břetislava Bakaly iniciovala AMG a její Komise pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností. Kolokvium bylo od počátku koncipováno nikoliv jen jako výměna zkušeností z práce jednotlivých muzeí a galerií na vzdělávacích programech, ale zejména jako prostor pro nabídku možností systematičtější dlouhodobé spolupráce muzeí a škol, včetně informací o kurikulární reformě. Závěrečné memorandum účastníků
pak konstatovalo, že muzea a galerie mají zájem na systémovém řešení problematiky spolupráce muzeum – škola a vyzývají AMG k přípravě
projektu, který tuto problematiku bude řešit. Na kolokviu došlo k prvnímu většímu kontaktu mezi muzei, MŠMT a jeho odbornými pracovišti
a společné diskusi nad budoucí kooperací. S informací o AMG a proběhlém kolokviu vystoupila výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, DiS.
na semináři, pořádaném MŠMT k internacionalizaci školní výuky dějepisu v kontextu Rámcových vzdělávacích programů RVP ZV, RVP G a RVP
SŠ, ve dnech 24.–25. listopadu 2008 v Telči s názvem „Historie a škola – Člověk, společnost a dějiny“. Z tohoto semináře byl zpracován záznam
a výstupy pro učitele v ČR.
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V oblasti vydávání odborných příruček z muzejní teorie a praxe, a to především metodického charakteru, byly ve sledovaném období AMG
nebo za její spolupráce vydány tyto publikace: Žalman, Jiří: Příručka muzejníkova II. (ISBN 978-80-86611-19-8, náklad 1500 ks); Klimatizace
v muzeích, knihovnách a archivech. Sborník příspěvků ze semináře – Národní archiv, 21. listopadu 2006 (ISBN 978-80-86611-26-6, náklad 1 000
ks); Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního
jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského (ISBN 978-80-86611-28-0, náklad 600 ks).
Každoročně jsou také podporovány sborníky metodického charakteru z konferencí některých komisí a členů AMG např. Komise konzervátorů-restaurátorů při AMG (Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Znojmo 4.–6. září 2007, náklad 500 výtisků, ISSN 1801-1179,
ISBN 978-80-86413-41-9; Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Příbram 9.–11. září 2008, náklad 500 výtisků, ISSN 1801-1179, ISBN
978-80-86413-49-5; Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Hradec Králové 8.–10. září 2009 (v tisku); Sborník z konference Muzea,
památky a konzervace 2008 / Museums, Monuments and Conservation 2008, Brno 16.–17. dubna 2008 ISBN 978-80-86413-53-2), Etnografické
komise AMG (Textil v muzeu : soubor statí k problematice barvířské a tiskařské textilní techniky. Brno : Technické muzeum v Brně, 2008, ISBN
978-80-86413-52-5; Hanák na Pacifiku – Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila, Hana Dvořáková (ed.). Brno – Moravské zemské muzeum,
2008, ISBN 978-80-7028-329-5; dlouhodobý projekt vytváření „Pojmosloví etnografických sbírek“ – jsou zpracovány pojmosloví v kovářství,
lidový nábytek, nábytek, řemesla, textil, textilie pro domácnost, zemědělství, zvěrokleštičské nářadí, dřevozpracující nářadí – elektronickou
verzi na CR ROM pro muzea zprostředkovává Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.), sborníky ze semináře „Teorie a praxe – dokumentace
společnosti“ (sborník z odborného semináře konaného v říjnu 2006 v Technickém muzeu v Brně, 2007, ISBN 978-80-86413-40-2; Teorie a praxe 2007 : sborník z mezinárodního semináře – setkání vyučujících muzeologie na VŠ v České republice a na Slovensku, sborník z odborného
semináře konaného v říjnu 2007 v Technickém muzeu v Brně, 2008, ISBN 978-80-86413-51-8; sborník ze semináře „Muzeologie na počátku
3. tisíciletí“, konaného ve dnech 14.–16. října 2008 v Technickém muzeu v Brně (v tisku).
Velkým počinem na poli vydávání publikací metodického charakteru je zpracování monografie „Konzervování a restaurování kovů v muzejních sbírkách“ v rozsahu cca 500 stran (bez příloh), kterou během pěti let připravila Komise konzervátorů-restaurátorů při AMG společně s Metodickým centrem konzervace při Technickém muzeu v Brně ve spolupráci s předními odborníky z odborných pracovišť VŠ v České republice.
Publikace přináší informace o nejnovějších metodikách a postupech v péči o kovové artefakty v současné době, a to jak tiskem, tak na CD ROM.
Doufejme, že tento „pionýrský“ čin i přes nesmírnou náročnost zpracování nezůstane ojedinělým.

B. Propagace a popularizace muzejnictví
Propagace a popularizace oboru muzejnictví patří k jednomu z významných úkolů AMG. Sněm AMG v Mikulově stanovil pro období 2007–
2009 tyto hlavní činnosti: usilovat o prosazení Národní soutěže muzeí Gloria musaealis mezi prestižní ceny v oblasti kultury a o zvyšování její
obsahové i společenské úrovně; zlepšit její propagaci uvnitř muzejní veřejnosti, v médiích i v celé společnosti; připravit a uskutečnit, resp.
koordinovat formou i obsahem přitažlivé a zároveň reálné projekty, a to jak jednorázové, tak i dlouhodobé, zaměřené na různé oblasti společenského života; usilovat o co nejvyšší kvalitu Věstníku AMG, rozšířit jeho diskusní část, zapojit do jeho tvorby širší muzejní veřejnost; rozšířit
spolupráci s masmédii na regionální i celonárodní úrovni.
Ve sledovaném období uspořádala AMG ve snaze mediálně zviditelnit obor muzejnictví soustavu již tradičních mediálních kampaní a navázala tak na období let předešlých. Byly to především Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí a tematická kampaň Muzea
a 20. století. Již v předchozím období, i přestože se snažili jednotliví členové exekutivy o žádoucí změny, se nepodařilo vytvořit jednotnou
ucelenou koncepci AMG ve vztahu ke sdělovacím prostředkům. Tak jako v minulosti tomu napomohl mj. téměř nulový zájem médií a zároveň
i často minimální odezva na nabídku spolupráce ze strany AMG. AMG však přesto bohatě využívala příležitostí k jednorázovému informování
médií prostřednictvím tiskových zpráv a tiskových konferencí, které byly tradičně pořádány u příležitosti Mezinárodního dne muzeí, vyhlašování výsledků Gloria musaealis a zahájení Festivalu muzejních nocí. Ke konci bilancovaného období se díky významnému úsilí předsedkyně AMG
PhDr. Evy Dittertové podařilo navázat spolupráci na národní i regionální úrovni s Deníky Bohemia v rámci mediálního partnerství k VII. ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2008, resp. V. ročníku Festivalu muzejních nocí. Tradičně dobré vztahy má AMG s Českou tiskovou
kanceláří, která o všech akcích AMG pravidelně informovala na svých stránkách i v informačních databázích.
Efektivním a hlavně rychlým komunikačním prostředkem AMG vůči laické i odborné veřejnosti začaly být po dlouhé době konečně její internetové stránky – Server muzeí a galerií ČR, které se tak staly jednou z nejsilnějších stránek propagace muzejnictví za uplynulé období. Exekutiva
i pracovníci Sekretariátu AMG se snažili tento neuralgický bod propagace a tok informací směrem k veřejnosti řešit již v roce 2006. V průběhu
roku 2007 se pak významným způsobem změnily webové prezentace AMG na adrese http://www.cz-museums.cz, a to nejen svým vzhledem,
ale hlavně funkčností, nabídkou informací, to vše doprovázeno zásadními změnami ve filozofii a technickém zázemí publikování informací do
prostředí internetu. Výstavba nového webového systému stále pokračuje a s ní i postupné plnění stránek novými a hlavně aktuálními informacemi. Společným jmenovatelem nového přístupu k řešení webových prezentací AMG je právě způsob zajištění aktuálnosti velkého množství
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informací a dat. Cílem našeho snažení je a bude i v dalším období více zapojit muzea a galerie do pravidelné aktualizace prezentovaných dat, ať
už se týkají základních informací o institucích v Adresáři muzeí a galerií ČR, nebo prezentace právě probíhajících výstav, konferencí, seminářů,
publikační činnosti a dalších projektů v rámci sekce webu AMG pod názvem Dění v oboru. V rámci zlepšení komunikace ve vztahu k propagaci
a popularizaci nejen AMG a jejích akcí jsme v roce 2008 spustili také elektronickou konferenci nazvanou Bulletin AMG – nejde o elektronickou
konferenci v pravém smyslu, ale o jednosměrné rozesílání zpráv směrem od AMG ke členům konference, kteří jsou k ní přihlášeni pomocí
svých e-mailových adres. Moderátorem konference je Sekretariát AMG a jejími členy jsou muzea a galerie dle e-mailů uvedených v Adresáři na
webových stránkách. V současné době je to celkem asi 1 200 e-mailových adres muzeí a galerií, jejich poboček a dalších institucí působících
v oboru muzejnictví.
Od roku 2007 se AMG z důvodu nedostatku finančních prostředků neúčastnila žádného veletrhu cestovního ruchu jako v předchozích letech.
K výstavní činnosti AMG tak patřila jen v roce 2007 společně s Národním muzeem uspořádaná přehlídka 10 regionálních muzeí v rámci Pražské
muzejní noci dne 16. června 2007 v hlavní budově Národního muzea, a v dubnu 2008 pak prezentace AMG na 14. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2008 v rámci stánku Národního muzea – Českého muzea hudby.
Již v roce 2003 si AMG stanovila zakotvit jako jednu z nejdůležitějších a nejvýznamnějších aktivit v oblasti popularizace a propagace českého muzejnictví Národní soutěž muzeí Gloria musaealis. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií ke zpřístupňování
a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku; vyhlašováno je každoročně i zvláštní
ocenění ve vedlejší kategorii Cena Českého výboru ICOM. AMG po celou dobu trvání soutěžního roku zajišťuje organizační a technické zázemí
soutěže a jejím partnerem ve vyhlašování je Ministerstvo kultury ČR. Stalo se již tradicí, že každoroční vyhlášení výsledků jednotlivých ročníků
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se koná vždy v květnu v Pantheonu Národního muzea, v termínu předcházejícím Mezinárodnímu
dni muzeí. Pro každý ročník je také vydávána výroční zpráva o průběhu soutěže. O pořadí soutěžních projektů rozhoduje sedmičlenná porota
v čele s předsedou, která se v roce 2008, resp. 2009 také významně obměnila. V každém ročníku je ustaven Čestný výbor soutěže, ve kterém
je zastoupena řada předních osobností našich kulturních, vědeckých, církevních a společenských institucí; na návrh výboru je také udělováno
zvláštní ocenění v jedné z kategorií. Ve sledovaném období byly ukončeny tři ročníky soutěže a v roce 2009 byl pak vyhlášen již ročník osmý.
Pátého ročníku se zúčastnilo celkem 34 muzeí a galerií s 59 soutěžními projekty. VI. ročník soutěže Gloria musaealis 2007 byl oproti předchozím
letům vyhlášen již 1. ledna 2008 a novinkou se stala též možnost přihlásit výstavu trvající jeden měsíc. Do VI. ročníku soutěže se přihlásilo 50
muzeí a galerií z celé České republiky se 71 soutěžními projekty. Na sedmém ročníku Gloria musaealis 2008 se pak podílelo 52 muzeí a galerií
s 81 projekty, což je nejvíce za celé období trvání soutěže. Počet muzeí a galerií účastnících se soutěžního klání se tedy i díky větší propagaci
a opakovaným výzvám ze strany AMG výrazně zvýšil. Z celkového přehledu je zřejmé, že soutěž má v našem oboru vzestupný ohlas. Pozornost
věnovaná soutěži v médiích je však zatím stále kolísavá. Proto bude pro příští období nutné věnovat se více marketingu celé akce tak, aby soutěž přitáhla více pozornosti i mimo obor muzejnictví. Usilovat o prosazení Národní soutěže muzeí Gloria musaealis mezi prestižní ceny v oblasti
kultury bude však v budoucnu možné jen na základě zájmu a většího zapojení obou jejích vyhlašovatelů.
Význačnou mediální a propagační akcí oboru se staly muzejní noci. Fenomén muzejních nocí patří po řadu let ve velkých evropských metropolích ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě svých
stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných zážitků a setkávání. V České republice
se poprvé uskutečnila Pražská muzejní noc v roce 2004. V následujícím roce se k Praze připojilo Brno a další města napříč celou republikou. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti (více než 180 tisíc návštěvníků), spontánně vyústil ve vznik Festivalu muzejních nocí 2005, jehož organizace se ujala AMG ve spolupráci
s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Narůstající úspěch druhého a třetího ročníku festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního
Národního zahájení festivalu (podobně jako je tomu u Dní evropského kulturního dědictví), které se tak stalo od roku 2008 novým prvkem
Festivalu muzejních nocí v České republice. Tato zahajovací slavnost by se měla stát každoroční „tradicí“ vždy pod záštitou jednoho z krajů
a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky. V květnu 2008 proběhlo první Národní zahájení v prostorách Regionálního muzea Mikulov pod
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka. Zúčastnili se jej představitelé Ministerstva kultury ČR, AMG, Českého výboru
ICOM, krajů a krajských úřadů a dalších hostů z celé České republiky. V roce 2009 se pak druhý ročník Národního zahájení festivalu uskutečnil
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka v reprezentativních prostorách Východočeského muzea v Pardubicích. Pro
rok 2009 byl vyhlášen jubilejní pátý ročník, který proběhl ve dnech 15. května–20. června 2009, a kterého se zúčastnilo celkem 118 měst a 173
institucí. Pražská muzejní noc jako již tradičně festival uzavírala. Pro každý ročník byly opět vytvořeny společné internetové stránky na adrese
http://www.muzejninoc.cz a logo festivalu. Zprávám z vybraných muzejních nocí v každém ročníku bylo věnováno vždy čtvrté číslo Věstníku
AMG. Kompletní verze získaných zpráv a článků byla pak publikována na internetových stánkách projektu v sekci věnované tiskovému zpravodajství. Zájem médií o Festival muzejních nocí je tradičně veliký; v roce 2009 pak byly v rámci smlouvy o mediálním partnerství s Deníky
Bohemia publikovány zprávy z muzejních nocí v jednotlivých regionálních mutacích těchto novin.
V roce 2005 zahájila AMG řadu mediálních kampaní, které mají za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace
(výstavy, expozice, publikace, přednášky, komponované pořady, living history, divadelní představení apod.) s jednotící linkou/vybraným téma-
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tem historie 20. století. Kampaň má rovněž za cíl posílit pozici a sbírkotvornou činnost muzeí v oblasti dokumentace každodennosti. Podstatou
projektu je vzájemné provázání jednotlivých akcí, které k této příležitosti muzea pořádají, a případné „motivování“ muzeí k uspořádání akcí
dalších. Záměrem je vytvořit každoročně k danému tématu referenční internetové stránky a upozornit na připravované akce zejména školy
a sféru neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Pro každý rok je vyhlašováno určité téma a záleží jen
na muzeích a galeriích, zda je oslovilo a zda se do kampaně zapojí. Kampaň 2008 nesla název „Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20.
století“. Je patrné, že pro dějiny 20. století v naší vlasti (a často nejen zde) měly roky 1918, 1938, 1948, 1968 skutečně osudový význam, a že jako
dějiny relativně mladé jsou dějinami stále živými. Do kampaně pro rok 2008 se přihlásilo 38 institucí s 56 projekty. O tom, kde se jednotlivé akce
konaly a jaký zde byl pro návštěvníky připraven program, informovaly společné internetové stránky na adrese http://www.muzea20stoleti.cz;
pro muzea bylo též připraveno společné logo kampaně. Zprávám z vybraných projektů v řadě muzeí a galerií bylo věnováno páté číslo Věstníku
AMG/2008 a sekce Tiskové zpravodajství v rámci internetových stánek kampaně. Původně zamýšlená každoroční periodicita kampaně však
bohužel, jak se již třikrát v jejím průběhu ukázalo, naráží na schopnost nalézání dostatečně nosných témat pro daný rok. V letech 2007 (téma:
…„Zlatá šedesátá“…) a 2009 (téma: „1989: 20. výročí Sametové revoluce“) tak kampaň z důvodu malého zájmu muzeí nebyla realizována, resp.
přihlášeným projektům byla nabídnuta možnost prezentace pořádaným akcí na stránkách Věstníku AMG.
Dalším důležitým úkolem pro období let 2007–2009 na poli popularizace a propagace českého muzejnictví bylo zkvalitnění obsahu a vnějšího vzhledu Věstníku AMG. Nová exekutiva pověřila PhDr. Janu Hutníkovou řízením redakční rady a jmenovala novou devítičlennou redakční
radu ve složení: Ing. Milena Burdychová (Regionální muzeum Chrudim), PhDr. Eva Dittertová (Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.), PhDr.
Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum Brno), Mgr. Dagmar Fialová (Národní muzeum – České muzeum hudby), Mgr. Hana Garncarzová
(Muzeum v Bruntále), Mgr. David Hroch (Městské muzeum Sedlčany), PhDr. Jana Hutníková (Muzeum českého lesa v Tachově), RNDr. Petr
Velemínský (Přírodovědecké muzeum Národního muzea), RNDr. Jiří Žalman (MK ČR). Na pozici výkonné redaktorky Věstníku AMG se během
sledovaného období vystřídaly celkem tři pracovnice: Mgr. Petra Medříková (do března 2007), Jana Řezáčová, BBuS. (do dubna 2008) a od května 2008 zajišťuje redakční i technické práce přípravy tohoto periodika AMG Bc. Malvína Brychová. Věstník se od prvního čísla ročníku 2008 významně graficky proměnil; získal novou, výraznější a hlavně plnobarevnou obálku a byla zcela změněna i jeho grafická úprava. Autorem nové
podoby časopisu je výtvarník Martin Pálka. Postupně, ale pomaleji, než bychom si přáli, se redakční radě a výkonné redaktorce daří i obsahově
rozšiřovat stránky Věstníku díky novým tematickým rubrikám; na základě přímého a cíleného oslovování autorů článků se zvětšil i okruh přispěvatelů. Bohužel se přes opakovanou snahu stále příliš nedaří vyvolat v našem periodiku potřebnou diskusi na vybraná aktuální témata oboru
muzejnictví. Prvořadým úkolem pro novou redakční radu tak i nadále zůstává rozšiřovat autorské zázemí a přesvědčovat nejen členy AMG
o důležitosti oborové diskuse. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu členské základny, ale také v závislosti na finančních možnostech AMG, bude
muset být do budoucna také zvážena možnost navýšení nákladu Věstníku AMG, který je v současné době vydáván v počtu 1000 kusů.
AMG v uplynulém období nadále pokračovala v tvorbě oborových databází – základní databáze spolu s databází kulturních událostí v muzeích je aktualizována každoročně. Výstupy z databází jsou využívány v Adresáři muzeí a galerií ČR, ve Věstníku AMG i na internetových stránkách.
V provozu je od roku 2007 také nová centrální webová databáze AMG, kam je přesunut elektronický Adresář muzeí a galerií ČR. V roce 2008 byla
muzea opakovaně vyzývána k zasílání aktuálních dat a jejich následné kontrole v prostředí internetového Adresáře. V roce 2009 pak byla dokončena třetí etapa realizace systému, v rámci kterého budou pravidelně využívána aktuální data z webové databáze pro automatický export
podkladů pro tištěný Adresář muzeí a galerií ČR, vycházející jednou za dva roky.

C. Legislativní aktivity
Legislativní aktivity stanovil Sněm AMG zaměřit zejména na čtyři hlavní úkoly: podílet se na legislativním definování hierarchické muzejní
sítě a systému akreditace muzeí, připravit návrh a popř. i prosadit samostatný zákon o archeologii, iniciovat optimální novelizaci autorského
zákona a podílet se na její přípravě a konečně spolupracovat na odstraňování zásadních rozporů v legislativních normách (např. mezi zákonem
č. 1220/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě).
U prvního úkolu je nutno konstatovat, že se jej nejen nepodařilo splnit, ale že také zatím nebyly učiněny žádné výraznější kroky na cestě
k jeho naplnění. Tato problematika je v gesci Odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR, který již v roce 2005 ustavil pro tuto
otázku pracovní skupinu. Ta však od té doby nebyla svolána, zřejmě také díky personálním změnám na tomto odboru. Orgány AMG, zejména
exekutiva, neměly pak potřebné personální kapacity k tomu, aby se dané problematice mohly věnovat, a nebyly zatím vytipovány ani další
vhodné osoby pro vytvoření případné pracovní skupiny v rámci AMG. Podnět k diskusi k této problematice nevyšel ani ze strany OMG MK
ČR. Jediným, ale zásadním, krokem v této oblasti se tak stal požadavek AMG zahrnout akreditaci muzeí do Státní kulturní politiky ČR na léta
2009–2014, který byl součástí připomínek AMG k předloženému návrhu. Vznik registračního systému muzeí v České republice by se měl stát
jedním z hlavních bodů návrhu plánu činnosti AMG na období 2010–2012 také vzhledem k definování jednotlivých muzejních standardů. Ještě
před IX. Sněmem AMG se v této věci chtějí zástupci AMG sejít na společném jednání s přestaviteli MK ČR.
Protože se v uplynulém období ukázalo být politicky a tím i legislativně neprůchodné požadovat vypracování samostatného zákona o archeologii, zaměřily se orgány AMG na spolupráci při přípravě novely zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, zejména těch jejích částí, které se
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zabývají archeologickou památkovou péčí. V souvislosti s novelou památkového zákona č. 1/2005 Sb., týkající se problematiky archeologických
nálezů a jejich ukládání v muzeích, připravila pracovní skupina v čele s ředitelem Západočeského muzea v Plzni PhDr. Františkem Frýdou v květnu 2007 návrh řešení nevyhovující legislativní úpravy této oblasti. Rozsáhlá diskuse k návrhu proběhla i v Archeologické komisi AMG a dalších
orgánech AMG a vyplynula z ní konečná podoba připomínek, které AMG zaslala v srpnu 2007 na OMG MK ČR spolu s nabídkou spolupráce
při řešení problematiky archeologických nálezů v souvislosti s přípravou novely památkového zákona. Připomínky AMG, týkající především
vlastnictví a způsobů předávání archeologických nálezů a pravomocí pověřených organizací, byly též v kopii zaslány odboru památkové péče
MK ČR a UZS. Dne 21. srpna 2007 se uskutečnilo k této problematice také jednání s předsedou Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu
a památkovou péči Mgr. Martinem Baxou. Do iniciativní skupiny při MK ČR, která novelu památkového zákona připravovala, byl v říjnu 2007 za
AMG vyslán PhDr. František Frýda. V listopadu 2007 pak byl AMG předložen k připomínkování podkladový materiál k návrhu věcného záměru
památkového zákona. Stanovisko AMG k tomuto materiálu bylo pak v lednu 2008 opět zasláno na OMG MK ČR a v kopii též na OPP MK ČR.
V tomtéž roce vznikla při MK ČR iniciativní skupina pro přípravu zcela nového zákona o památkové péči a pro přípravu nové koncepce památkové péče ČR. AMG v ní zastupoval generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Horymír Kubíček.
Zákon o autorských právech byl jedním z hlavních témat IV. kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví věnovaného nejen muzejní legislativě, které proběhlo v listopadu 2007 v Brně. Z diskuse na kolokviu vzešlo několik námětů pro další úpravu stávající legislativy, které však
nebyly zatím dále rozpracovány.
Rozpory mezi zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, které
znamenají dvojí režim zacházení s archiváliemi zapsanými do CES, se dostaly znovu na pořad dne v říjnu 2008 v rámci připomínkového řízení
k novele uvedeného zákona o archivnictví. AMG zopakovala námitky, které uvedla již v rámci připomínek k původní podobě zákona, a navíc
upozornila na problematickou zásadu o automatickém prohlášení stanovených sbírkových předmětů za archiválie a na důsledky z této skutečnosti vyplývající. Nová podoba připomínek AMG spolu s nabídkou spolupráce při řešení problematiky archiválií v muzeích byla v říjnu 2008
a znovu pak v dubnu 2009 zaslána na OMG MK ČR a na Archivní správu MV ČR. Přes opakované úsilí AMG změnit stávající úpravu byla v červenci
letošního roku přijata novela zákona o archivnictví č. 190/2009 Sb. a s ním související vyhlášky č. 191 a 192/2009 Sb.
V roce 2008 výrazně rozvířila muzejní hladinu novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která přináší začlenění veškerých muzejních sbírek
do účetní evidence a jejich pravidelnou inventarizaci. Exekutiva AMG se novelou zákona č. 304/2008 Sb., a s ním související novelou vyhlášky
č. 505/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními
složkami státu, a prováděcí vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků zabývala postupně již od června roku 2008. Návrh novely se orgánům
AMG dostal do rukou v době, kdy již naplno probíhal schvalovací proces. Přesto byly formou shrnujícího komentáře postupně zaslány připomínky AMG na OMG MK ČR, Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu financí ČR, v kopii též Asociaci krajů ČR a jejím prostřednictvím na jednotlivé
krajské úřady, Svazu měst a obcí ČR a Unii zaměstnavatelských svazů. Komentář AMG byl rovněž poskytnut některým poslancům a senátorům
s cílem seznámit je s problémy, které novela účetnictví v oboru muzejnictví přináší. Připomínky byly též zaslány členům Senátu AMG jako podklad pro další jednání v krajských sekcích AMG. Došlo také k osobnímu jednání na několika úrovních a zřizovatelé muzeí na všech stupních byli
osloveni s žádostí o vyjádření ohledně finančních a personálních nároků, které bude plnění novely vyžadovat. Ve věci oceňování sbírkových
předmětů oslovila AMG prostřednictvím Francouzského institutu v Praze mj. Generální ředitelství muzeí ve Francii s prosbou o informaci, jakým způsobem je oceňování sbírek řešeno zde; stejně tak byli osloveni kolegové z Polska, Slovenska, Německa a Velké Británie. Novela zákona
o účetnictví byla přijata dne 17. července 2008 s účinností od 1. ledna 2010, paragrafy dotýkající se muzeí a galerií však začaly platit již od
1. ledna 2009. Poté, co byl zákon v navržené podobě schválen, podaly orgány AMG své připomínky k návrhu prováděcí vyhlášky a zástupci
AMG se účastnili i dalších jednání v rámci RHSD. Jistě i zásluhou tlaku ze strany AMG nakonec OMG MK ČR dospěl v březnu 2009 při jednání
s příslušným odborem MF ČR k dohodě o způsobu aplikace zákona i prováděcí vyhlášky, jenž sice není optimální, nebude však pracovníky muzeí nijak zvlášť zatěžovat. V květnu 2009 pak OMG MK ČR zpracoval informaci pro muzea a galerie zřizované státem a územními samosprávnými
celky k aplikaci zákona, kterou rozeslala AMG do všech muzeí a galerií v ČR dle svého adresáře. Projednána a předběžně schválena byla rovněž
možnost přípravy a snaha o prosazení vlastního návrhu novely zákona o účetnictví prostřednictvím Asociace krajů ČR, která by její současnou
podobu upravila do podoby přijatelné pro muzejní oblast. Jako nejoptimálnější řešení celé problematiky pak i nadále zůstává zrušení všech
dotčených paragrafů.
Orgány AMG se vyjadřovaly i k dalším legislativním návrhům, a to zejména k návrhu novely zákona o utajovaných skutečnostech (byla podána žádost na OMG MK ČR o výklad aplikace novely pro oblast muzejnictví), dále k zákonu o digitálním archivu, k němuž nebyly vzneseny
výrazné připomínky, a také k novele zákona o obecně prospěšných společnostech, která je však příliš obecná a vágní, než aby bylo možné ji
odpovědně posoudit. S touto problematikou souvisí i účast předsedkyně AMG PhDr. Evy Dittertové v pracovní skupině MK ČR pro transformaci
příspěvkových organizací, jejíž činnost však byla téměř nulová.
Exekutiva AMG rovněž počátkem roku 2009 projevila souhlas se zrušením přílohy č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách. Stanovisko AMG však doporučilo odložit platnost tohoto rozhodnutí až k 1. lednu 2010 také vzhledem
k nutnému navýšení rozpočtů jednotlivých krajů, měst a obcí. Této žádosti nebylo vyhověno a platová tarifní tabulka č. 1 byla zrušena
k 1. dubnu 2009.
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D. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků
Usnesení VIII. sněmu AMG vytýčilo v oblasti muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků následující cíle a úkoly: organizačně a odborně
zajistit Školu muzejní propedeutiky (ŠMP) a usilovat o zkvalitnění lektorského sboru; zaměřit se na realizaci specializovaných nástavbových kurzů ŠMP; pokračovat v pořádání kolokvií na aktuální téma z oboru muzejnictví. V oblasti muzejního vzdělávání je možné konstatovat, že probíhá
ve dvou rovinách. Jednak je to vzdělávání ve Škole muzejní propedeutiky ukončené závěrečnou zkouškou s vydáním osvědčení o absolvování
kursu, jednak to jsou setkání na jedno až třídenních seminářích, pořádaných většinou odbornými komisemi AMG a jejími institucionálními
členy, které jsou vždy zaměřeny tematicky na jednotlivé muzejní činnosti.
Osou snah AMG na poli vzdělávání pracovníků muzeí se stala Škola muzejní propedeutiky, jejíž první běh byl otevřen již v roce 2002. V říjnu
roku 2007 oslavila ŠMP pět let svého trvání. Za tu dobu prošlo jejími kursy 391 frekventantů, přičemž studium úspěšně dokončilo 281 z nich,
což představuje 72%. Od pátého běhu ve školním roce 2006/2007 byla ŠMP rozdělena na dvě části – byly otevřeny základní (původní) a nově
nástavbový kurs, věnovaný muzejnímu výstavnictví, který je určen především pro absolventy základního kursu a pracovníkům muzeí, kteří se
podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci sbírek posuzují z pozice manažera muzea. Stabilizovala se skupina 18 lektorů, která
průběžně aktualizuje program kurzů. Vedoucím ŠMP je od jejího vzniku PhDr. František Šebek (Východočeské muzeum v Pardubicích a Katedra historických věd FF Univerzity Pardubice). Lektorský sbor tvoří v obou kurzech pracovníci muzeí, univerzit a dalších institucí; jmenovitě
v abecedním pořadí: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (Národní muzeum), Mgr. Dagmar Fialová (Národní muzeum), PhDr. František Frýda (Západočeské
muzeum v Plzni), Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie Filosofické fakulty MU v Brně), Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo
muzeum v Hodoníně), Ing. Pavel Jirásek (Cultureplus s. r. o.), Ing. Jan Josef (Národní muzeum), RNDr. Vítězslav Kuželka (Národní muzeum), Mgr.
Lenka Mrázová (Pedagogická fakulta MU v Brně), PhDr. Eva Paulová (Národní muzeum), PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy), PhDr. Dana Veselská (Židovské muzeum v Praze), Ing. Petr Žák (ETNA, s. r. o.), RNDr. Jiří Žalman (odbor movitého kulturního dědictví,
muzeí a galerií MK ČR). V závěrečné anonymní anketě hodnotili frekventanti kursů úroveň lektorů většinou kladně; opakující se připomínky
k jednotlivcům byly řešeny obměnou lektorského sboru pro následující běh. Posluchači v anketě kladně hodnotili také obsahové zaměření
ŠMP, což potvrzuje i překvapivě setrvalý zájem uchazečů o přijetí do kurzů, zejména pak do základního kurzu. Ve dnech 18. a 19. června 2008
se uskutečnila exkurze nástavbového kurzu ŠMP, které se zúčastnilo 16 frekventantů kurzu. Průvodci studentům po vybraných muzeích byli
PhDr. František Šebek, Mgr. Pavel Holman a Anna Komárková, DiS. Cílem exkurze bylo zhlédnout výstavy a expozice muzeí (Regionální muzeum v Chrudimi, Národní zemědělské muzeum – Muzeum českého venkova na Kačině, Muzeum Kouřimska v Kouřimi, Východočeské muzeum
v Pardubicích, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum Mladoboleslavska) a při společném
dialogu vyhodnotit jejich úroveň v souladu se získanými vědomostmi z kursů ŠMP. Na základě zhodnocení výsledků dvou běhů nástavbového
kurzu, kdy zkušební komise konstatovala, že úroveň závěrečných prací, které posluchači předkládali, leckdy neodpovídala svou kvalitou nástavbovému kurzu (tj. nebyla vyšší než závěrečné práce základního kurzu) bylo rozhodnuto, že přijetí do nástavby ŠMP bude nadále striktně
podmíněno absolvováním kurzu základního. Do III. běhu nástavby ŠMP se ve školním roce 2008/2009 nepřihlásil takový počet frekventantů
základního kurzu, aby byla jeho realizace rentabilní, a proto se Exekutiva AMG rozhodla nástavbu pozastavit. Nicméně z důvodu vysoké poptávky byly opět otevřeny dvě paralelní třídy základního kurzu. Od října 2008 tedy navštěvuje základní kurz ŠMP 75 posluchačů. Jejich složení
je obdobné – od zaměstnanců muzeí národních po zaměstnance malých městských muzeí i provozovatele privátních muzeí. Všichni zájemci
o přijetí do školy nebyli opět uspokojeni, což samo o sobě dokládá, že tato aktivita AMG je pozitivním přínosem pro rozvoj muzejnictví ČR.
Podrobnější bilance dosavadního snažení Školy muzejní propedeutiky byla publikována ve Věstníku AMG 5/2007. S příspěvkem o ŠMP a jejím
pětiletém konání vystoupila Anna Komárková, DiS. na mezinárodním semináři „Teorie a praxe – dokumentace společnosti“ jako setkání vyučujících muzeologie na vysokých školách v České republice a na Slovensku, uspořádaném ve dnech 16.–17. října 2007 Technickým muzeem
v Brně ve spolupráci s Muzeologickou komisí AMG. Z této konference byl vydán sborník příspěvků v roce 2008.
V průběhu roku 2008 se na úrovni lektorské skupiny a Exekutivy AMG diskutovalo o možnostech a účelnosti vydání všeobecné „příručky“
muzejní práce (tj. učebního textu Školy muzejní propedeutiky). Přes převládající názor lektorů ŠMP o prioritní potřebnosti textu o metodice
muzejního výstavnictví, vyjádřili členové lektorské skupiny na základě jednoznačného zadání Exekutivy a Senátu AMG ochotu připravit do
konce roku 2009 příručku muzejní práce, jejíž vydání bude následně záviset na finančních možnostech AMG. Zatím jsou texty přednášek či PP
prezentací lektorů umístěny alespoň na internetových stránkách AMG.
Ve spolupráci s AMG a dalšími subjekty byly v Metodickém centru konzervace (MCK TMB) zahájeny v roce 2007 Kurzy preventivní konzervace. Kurzy vychází ze struktury výuky mezinárodní organizace ICCROM a jsou postaveny na aktivním přístupu účastníků. Kurzy vyžadují přímé
zapojení posluchačů, kteří na rozdíl od klasických forem vzdělávání získají praktické zkušenosti s metodami a způsoby monitorování a regulace
základních faktorů ovlivňujících sbírkové předměty. Každému z účastníků je zapůjčeno přístrojové vybavení a je mu poskytnut materiál nutný
k vypracování domácího projektu. Kurz je rozdělen do tří základních částí: třídenní intenzivní program přednášek a cvičení, pětitýdenní práce
na domácím projektu a dvoudenní závěrečné setkání pro vyhodnocení projektu i kurzu. Zájemci proto musí počítat s účastí v délce pěti pracovních dnů a také s tím, že část své pracovní doby v délce pěti týdnů budou věnovat přípravě domácího projektu. Maximální počet v jednom
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běhu je 10 osob. V roce 2007 se uskutečnil jeden, v roce 2008 pak dva běhy kurzu. Úspěšní frekventanti obdrželi Osvědčení organizátorů – AMG,
Slezské univerzity v Opavě a MCK TMB – o absolvování kurzu preventivní konzervace. Z celkem 30-ti posluchačů jich osvědčení získalo 26.
V bilancovaném období uspořádala AMG dvě organizačně velice náročná a po zásluze úspěšná kolokvia věnovaná tématům, kterými v současnosti žije muzejní prostředí. Ve dnech 7.–8. listopadu 2007 proběhlo v Brně IV. celorepublikové kolokvium na téma „Muzeum a současné
legislativní prostředí II.“ Konference, které se zúčastnilo přes 200 pracovníků muzeí, galerií a dalších paměťových institucí, navázala na úspěšné
II. kolokvium, uspořádané AMG v roce 2003. Jelikož od té doby prošly legislativní normy, dotýkající se oboru muzejnictví, řadou novelizací
a úprav, rozhodla se Exekutiva AMG uspořádat takto zaměřenou konferenci po čtyřech letech znovu. Kromě bezprostředně se sféry muzeí dotýkajícího zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, který prošel několika změnami, se kolokvium zaměřilo zejména na autorský
zákon, knihovní zákon, zákon o ochraně osobních údajů, novelu archivního zákona; zároveň byla jedna sekce konference věnována problematice slučování sbírkotvorných institucí a další problematice malých muzeí ve vztahu k připravované metodické příručce. Některé příspěvky
z kolokvia byly postupně publikovány ve Věstníku AMG 1/2008 a 2/2008. V následujícím roce uspořádala AMG opět v Brně pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Ondřeje Lišky ve dnech 11.–12. listopadu 2008 jubilejní páté kolokvium tentokrát zaměřené na téma
„Muzeum a vzdělávací systém v ČR“. Kolokvia se zúčastnilo takřka 250 zaměstnanců muzeí, krajských úřadů, výzkumných ústavů, národních
vzdělávacích institutů, ministerstva školství, škol a dalších zařízení; své příspěvky předneslo celkem 25 lektorů. Na programu konference byly
dva typy příspěvků: 1. obecně shrnující problematiku spolupráce muzeum–ško¬la, a to jak v historii českého muzejnictví, tak i v pohledu na
současné a budoucí role muzeí ve vzdělá¬vacích systémech i v práci s komunitou; 2. informující o možnostech spolupráce muzeum a škola
v rámci implementace rámcových a školních vzdělávacích programů s příklady z praxe v České republice i zahraničí. Zprávu o průběhu kolokvia
včetně informace o závěrečném memorandu účastníků pod názvem „Blýská se na lepší časy?“ zpracoval předseda Komise pro muzejní pedagogiku a PR při AMG Mgr. Přemysl Reibl a byla otištěna ve Věstníku AMG 6/2008. Z kolokvia bude vydán v roce 2009 sborník příspěvků.
Významných přínosem v oblasti muzeologie a vzdělávání byly také v letech 2006–2008 tři muzeologické konference, uskutečněné v Technickém muzeu v Brně. V závěru roku 2006 AMG ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně, Katedrou
UNESCO pro muzeologii a světové dědictví při Masarykově univerzitě, Zväzom múzeí na Slovensku a s Technickým muzeem v Brně uspořádala
sympozium s mezinárodní účastí „Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie“ při příležitosti 80-tých narozenin tvůrce brněnské
muzeologické školy Z. Z. Stránského a zároveň 40. výročí od zahájení postgraduálního studia muzeologie na Filosofické fakultě Masarykovy
univerzity. V roce 2007 se pak uskutečnilo největší setkání českých a slovenských muzeologů v dějinách obou zemí se zaměřením na muzejní
výuku na VŠ. Vyvrcholením pak byla konference „Muzeologie na počátku 3. tisíciletí“ konaná v říjnu 2008, které se zúčastnilo 94 osob ze tří
kontinentů, z nichž řada je pracovníky předních světových univerzit. Na konferenci byly kromě vysoce teoretických příspěvků představeny
i muzeologie a muzeologické přístupy z řady zemí celého světa. V únoru 2009 se pak při příležitosti předsednictví České republiky v Radě
Evropské unie uskutečnila v Pantheonu Národního muzea již třetí mezinárodní muzeologická konference Muzeum a změna / The Museum
and Change, rozdělená celkem do pěti tematických bloků, věnujících se aktuálním problémům dalšího směřování oboru muzejnictví u nás
i v zahraničí. Zprávě z konference bylo věnováno druhé číslo Věstníku AMG 2009.
Z výše uvedeného informativního přehledu jednoznačně vyplývá, že úkoly stanovené Usnesením VIII. Sněmu v Mikulově pro oblast Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků byly beze zbytku naplněny. Díky aktivitě některých muzeí a komisí AMG se úspěšně rozvíjely i nad
plánovaný rámec. Podrobné informace o činnostech z této oblasti, a to jak z hlediska akcí, tak jejich obsahu, je možné získat v jednotlivých
číslech Věstníků AMG nebo Výročních zprávách AMG, jejichž součástí jsou také zprávy z činnosti Exekutivy a Komisí AMG.

E. Vnitřní chod AMG
V Usnesení VIII. sněmu AMG byly pro vnitřní chod AMG stanoveny tyto úkoly: nadále zvyšovat úlohu odborných komisí, rozšiřovat a zkvalitňovat jejich členskou základnu a aktivity, vyřešit otázku nekvalitně pracujících komisí; řešit personální a provozní problémy na sekretariátu AMG
s cílem optimalizovat jeho činnost; zaměřit pozornost na realizaci a provoz kvalitních webových stránek AMG.
V rámci AMG existovalo v uplynulém období celkem 18 odborných komisí, z toho v roce 2007 byla pozastavena činnost Komise pro výpočetní
techniku AMG. Komise měly své předsedy volené po Sněmu AMG v Mikulově nebo v průběhu období 2007–2009. Úloha jednotlivých komisí
se odvíjela víceméně od jejich aktivity. Aktivně pracovalo celkem 12 komisí, jejichž hlavní činnost spočívala zejména v pořádání seminářů
a konferencí k danému oboru. Nepodařilo se v daném období aktivovat Komisi dějin umění, Komisi pro bezpečnost v muzeích a Komisi pro
militaria. Menší aktivitu dle získaných závěrečných zpráv od předsedů komisí v rámci sledovaného tříletého období vyvíjely Komise muzejních
historiků, numismatiků a pro lidové stavitelství, v roce 2008 se podařilo znovu oživit činnost Komise pro muzejní pedagogiku a PR. Velikost
členské základy jednotlivých komisí měla vzrůstající tendenci. Mezi největší komise co do počtu členů patří Komise konzervátorů-restaurátorů
AMG s celkem 209 zástupci, druhou největší je Komise regionální historie Moravy a Slezska s 91 zástupci, následovaná Komisí knihovnickou
a archeologickou s 78 zástupci z řad muzeí v ČR, mezi početné komise patří také Komise etnografů s 74 zástupci. Odborné komise uspořádaly
v daném období na 30 odborných seminářů a konferencí a vydaly nebo se podílely na edičních materiálech, především sbornících z pořádaných seminářů a konferencí. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo aktivovat činnost některých komisí je na dalším zvážení, zda jsou takové
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komise potřebné a budou pro obor muzejnictví přínosem. Většinou se činnost jednotlivých komisí odvíjí od angažovanosti a zaujetí předsedy
či výboru komise. Je ovšem také pochopitelné, že tato práce je vedle pracovních povinností něčím navíc, co může být administrativně i časově
poměrně náročné. Je proto třeba znovu zvážit, a to je na komisích samotných, zda v existenci pokračovat, či nikoli. Je nutné si ale také uvědomovat, že v činnosti komisí AMG spočívá jedno z hlavních těžišť působení našeho sdružení.
Situace personálního obsazení Sekretariátu AMG se v daném období značně měnila. Vzrůstající agenda a funkce AMG vyžadovala větší profesionalizaci sekretariátu, kterou bylo ovšem třeba řešit s ohledem na finanční prostředky organizace. Po odchodu výkonné ředitelky Mgr.
Dagmar Fialové byla výkonem funkce pověřena Anna Komárková, DiS., do té doby působící ve funkci dokumentátorky, grafičky a účetní AMG.
Po opakovaném výběrovém řízení byla do funkce jmenována v březnu 2007. Na pozici výkonné redaktorky Věstníku AMG a zároveň tajemnice
Národní soutěže Gloria musaealis se ve sledovaném období vystřídali postupně celkem tři pracovnice, což se projevilo zejména v náročnosti
zabezpečení a zachování úrovně jednotlivých úkolů AMG. Výrazně se také projevovala absence třetího pracovního úvazku vzhledem k narůstajícímu objemu stávající činnosti, ale i zcela novým aktivitám AMG. Tyto problémy se nakonec s maximálním nasazením zaměstnanců
sekretariátu povedlo úspěšně překonat a personální situaci se podařilo v roce 2009 konečně stabilizovat. Sekretariát AMG řídí a významnou
část funkcí zabezpečuje výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, DiS., na plný pracovní úvazek, redakci časopisu Věstník AMG a agendu soutěže Gloria musaealis zabezpečuje Bc. Malvína Brychová na plný pracovní úvazek, správu webových stránek AMG a agendu odborných komisí
zabezpečuje Jana Cucová, DiS., na poloviční úvazek, správu odborné knihovny AMG, ediční činnost a agendu spojenou s realizací kurzů Školy
muzejní propedeutiky zajišťuje na poloviční úvazek Michaela Buriánková, DiS. Účetní agenda je zabezpečována smluvně s firmou stejně jako
správa počítačové sítě a informačních technologií. Sekretariát AMG stále sídlí v Jindřišské ulici v centru Prahy v nájemních prostorách, což je
strategicky výhodná pozice s ohledem na komunikaci vně organizace. Činnost sekretariátu se odvíjí od finančních možností AMG a v současné
době lze konstatovat, že je optimální. Otázkou je, zda je s ohledem na ekonomický vývoj společnosti i nadále udržitelná.
Přes všechny peripetie v minulých letech a oprávněnou kritiku podoby a funkce webových stránek AMG se podařilo v průběhu daného
období internetové stránky AMG nejen inovovat, ale také významně rozšířit jejich rozsah a funkcionalitu. V roce 2006 vyhlásila AMG výběrové
řízení na realizaci webových stránek a rekonstrukci Serveru muzeí a galerií ČR. V závěru roku 2006 pak byla vybrána firma EVANEK WEB DESIGN
STUDIO z Plzně, která zpracovala návrh na grafické řešení nových internetových stránek AMG a navrhla strukturu a obsah redakčního systému.
V průběhu let 2006–2009 byla po etapách tato změna realizována. Počátkem roku 2007 byly zcela nové internetové stránky na adrese http://
www.cz-museums.cz úspěšně spuštěny v rámci první fáze jejich rekonstrukce. Web je možno plně ovládat pomocí funkčního redakčního systému. V rámci nové internetové prezentace pak dostaly všechny Krajské sekce a Komise AMG, resp. jejich předsedové, možnost pomocí přidělených přístupových hesel, spravovat svoji část internetových stránek, kde mohou o své sekci/komisi publikovat základní informace a zprávy
o své činnosti v rámci AMG. V rámci jednání Senátu AMG byly také v roce 2007 pro předsedy krajských sekcí a komisí uspořádány dvě základní
školení obsluhy redakčního systému. V druhé polovině roku 2007 pak byla realizována druhá fáze rekonstrukce Serveru muzeí a galerií ČR –
základní internetová prezentace AMG byla rozšířena o prezentace Dění v oboru, kde jsou publikovány všechny aktuální informace z oboru muzejnictví (informace o chystaných seminářích, konferencích, vydávaných publikacích v muzeích apod.; je zde také dán prostor inzerovat volná
místa v muzeích). Dále byly spuštěny nové internetové stránky Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, Festivalu muzejních nocí a kampaně
Muzea a 20. století. Na konci roku 2007 pak byla na základě zaktualizované základní databáze AMG spuštěna nová elektronická prezentace
Adresáře muzeí a galerií v ČR. V průběhu roku 2007 se tedy zcela změnily webové prezentace AMG – Server muzeí a galerií ČR, a to nejen svým
vzhledem, ale hlavně funkčností, nabídkou informací, to vše doprovázeno zásadními změnami ve filozofii a technickém zázemí publikování
informací do elektronického prostředí internetu. Výstavba nového webového systému stále pokračuje a s ní i postupné plnění stránek novými
a hlavně aktuálními informacemi. Společným jmenovatelem nového přístupu k řešení webových prezentací AMG je právě způsob zajištění aktuálnosti velkého množství informací a dat. Bylo nutné vytvořit podmínky pro snadnou obnovu značného množství dat a současně delegovat
odpovědnosti za obsah zveřejňovaných informací na jednotlivé krajské sekce a oborové a odborné komise, přímo tam, kde informace vznikají.
Možnosti publikačního systému nejsou počtem zpřístupněných prezentací vyčerpány, je na něj možno v budoucnu napojit a publikovat další
prezentace, které mohou mít jiný design i funkcionalitu. Všechny prezentace používají výhodu jediného editačního a publikačního prostředí.
Správa prezentací je připravena tak, aby uživatelé mohli sami vkládat a publikovat informace o své činnosti, o činnosti krajských sekcí a komisí,
a to bez nutnosti zasílat údaje pro publikování na web na Sekretariát AMG a následně čekat na jejich zveřejnění. Ovládání je pro uživatele
jednoduché, nevyžaduje instalaci žádné aplikace a publikování lze na základě oprávnění jednoduše zajistit přes webový prohlížeč. V okamžiku, kdy se v publikačním systému data uloží, jsou automatiky publikována i do webové prezentace. Výhody toho systému jsou zřejmé, avšak
v současné době je využívá jen zlomek komisí a jedna krajská sekce AMG. Mimo publikování směrem k návštěvníkům internetu a k odborné
veřejnosti je důležitý také opačný směr toku dat, a to sběr dat pro AMG od jednotlivých členských subjektů. Ten je zajištěn přes online formuláře a specializované moduly prezentace. Příkladem mohou být online přihlášky na Festival muzejních nocí, do kampaně Muzea a 20. století,
nově je již připravena sada online formulářů pro Národní soutěž muzeí Gloria Musaealis. V provozu je od konce roku 2007 také nová centrální
webová databáze, kam je přesunut internetový Adresář muzeí a galerií ČR, nabízející možnosti vyhledávání podle mapy a lokalit subjektů
a také dle oborů hlavních činností muzeí a galerií. Adresář čerpá data z vlastní webové databáze, která je plněna online formulářem, který zatím
slouží pouze pracovníkům Sekretariátu AMG. Možnost plnit a aktualizovat svoje data na internetu v Adresáři přímo přes internetové rozhraní
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budou mít i ostatní subjekty sdružené v AMG. Pro ověření přímé aktualizace dat v adresáři se připravují přístupy pro prvních 20 vytipovaných
muzeí a galerií. Po celý rok 2008 byla muzea opakovaně vyzývána k zasílání aktuálních dat a jejich následné kontrole v prostředí elektronického
Adresáře. Systém je zatím nastaven tak, že veškeré změny týkající se kontaktních údajů a provozu zasílají muzea a galerie výkonné redaktorce
webu Janě Cucové, DiS., která je prakticky okamžitě publikuje na internetu. V roce 2009 byla dokončena třetí etapa realizace webového systému, v rámci kterého budou pravidelně využívána aktuální data z webové databáze Adresáře a z ní budou exportovány automaticky podklady
pro tištěný Adresář muzeí a galerií ČR, vycházející jednou za dva roky. Publikační systém také umožňuje návštěvníkům z internetu informace
rychle a spolehlivě vyhledávat. K podpoře vyhledávání slouží mimo čistoty kódu, splňujícího mezinárodní webové standardy, i poměrně složitý
způsob generování smysluplných webových adres, které ve svých prohlížečích návštěvníci vidí. Na rozdíl od jiných systémů, kde jsou webové
adresy často pouhou změtí znaků a čísel, mají všechny webové adresy v systému AMG svůj význam a generují se automaticky z názvu stránky.
Je to jeden z důvodů, že již za poměrně krátkou dobu existence nových internetových stránek přiřadil vyhledávač Google webovým prezentacím AMG hodnotu důležitosti informací na webu (page rank) v řádu 7/10. Ve výsledku to znamená posuny ve výpisech vyhledávaných informací v prezentacích AMG na přední pozice vyhledávačů. Již nyní jsou specializované „muzejnické“ termíny Googlem vypisovány na předních
pozicích. V prosinci 2008 byla spuštěna v rámci webu AMG také statistika návštěvnosti, dle které se dá sledovat zájem o jednotlivé prezentace
v průběhu měsíců, dnů i hodin; je možné zjistit z jakých zemí si stránky AMG hosté prohlíží, jak dlouho jejich návštěva v průměru trvá a jestli se
na web opakovaně vracejí. Výpis také ukazuje reference – ze kterých internetových stránek a vyhledávačů je na prezentace AMG odkazováno.
Další vývoj Serveru muzeí a galerií ČR se ovšem odvíjí od finančních možností AMG, které pro danou oblast chybí. Dalším problémem je nedostatečná komunikace mezi členy AMG, předsedy krajských sekcí a komisí se sekretariátem, který náplň webových stránek AMG zabezpečuje.
Sekretariát AMG může zveřejňovat pouze informace, které od členů získá. Na tyto skutečnosti je třeba brát v budoucnu stále zřetel a věnovat
jim zvýšenou pozornost.
AMG uzavřela na konci roku 2008 smlouvu s Národní knihovnou ČR, o poskytování elektronických online zdrojů. NK ČR projevila prostřednictvím svého oddělení archivace webu zájem o internetové stránky AMG jako o kvalitní informační zdroj, který by měl být uchováván do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Smlouva umožní zpřístupňování stránek z archivu NK ČR prostřednictvím internetu; obsah
webu AMG bude několikrát ročně archivován a zůstane uchován i pokud by byla v budoucnu činnost stránek ukončena. Záznam o stránkách
se stane součástí katalogu Národní knihovny a bude zařazen do České národní bibliografie.

F. Vnější vztahy AMG
V oblasti vnějších vztahů věnovala v uplynulém období AMG prvořadou pozornost uskutečnění v pořadí třetí mezinárodní muzeologické
konference Muzeum a změna / The Museum and Change. Její příprava započala již počátkem roku 2008, kdy se v únoru sešel poprvé přípravný
výbor ve složení PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Eva Dittertová, Mgr. Dagmar Fialová, Mgr. Irena Chovančíková, Mgr. Vlastimil Ježek, Mgr. Aleš Knížek,
Anna Komárková, DiS., PhDr. Michal Lukeš, PhDr. Zuzana Strnadová a Mgr. Tomáš Wiesner. Termín konání třetího ročníku konference byl s ohledem na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a její zařazení do oficiálního programu akcí stanoven na únor následujícího roku.
Záštitu konferenci udělil též ministr kultury České republiky Mgr. Václav Jehlička. Zatímco předešlé ročníky konference v letech 2002 a 2005
se snažily odpovědět na řadu otázek z činnosti muzeí a každodenní muzejní praxe – jak se ve střední a východní Evropě změnily organizační
podmínky a sbírkotvorná činnost muzeí po roce 1989, bylo východiskem třetího setkání spektrum problémů, kterých se předchozí konference
nedotkly, nebo se jimi zabývaly jen okrajově. Konference si kladla za cíl konfrontovat názory na fungování muzejní komunity, diskutovat nová
muzeologická témata, jejichž význam bude v příštích obdobích vzrůstat, ozřejmit nové trendy muzejní práce a nalézat její nové možné modely, poskytnout prostor pro mezinárodní diskusi o dalším směřování oboru muzejnictví i prostor ke sdílení zkušeností a ke vzájemné inspiraci.
Tematicky byla konference rozdělena do pěti bloků: První blok „Výstavba, inovace, rekonstrukce“ byl zaměřen na zkušenosti s rekonstrukcí
historických budov a s jejich adaptací pro činnost muzeí, na problematiku muzejních výstavních prostor v památkovém objektu a na skrytá
úskalí historických budov v konfrontaci s novou výstavbou včetně současných trendů moderní architektury muzeí. Ve druhém bloku „Expozice,
výstavy, prezentace“ byla centrem pozornosti prezentační činnost muzeí, moderní formy výstavní prezentace, netradiční nástroje vystavování
muzejních sbírek, nejnovější trendy v komunikaci muzea s návštěvníkem, muzejní výstava jako zvláštní forma vizualizovaného poselství sbírek
a muzejní výstavnictví budoucnosti s využíváním moderních technologií. Téma třetího bloku „Marketing, public relations, lobbing v neziskové
sféře“ bylo věnováno systému propagace a popularizace muzea jako celku, marketingu muzea a práce s veřejností, různým formám lobbingu
jako nástroji public relations a komunikaci muzea a jeho působení na veřejnost. Blok čtvrtý „Ekonomika a kultura“ řešil otázky managementu
pro 21. století z pohledu muzejnictví, rozvoje kulturních zdrojů a kulturního kapitálu, financování kultury, sponzorství a mecenášství a významu kultury pro ekonomiku. Poslední blok „Digitalizace a ochrana movitého kulturního dědictví“ se zabýval novými možnostmi interpretace
kulturního dědictví, využíváním informačních technologií jako účinného marketingového nástroje pro prezentaci muzejních sbírek, digitalizací
sbírek v rámci poslání muzea, vztahem digitalizovaných záznamů vůči reálnému sbírkovému předmětu včetně mezí a možností virtuální reality
a s tím souvisejícími změnami ve způsobu vnímání současné populace. Na realizaci konference, která proběhla ve dnech 17.–19. února 2009
a jejímž dějištěm byl po celou dobu jejího konání opět Pantheon Národního muzea, AMG úzce spolupracovala s Ministerstvem kultury ČR
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a Národním muzeem, dále se na ní podíleli Český výbor ICOM, Národní knihovna ČR a Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity
v Brně. Na konferenci odeznělo celkem 38 příspěvků, z nichž 17 jich bylo předneseno zahraničními účastníky z USA, Rakouska, Řecka, Nizozemí,
Slovinska, Slovenska, Polska a Lotyšska. Konference se zúčastnilo přes 200 účastníků z celé České republiky a dalších evropských států – Dánska, Lotyšska, Polska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Rakouska, Řecka, Slovinska a Slovenské republiky. Na ochozu I. patra Národního muzea
před Pantheonem bylo možné zhlédnout posterové prezentace dalších pěti muzeí z České republiky a zahraničí. Sborník z konference by měl
být publikován na podzim roku 2009.
AMG na závěr roku 2006, ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Katedrou
UNESCO pro muzeologii a světové dědictví při Masarykově univerzitě, Zväzom múzeí na Slovensku a s Technickým muzeem v Brně, uspořádala také mezinárodní konferenci muzejních pracovníků „Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie“. Sympozium se konalo ve
dnech 8.–10. listopadu 2006 v Technickém muzeu v Brně na počest významného životního jubilea nestora české a československé muzeologie
Doc. PhDr. Zbyňka Zbyslava Stránského. Odeznělo na ní na 30 příspěvků našich i zahraničních odborníků. Sborník z konference byl publikován
v roce 2008.
Ve sledovaném období se AMG aktivně účastnila činnosti Českého komitétu Modrého štítu, v němž zasedá společně s dalšími sdruženími
v oblasti paměťových institucí (muzeí a galerií, knihoven, archivů a památkové péče). Výsledkem jejího působení byl podíl na uspořádání
pracovního semináře „Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech“ dne 21. listopadu 2006 v Národním archivu v Praze a spolupráce na
vydání sborníku, který vyšel v roce 2008. V roce 2008 spolupráce pokračovala při pořádání pracovního semináře „2. Protokol Haagské konvence
a určující předpoklady pro budování a tvorbu depozitářů a úložišť movitého kulturního dědictví“ dne 15. října 2008 v Národním archivu v Praze.
Ze semináře by měl být opět publikován sborník příspěvků.
V roce 2006 dospěla do závěrečné fáze spolupráce AMG s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA na projektu „Posílení vnímání sféry
ochrany movitého kulturního dědictví jako součásti neziskového sektoru v České republice“ s pracovním podnázvem „Muzea a dobrovolníci“,
který s podporou Nadace VIA započal již v roce 2004 a napomohl AMG etablovat obor muzejnictví v rámci sféry neziskových organizací.
Po celé funkční období AMG nacházela řadu formálních i neformálních příležitostí ke spolupráci s profesně i programově nejbližšími sdruženími, s Českým výborem ICOM a s Radou galerií ČR. Vedle účasti zástupců AMG na plenárních zasedáních Českého výboru ICOM, konaných
v Moravském zemském muzeu v Brně 27. února 2007, 27. února 2008 a 25. února 2009, probíhala také pravidelná jednání exekutivy AMG
a představitelů ČV ICOM, která stanovila společné aktivity pro příslušný rok v oblasti spolupráce na poli publikační činnosti, při přípravě seminářů a konferencí, na Národní soutěži muzeí ČR Gloria musaealis a při podpoře zahraničních studijních cest muzejních pracovníků. K těmto
společným aktivitám patřily mj. IV. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví „Muzeum a současné legislativní prostředí
II“ ve dnech 7.–8. listopadu 2007 v Brně, konference konzervátorů a restaurátorů s mezinárodní účastí v Příbrami ve dnech 9.–11. září 2008
a 13. ročník Veletrhu muzeí v Třebíči 20.–21. května 2008. Spolu s ČV ICOM se AMG opět významně podílela na organizaci tradičních setkání
pracovníků z českých, bavorských a saských muzeí. 16. ročník proběhl ve dnech 3.–5. října 2007 v bavorském Pasově a jeho tématem byly
společné perspektivy muzejní práce a regionální a příhraniční spolupráce. 17. ročník setkání na téma „Stolečku, prostři se!“ s podtitulem „Strava
jako interetnický fenomén“, rozšířený ještě o účast kolegů z rakouských a slovenských muzeí, se uskutečnil ve dnech 7.–9. října 2008 v Chebu.
V srpnu 2009 byl pak z konference vydán dvojjazyčný sborník příspěvků. Již 18. ročník těchto pravidelných setkání se uskuteční v Budyšíně ve
dnech 20.–22. září 2009 tentokrát na téma „1989/2009: 20 let pokojné revoluce. Šance i povinnost pro muzea.“
Představitelé AMG se zúčastnili jednání Sněmu Rady galerií České republiky, konaného ve dnech 23.–24. října 2007 v Olomouci, který mj.
zvažoval způsob řešení své existenční krize cestou členství či sloučení s AMG při zachování určité autonomie. Tato otázka zůstala otevřená
i v první polovině roku 2008, kdy proběhlo iniciativní jednání předsedkyně AMG s předsedou Rady galerií ČR PhDr. Ivanem Neumannem, které,
po vyjasnění stanovisek a možností takového kroku, přispělo k rozhodnutí RG ČR zachovat samostatnost této profesní organizace. Exekutiva
AMG měla i nadále svého pravidelného zástupce na jednáních Senátu i Komory ředitelů Rady galerií ČR. Mimo to se RG ČR rovněž podílela na
přípravě IV. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví „Muzeum a současné legislativní prostředí II“, které proběhlo
v roce 2007 v Brně.
Nově se konstituovala spolupráce s Asociací krajů ČR na setkání zástupců AMG s předsedou Komise Rady AK ČR pro kulturu a památkovou
péči Mgr. Martinem Baxou dne 21. srpna 2007, a to konkrétně na bázi přípravy novely památkového zákona, týkající se problematiky archeologie. Současně bylo dohodnuto pravidelné setkávání a výměna informací i o jiných aktuálních problémech. V následujícím roce přijala Rada
Asociace krajů ČR partnerství s AMG při pořádání Festivalu muzejních nocí a jeho Národního zahájení, které se poprvé uskutečnilo 16. května
2008 v sídle Regionálního muzea v Mikulově na tamním zámku a podruhé pak dne 15. května letošního roku ve Východočeském muzeu
v Pardubicích, vždy pod záštitou hejtmana příslušného kraje. AMG při přípravě akce komunikovala s Komisí pro kulturu a památkovou péči
AK ČR i s vedením obou krajů.
Zájem o obnovení spolupráce s AMG, i když prozatím ne formou přímého členství, jež AMG počátkem roku 2007 ukončila, projevilo nové
vedení Unie zaměstnavatelských svazů. Jednání exekutivy dne 30. srpna 2007 se zúčastnili nový prezident UZS Ing. Pavel Dušek a ředitelka
její správní sekce Mgr. Veronika Boháčková. Tématem jednání byly hlavně připomínky AMG k návrhu novely památkového zákona, které UZS
podpořila na jednání tripartity v kultuře, kde umožnila účast zástupce AMG a pozvala jej i na jednání své kulturní sekce. Tyto kontakty při řešení
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některých legislativních otázek, mj. novely zákona o účetnictví, pokračovaly i v roce 2008, AMG byla opět přizvána do delegace UZS na jednání
tripartity, avšak k plnohodnotnému členství z pohledu AMG situace ještě nedozrála.
Nová spolupráce se rozvinula v roce 2008 s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) především na úpravě
pravidelného statistického šetření V-Kult MK 14-01, projednávány byly ale i možnosti spolupráce NIPOS na připravovaném pasportu muzeí ČR
a při komparaci oborových databází obou subjektů.
Spolupráce byla navázána s i Výzkumným ústavem pedagogickým Praha, a to v rámci přípravy celorepublikového kolokvia na aktuální téma
českého muzejnictví „Muzeum a vzdělávací systém v ČR“, konaného ve dnech 11.–12. listopadu 2008 v Brně, která kromě vystoupení odborných pracovníků ústavu na kolokviu naznačila možnosti většího provázání oborů vzdělávání a muzejnictví vytvořením standardů pro vzdělávací programy v muzeích a galeriích i jejich podporu z programů MŠMT nebo EU fondů – Vzdělávání pro konkurenceschopnost s případným
využitím i pro Školu muzejní propedeutiky.
V roce 2004 byla mezi Národním památkovým ústavem a AMG uzavřena dohoda o vzájemném uznávání průkazek členů AMG a pracovníků
NPÚ a členů ICOMOS, přičemž platnost této dohody nebyla nijak časově omezena. Na základě této dohody uspořádala Asociace muzeí a galerií
ČR mezi svými členskými institucemi informační kampaň o recipročním uznávání volných vstupů. V průběhu období 2007–2009 patrně také
v souvislosti se změnami ve vedení NPÚ se nám na sekretariátu AMG začaly množit dotazy na platnost této dohody. Dohoda byla obnovena
s generálním ředitelem NPÚ Pavlem Jeriem v druhé polovině roku 2007. Bohužel opět se změnou vedení NPÚ se začaly množit 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. Exekutiva AMG opakovaně
projednala přínos vzájemného uznávání volných vstupů mezi oběma institucemi a rozhodla se, oslovit nové vedení NPÚ ve věci možnosti
obnovení této dohody. 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, zároveň AMG zopakuje mezi svými členy informační kampaň a průkazka AMG se znovu objeví na
seznamu průkazů, které NPÚ uznává pro volný vstup do svých objektů. Smlouva, kterou připraví právní oddělení NPÚ, by měla být do konce
roku 2009 uzavřena; průkazky členů AMG by pak měly být opět uznávány na památkových objektech NPÚ od ledna 2010.
Na poli zahraničních vztahů pokračovaly nejužší kontakty AMG s partnerskou organizací Zväzem múzeí na Slovensku. AMG byla zastoupena
na Festivalu slovenských muzeí v Martině dne 21. května 2007, kde ji reprezentoval II. místopředseda Ing. Vlastimil Vykydal, a došlo k již tradičnímu setkání představitelů AMG a Zväzu múzeí na Slovensku, které proběhlo na pozvání slovenských kolegů 14. srpna 2007 v Bratislavě.
Při tomto setkání se oba partneři dohodli na prohloubení vzájemné výměny informací o struktuře a činnosti obou profesních organizací,
o vydavatelských a publikačních aktivitách, o soutěžích Gloria musaealis a Múzeum roka i o možnostech širší výměny výstav mezi členskými
institucemi v obou zemích.
Exekutiva AMG navázala první oficiální kontakty s profesní organizací rakouských muzejníků, s Rakouským svazem muzeí (Österreichischer
Museumsbund – ÖMB). Setkání zástupců exekutivy AMG s prezidentem ÖMB Peterem Assmannem a sekretářem této organizace Stefanem
Traxlerem se uskutečnilo 23. dubna 2007 v hornorakouském Linci. Obě sdružení se dohodla na postupném vytváření podmínek pro podporu
spolupráce muzeí v příhraničních oblastech příslušných krajů na české a spolkových zemí na rakouské straně. Doposud však zůstalo pouze
u tohoto prvního setkání. Naproti tomu se nezdařilo uskutečnit plánovaná setkání s představiteli profesních organizací v oboru muzejnictví
z Maďarska a Polska. K prvnímu neoficiálnímu setkání s kolegy z Maďarska však došlo v rámci exkurzní cesty, kterou uspořádal ČV ICOM ve
dnech 18.–22. září 2007 do severního Maďarska a kterého se také účastnili členové exekutivy a další zástupci AMG. Kontakty byly také navázány
s polskými kolegy v rámci mezinárodní muzeologické konference „Muzeum a změna III.“
Výkonná ředitelka Anna Komárková, DiS. zastupovala AMG na Generální konferenci ICOM ve dnech 20.–22. srpna 2007 ve Vídni a v jejím rámci
vystoupila s příspěvkem o AMG na společném setkání asociací muzeí z celého světa sdružených do organizace WAMO (The World Association
of Museum Organisations) dne 19. srpna 2007.
Svým zástupcem se jako řádný člen AMG zúčastnila výroční konference evropské mezinárodní organizace muzejních asociací NEMO (The
Network of European Museum Organisations) ve dnech 24.–26. listopadu 2006 v Helsinkách. Na následujících výročních zasedáních NEMO,
konaných od 23. do 25. listopadu 2007 v lotyšské Rize a ve dnech 28.–30. listopadu 2008 ve slovinské Lublani ale zástupce AMG chyběl a její
kontakty s NEMO tak zůstaly omezeny jen na korespondenční styk.
V Praze dne 20. srpna 2009							

Exekutiva Asociace muzeí a galerií ČR
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Zpráva o plnění hlavních linií činnosti AMG v letech 2007–2009
Faktografická příloha
I. Členská základna AMG, personální obsazení orgánů AMG, stav a změny organizačních složek
Asociace muzeí a galerií ČR je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí, galerií, případně jiných právnických a fyzických osob, působících
v muzejnictví. AMG byla založena v květnu roku 1990 dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Posláním AMG je působit jako reprezentant muzeí a galerií v České republice. Usiluje o rozvoj muzejnictví a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájí společné zájmy
a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG, v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM.

Změny členské základny AMG v letech 2007–2009:
			

2007

2008

2009

				

k 31.12.2007

k 31.12.2008

k 30.9.2009

Přijato řádných členů		

9		

4		

9

Skončilo řádné členství		

1		

1		

1

Počet řádných členů AMG		

261		

264		

272

Přijato individuálních členů		

7		

5		

3

Skončilo individuální členství v AMG

1		

2		

1

Počet individuálních členů AMG

57		

60		

62

Přijato čestných členů		

1		

0		

0

Skončilo čestné členství v AMG

0		

0		

0

Počet čestných členů AMG		

6		

6		

6

Exekutiva AMG zasedala v období 2007–2009 celkem 40x, a to v následujícím složení:
Jméno				

Funkce, změny

PhDr. Eva Dittertová		

předsedkyně AMG

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.		

I. místopředseda

Ing. Vlastimil Vykydal		

II. místopředseda

PhDr. Luděk Beneš			

člen exekutivy

PhDr. Pavel Ciprian			

člen exekutivy

PhDr. Jana Hutníková		

členka exekutivy

plk. Mgr. Aleš Knížek		

člen exekutivy

Účast členů Exekutivy AMG na jednání Exekutivy AMG a Senátu AMG ve sledovaném období:
Celková přítomnost na zasedání Exekutivy		

Počet zasedání ve funkčním		

AMG ve funkčním období 2007–2009			

Účast v %

období 2007–2009

PhDr. Eva Dittertová

40				

40			

100,00%

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

20				

40			

50,00%

Ing. Vlastimil Vykydal

27				

40			

67,50%

PhDr. Luděk Beneš		

37				

40			

92,50%

PhDr. Pavel Ciprian		

33				

40			

82,50%

PhDr. Jana Hutníková

36				

40			

90,00%

40			

42,50%

plk. Mgr. Aleš Knížek
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2007			

			

přítomnost počet účast v %		

PhDr. Eva Dittertová

16

16 100,00		

2008		
přítomnost počet účast v %

2009
přítomnost počet účast v %

14

14

100,00

10

10

100,00

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. 8

16

50,00		

9

14

64,29

3

10

30,00

Ing. Vlastimil Vykydal

16

56,25		

11

14

78,58

7

10

70,00

9

15
přítomnost počet účast v %		

			

přítomnost počet účast v %

PhDr. Luděk Beneš

13

16

81,25		

14

14

100,00

PhDr. Pavel Ciprian

13

16

81,25		

11

14

PhDr. Jana Hutníková

15

16

93,75		

11

14

plk. Mgr. Aleš Knížek

7

16

43,75		

6

14

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG		

přítomnost počet účast v %

10

10

78,58

9

10

90,00

78,58

10

10

100,00

42,86

4

10

40,00

Počet zasedání ve funkčním		

ve funkčním období 2007–2009			

100,00

Účast v %

období 2007–2009

PhDr. Eva Dittertová

11				

11			

100,00%

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

9				

11			

81,82%

Ing. Vlastimil Vykydal

7				

11			

63,64%

PhDr. Luděk Beneš		

10				

11			

90,91%

PhDr. Pavel Ciprian		

10				

11			

90,91%

PhDr. Jana Hutníková

9				

11			

81,82%

plk. Mgr. Aleš Knížek

6				

11			

54,55%

2007				

2008			

		
			

přítomnost počet účast v %		

PhDr. Eva Dittertová

přítomnost počet účast v %

2009

přítomnost počet účast v %

4

4

100,00		

4

4

100,00

3

3

100,00

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. 4

4

100,00		

3

4

75,00

2

3

66,67

Ing. Vlastimil Vykydal

1

4

25,00		

4

4

100,00

2

3

66,67

PhDr. Luděk Beneš

3

4

75,00		

4

4

100,00

3

3

100,00

PhDr. Pavel Ciprian

4

4

100,00		

3

4

75,00

3

3

100,00

PhDr. Jana Hutníková

4

4

100,00		

2

4

50,00

3

3

100,00

plk. Mgr. Aleš Knížek

3

4

75,00		

2

4

50,00

1

3

33,33

Revizní komise AMG pracovala ve sledovaném období v tomto složení:
Jméno				

Funkce

Ing. Milena Burdychová		

předsedkyně Revizní komise AMG

PhDr. Pavel Popelka, CSc.		

člen Revizní komise AMG

Mgr. Hana Gancarzová		

člen Revizní komise AMG

Účast členů Revizní komise AMG na jednání Exekutivy AMG a Senátu AMG ve sledovaném období:
Celková přítomnost předsedkyně Revizní		

Počet zasedání ve funkčním 		

komise AMG na zasedání Exekutivy AMG 		

Účast v %

období 2007–2009

ve funkčním období 2007–2009
Ing. Milena Burdychová
			
			

33				

40			

82,50%

2007				

2008			

2009

přítomnost počet účast v %		

Ing. Milena Burdychová

13

16

přítomnost počet účast v %

81,25		

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG 		

11

14

78,57

přítomnost počet účast v %

9

Počet zasedání ve funkčním		

ve funkčním období 2007–2009			

10

Účast v %

období 2007–2009

Ing. Milena Burdychová

10				

11			

90,91%

Mgr. Hana Gancarzová

6				

11			

54,55%

3				

11			

27,27%

2007				

2008			

PhDr. Pavel Popelka, CSc.
			
			

přítomnost počet účast v %		

90,00

přítomnost počet účast v %

2009
přítomnost počet účast v %

Ing. Milena Burdychová

3

4

75,00		

4

4

100,00

3

3

100,00

Mgr. Hana Gancarzová

3

4

75,00		

1

4

25,00

2

3

66,67

PhDr. Pavel Popelka, CSc. 2

4

50,00		

1

4

25,00

0

3

0,00
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Krajské sekce AMG pracovaly v uvedeném období pod vedením předsedů, kteří mají v Senátu AMG hlas rozhodovací:
Název krajské sekce			

Předseda krajské sekce (jméno, funkční období)

Krajská sekce hlavního města Prahy		

PhDr. Zuzana Strnadová (9.1.2007–dosud)

Středočeská krajská sekce			

PhDr. Jan Vinduška (29.11.2006–dosud)

Jihočeská krajská sekce			

Mgr. Pavel Šafr (8.2.2007–dosud)

Plzeňská krajská sekce			

Mgr. Dagmar Viletová (20.11.2006–dosud)

Karlovarská krajská sekce			

Mgr. Pavel Chrást (22.12.2006–22.11.2007)

						

Mgr. Aleš Jurčík (4.12.2007–dosud)

Ústecká krajská sekce			

Mgr. Milan Rosenkranc (15.2.2007–dosud)

Liberecká krajská sekce			

Ing. Zdeněk Vitáček (15.2.2007–dosud)

Královéhradecká krajská sekce			

PhDr. Zdeněk Zahradník (15.11.2006–dosud)

Pardubická krajská sekce			

PhDr. František Šebek (18.12.2006–dosud)

Krajská sekce Vysočina			

RNDr. Karel Malý (20.6.2006–dosud)

Jihomoravská krajská sekce			

Mgr. Antonín Reček (5.12.2006–dosud)

Olomoucká krajská sekce			

PhDr. Miroslava Hošková, CSc. (15.6.2006–dosud)

Zlínská krajská sekce			

PhDr. Ivan Plánka (13.11.2006–dosud)

Moravskoslezská krajská sekce			

PhDr. Jiřina Kábrtová (1.12.2006–dosud)

Účast předsedů Krajských sekcí AMG na jednání Senátu AMG ve sledovaném období:
Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG 		

Počet zasedání ve funkčním 		

ve funkčním období 2007–2009			

Účast v %

období 2007–2009

PhDr. Zuzana Strnadová

7				

11			

63,64%

Mgr. Pavel Šafr		

9				

11			

81,82%

Mgr. Antonín Reček		

10				

11			

90,91%

Mgr. Pavel Chrást (2x)

2				

9			

18,18%

PhDr. Zdeněk Zahradník

6				

11			

54,55%

Ing. Zdeněk Vitáček

5				

11			

45,45%

RNDr. Jiřina Kábrtová

5				

11			

45,45%

PhDr. František Šebek

6				

11			

54,55%

Mgr. Dagmar Viletová

8				

11			

72,73%

PhDr. Miloslava Hošková, CSc. 7				

11			

63,64%

PhDr. Jan Vinduška		

7				

11			

63,64%

Mgr. Milan Rosenkranc

8				

11			

72,73%

RNDr. Karel Malý		

3				

11			

27,27%

11			

81,82%

Mgr. Lukáš Jurčík (0x)

PhDr. Ivan Plánka		

9				

		

2007			

			

přítomnost počet účast v %		

PhDr. Zuzana Strnadová

3

4

Mgr. Pavel Šafr

3

Mgr. Antonín Reček

4

Mgr. Pavel Chrást (2x)

2008			
přítomnost počet účast v %

2009

přítomnost počet účast v %

75,00		

2

4

50,00

2

3

66,67

4

75,00		

3

4

75,00

3

3

100,00

4

100,00		

3

4

75,00

3

3

100,00

2

3

66,67		

0

3

0,00

0

3

0,00

PhDr. Zdeněk Zahradník

3

4

75,00		

1

4

25,00

2

3

66,67

Ing. Zdeněk Vitáček

2

4

50,00		

2

4

50,00

1

3

33,33

RNDr. Jiřina Kábrtová

1

4

25,00		

3

4

75,00

1

3

33,33

PhDr. František Šebek

2

4

50,00		

2

4

50,00

2

3

66,67

Mgr. Dagmar Viletová

2

4

50,00		

3

4

75,00

3

3

100,00

PhDr. Miloslava Hošková, CSc. 3

4

75,00		

2

4

50,00

2

3

66,67

Mgr. Lukáš Jurčík (0x)
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přítomnost počet účast v %		

přítomnost počet účast v %

přítomnost počet účast v %

PhDr. Jan Vinduška

3

4

75,00		

2

4

50,00

2

3

66,67

Mgr. Milan Rosenkranc

4

4

100,00		

2

4

50,00

2

3

66,67

RNDr. Karel Malý

1

4

25,00		

1

4

25,00

1

3

33,33

PhDr. Ivan Plánka

4

4

100,00		

3

4

75,00

2

3

66,67

Změny ve vedení stávajících oborových a odborných komisí ve sledovaném období ilustruje následující tabulka (předsedové
oborových a odborných komisí jsou členy Senátu AMG s hlasem rozhodovacím):
		

Název oborové či odborné komise		

Předseda komise

1.

archeologická				

PhDr. Karel Sklenář (datum poslední volby: 23.5.2007)

2.

botanická					

RNDr. Jiří Brabec (datum poslední volby: 29.5.2007)

3.

dějin umění				

PhDr. Jan Mohr

4.

etnografická				

PhDr. Jaroslav Dvořák (datum poslední volby: 4.3.2008)

5.

geologická				

RNDr. Petra Burdová (datum poslední volby: 28.5.2008)

6.

konzervátorů-restaurátorů			

Ing. Ivo Štěpánek (datum poslední volby: 11.9.2008)

7.

knihovnická				

PhDr. Jarmila Okrouhlíková (datum poslední volby: 17.10.2007)

8.

muzeologická				

Mgr. Irena Chovančíková (datum poslední volby: 28.5.2007)

9.

muzejních historiků				

Mgr. Václav Houfek (datum poslední volby: 29.11.2006)

10.

numismatická				

PhDr. Eduard Šimek (datum poslední volby: 16.10.2007)

11.

pro bezpečnost v muzeích			

Ing. Pavel Jirásek

12.

pro lidové stavitelství				

Mgr. Luboš Smolík

13.

pro militária				

PhDr. Ladislav Čepička (datum poslední volby: 16.12.2004)

14.

pro muzejní management			

PhDr. Helena Koenigsmarková

15.

pro muzejní pedagogiku a PR			

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (23.5.2007–25.2.2008)

							

Mgr. Přemysl Reibl (datum poslední volby: 25.2.2008)

16.

Mgr. Petr Kulda (20.4.2006–2007)

pro výpočetní techniku			

							

Činnost komise byla pozastavena Senátem AMG v roce 2007.

17.

pro regionální historii Moravy a Slezska		

PhDr. Blanka Rašticová (datum poslední volby: 22.11.2007)

18.

zoologická				

Ing. Ivo Rus (datum poslední volby: 3.9.2008)

Účast předsedů Komisí AMG na jednání Senátu AMG ve sledovaném období:
Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG

Počet zasedání ve funkčním 		

ve funkčním období 2007–2009		

Účast v %

období 2007–2009

PhDr. Karel Sklenář 		

6			

11			

54,55%

RNDr. Jiří Brabec 		

5			

11			

45,45%

PhDr. Jan Mohr		

5			

11			

45,45%

PhDr. Jaroslav Dvořák

8			

11			

72,73%

RNDr. Petra Burdová

7			

11			

63,64%

Ing. Ivo Štěpánek		

8			

11			

72,73%

PhDr. Jarmila Okrouhlíková

7			

11			

63,64%

Mgr. Irena Chovančíková

6			

11			

54,55%

Mgr. Václav Houfek		

5			

11			

45,45%

PhDr. Eduard Šimek

3			

11			

27,27%

Ing. Pavel Jirásek 		

1			

11			

9,09%

Mgr. Luboš Smolík		

5			

11			

45,45%

PhDr. Ladislav Čepička

1			

11			

9,09%

PhDr. Helena Koenigsmarková

7			

11			

63,64%

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (0x)

5			

10			

50,00%

10			

11			

90,91%

3			

11			

27,27%

Mgr. Přemysl Reibl (5x)
PhDr. Blanka Rašticová
Ing. Ivo Rus 		
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2007			
přítomnost počet účast v %

2008			

přítomnost počet účast v %

2009
přítomnost počet účast v %

PhDr. Karel Sklenář

4

4

100,00

1

4

25,00

1

3

33,33

RNDr. Jiří Brabec 		

2

4

50,00

2

4

50,00

1

3

33,33

PhDr. Jan Mohr		

2

4

50,00

1

4

25,00

2

3

66,67

PhDr. Jaroslav Dvořák

4

4

100,00

2

4

50,00

2

3

66,67

RNDr. Petra Burdová

2

4

50,00

3

4

75,00

2

3

66,67

Ing. Ivo Štěpánek		

3

4

75,00

4

4

100,00

1

3

33,33

PhDr. Jarmila Okrouhlíková

3

4

75,00

2

4

50,00

2

3

66,67

Mgr. Irena Chovančíková

2

4

50,00

2

4

50,00

2

3

66,67

Mgr. Václav Houfek		

3

4

75,00

1

4

25,00

1

3

33,33

PhDr. Eduard Šimek		

2

4

50,00

0

4

0,00

1

3

33,33

Ing. Pavel Jirásek 		

0

4

0,00

1

4

25,00

0

3

0,00

Mgr. Luboš Smolík		

2

4

50,00

1

4

25,00

2

3

66,67

PhDr. Ladislav Čepička

0

4

0,00

1

4

25,00

0

3

0,00

PhDr. Helena Koenigsmarková

3

4

75,00

3

4

75,00

1

3

33,33

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (0x)

0

4

0,00

2

3

66,67

3

3

100,00

PhDr. Blanka Rašticová

4

4

100,00

3

4

75,00

3

3

100,00

Ing. Ivo Rus 		

1

4

25,00

2

4

50,00

0

3

0,00

Mgr. Přemysl Reibl (5x)

V roce 2007 a 2008 doporučila Revizní komise AMG oslovit odborné a oborové komise, o jejichž činnosti neměla AMG již delší dobu žádné
zprávy. Tyto Komise AMG byly vyzvány k podání zprávy o činnosti nebo eventuálně o ukončení činnosti komise. Jednalo se o komise: dějin
umění, numismatiků, pro bezpečnost v muzeích, pro militaria, pro práci s veřejností a PR, pro výpočetní techniku a pro muzejní management.
Členové Komise pro výpočetní techniku AMG se vyslovili pro ukončení činnosti a Senát AMG pak na svém zasedání činnost komise pozastavil.
Sněm AMG by pak měl rozhodnout, zda komisi zruší úplně.
Regionální a oborová kolegia AMG v období 2007–2009 (personální obsazení funkce předsedy, vznik a zánik některých sdružení členů
AMG). Předsedové regionálních a oborových kolegií jsou členy Senátu AMG s hlasem poradním. V roce 2007 a 2008 doporučila Revizní komise
AMG oslovit kolegia, která v rámci AMG nevyvíjela delší dobu žádnou činnost, aby sdělila výkonné ředitelce AMG Anně Komárková, DiS., zda
svou činnost obnoví nebo ukončí. Oslovena byla tato kolegia: muzeí v přírodě, jihočeských a jihomoravských muzeí, muzeí horního Pojizeří,
jihovýchodních Čech, pobeskydských muzeí, kolegium galerií, okresních a krajských muzeí.
Název kolegia					

Jméno předsedy

Regionální kolegia
1.

kolegium jihočeských muzeí			

Mgr. Pavel Šafr (datum poslední volby: 13.3.2008)

							

Dne 13.3.2008 rozhodnuto o pokračování činnosti v rámci jednání Jihočeské

							

krajské sekce.

2.

Ing. Jaroslav Martínek

kolegium jihomoravských muzeí			

							

Zájem o pokračování v činnosti; měly by proběhnout volby nového předsedy

						

kolegia.

3.

kolegium muzeí horního Pojizeří			

Členové kolegia přešli pod Libereckou krajskou sekci AMG.

4.

kolegium muzeí jihovýchodních Čech		

Petr Pech

5.

kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska,

		

Boženy Němcové a bratří Čapků			

PhDr. Milan Horký (datum poslední volby: 23.11.2004)

6.

kolegium muzeí královských měst		

RNDr. Miroslava Šandová (datum poslední volby: 16.11.2006)

7.

kolegium muzeí Prácheňska			

Jitka Velková (datum poslední volby: 13.3.2003)

8.

kolegium pobeskydských muzeí			

PhDr. Ivo Otáhal

9.

kolegium šumavských muzeí			

Mgr. Pavel Fencl

							

Členové kolegia se rozhodli navázat jednání se zástupci Kolegia jihočeských

							

muzeí o budoucím spojení obou kolegií.
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Oborová kolegia
1.

kolegium galerií				

PhDr. Alica Štefančíková

							

Zájem o pokračování v činnosti.

2.

PhDr. Dalibor Hobl

kolegium muzeí v přírodě			

							

V roce 2007 vznikl na půdě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod

							

Radhoštěm Český svaz muzeí v přírodě o. s. Většina členů kolegia se stala

							

členy tohoto občasného sdružení.

3.

PhDr. Bedřich Štauber (datum poslední volby: 14.5.2001)

kolegium okresních muzeí			

							

Zájem o pokračování v činnosti.

4.

Mgr. Alois Čvančara

kolegium krajských muzeí			

II. Publikační aktivity AMG v letech 2007–2009
Periodikum Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky:
Redaktor: Mgr. Petra Medříková (do března 2007), Jana Řezáčová, BBus (do dubna 2008), Bc. Malvína Brychová (4/2008–dosud)
Grafická úprava: Anna Komárková, DiS. (ročník 2007), Martin Pálka (od ročníku 2008 nová grafická podoba)
Redakční rada: PhDr. Jana Hutníková (předsedkyně redakční rady), Ing. Milena Burdychová, PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Hana Dvořáková,
Mgr. Dagmar Fialová, Mgr. Hana Gancarzová, Mgr. David Hroch, RNDr. Petr Velemínský, RNDr. Jiří Žalman.
V roce 2007 vyšlo 6 čísel (celkový rozsah 180 stran, náklad 1000 výtisků). V roce 2008 vyšlo 6 čísel (celkový rozsah 264 stran, náklad 1000 výtisků), včetně Rejstříku AMG za rok 2007. V roce 2009 vyšla zatím 4 čísla (celkový rozsah 176 stran, náklad 1000 výtisků).
Články ve Věstníku AMG v letech 2007–2009
Krajské sekce AMG			

Komise AMG			

Kolegia AMG

Hl. m. Praha

1		

Archeologická		

2		

Královských měst

2

Jihočeská

–		

Botanická			

4		

Kraje A. Jiráska…

2

Jihomoravská

–		

Etnografická		

6		

Šumavských měst

1

Karlovarská

–		

Knihovnická		

2		

Ostatní kolegia ve sledovaném období

Královéhradecká

1		

KR			

3		

zprávy o své činnosti ve Věstníku AMG

Liberecká

–		

Muzejních historiků		

2		

nepublikovala.

Moravskoslezská

–		

Muzejní management

1

Olomoucká

1		

Muzejní pedagogika		

1

Pardubická

1		

Numismatická		

1

Plzeňská		

2		

RHMS			

4

Středočeská

1		

Zoologická		

3

Vysočina		

–		

Ostatní komise ve sledovaném období zprávy

Ústecká		

2		

o své činnosti ve Věstníku AMG nepublikovaly.

Zlínská		

1		

Další publikace:
Adresář muzeí a galerií v ČR pro období 2009–2010. Náklad 1200 ks, Praha 2008, 236 stran. ISBN 978-80-86611-27-3, ISSN 1212-9348.
Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2006. Náklad 400 ks, Praha 2007, 24 stran. ISBN 978-80-86611-22-8.
Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2007. Náklad 400 ks, Praha 2008, 24 stran. ISBN 978-80-86611-25-9.
Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2008. Náklad 400 ks, Praha 2009, 34 stran. ISBN 978-80-86611-32-7.
Výroční zpráva V. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis 2006. Náklad 1000 ks, Praha 2007, 64 stran. ISBN 978-80-86611-20-4.
Výroční zpráva VI. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis 2007. Náklad 1000 ks, Praha 2008, 64 stran. ISBN 978-80-86611-23-5.
Výroční zpráva VII. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis 2008. Náklad 1000 ks, Praha 2009, 68 stran. ISBN 978-80-86611-30-3.
Pražská muzejní noc 16. června 2007. Náklad 40 000 ks, Praha 2007, 112 stran. ISBN 978-80-86611-21-1.
Pražská muzejní noc 14. června 2008. Náklad 40 000 ks, Praha 2008, 110 stran. ISBN 978-80-86611-24-2.
Pražská muzejní noc 20. června 2009. Náklad 40 000 ks, Praha 2009, 108 stran. ISBN 978-80-86611-31-0.
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Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech. Sborník příspěvků ze semináře – Národní archiv, 21. listopadu 2006. Náklad 1000 ks, Praha 2008,
CD-ROM. ISBN 978-80-8661-26-6.
Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea
tvůrce brněnské muzeologické školy Z. Z. Stránského. Náklad 600 ks, Praha 2008, 230 stran. ISBN 978-80-86611-28-0.
Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Znojmo 4.–6. září 2007. Náklad 500 ks. ISSN 1801-1179, ISBN 978-80-86413-41-9.
Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Příbram 9.–11. září 2008. Náklad 500 ks. ISSN 1801-1179. ISBN 978-80-86413-49-5.
Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Hradec Králové 8.–10. září 2009 (v tisku).
Sborník z konference Muzea, památky a konzervace 2008 / Museums, Monuments and Conservation 2008, Brno 16.–17. dubna 2008. ISBN 978-8086413-53-2.
Textil v muzeu : soubor statí k problematice barvířské a tiskařské textilní techniky. Brno 2008, ISBN 978-80-86413-52-5.
Dlouhodobý projekt vytváření „Pojmosloví etnografických sbírek“ – jsou zpracovány pojmosloví v kovářství, lidový nábytek, nábytek, řemesla,
textil, textilie pro domácnost, zemědělství, zvěrokleštičské nářadí, dřevozpracující nářadí – elektronickou verzi na CD-ROM pro muzea zprostředkovává Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.
Sborník ze semináře „Teorie a praxe – dokumentace společnosti“ konaného v říjnu 2006 v Technickém muzeu v Brně. Brno 2007, ISBN 978-80-86413-40-2.
Teorie a praxe 2007 : sborník z mezinárodního semináře – setkání vyučujících muzeologie na VŠ v České republice a na Slovensku, sborník z odborného
semináře konaného v říjnu 2007 v Technickém muzeu v Brně. Brno 2008, ISBN 978-80-86413-51-8.
Sborník ze semináře „Muzeologie na počátku 3. tisíciletí“, konaného ve dnech 14.–16. října 2008 v Technickém muzeu v Brně. Brno 2009, ISBN 97880-86413-61-7.
Sborník ze 17. setkání bavorských, českých a saských muzejních pracovníků. „Stolečku, prostři se. Strava jako interkulturní fenomén v muzeu.“ Cheb
2009. ISBN 978-80-86611-29-7.

III. Server muzeí a galerií České republiky – Statistika návštěvnosti:
Rok 2009

Unikátní

Počet

			

návštěvy

návštěv

Leden 		

6 718

12 407		

64 876		

223 572		

5.51 GB

Únor 		

7 312

12 945		

68 945		

241 256		

5.48 GB

Březen		

8 868

15 273		

65 933		

252 048		

5.59 GB

Duben		

8 658

14 560		

70 589		

256 625		

4.83 GB

Květen		

4 451

23 020		

99 757		

516 302		

9.58 GB

Červen		

16 187

26 004		

99 857		

573 380		

8.70 GB

Červenec

6 968

12 406		

50 586		

193 729		

6.02 GB

Srpen 		

6 572

12 526		

57 189		

181 658		

6.45 GB

Září 25.9.2009
Celkem		

Počet 		

Hity (počet kliků na jakýkoliv

pohlížených stránek

Počet přenesených bajtů

odkaz na stránkách AMG)

5 747

10 900		

34 980		

145 521		

4.85 GB

81 481

140 041		

612 712		

2 584 091		

57.01 GB

IV. Některé vybrané ekonomické ukazatele o činnosti AMG v letech 2007–2009
Příjmy				
					

2007
k 31.12.2007

Členské příspěvky			

1 478 300,00 Kč

2008		
2009 (plán)
k 31.12.2008		
1 487 900,00 Kč

1 485 000,00 Kč

Celkem
4 451 200,00 Kč

Příspěvky členů ČKMŠ		

25 000,00 Kč

15 000,00 Kč

20 000,00 Kč

60 000,00 Kč

Dotace MK ČR			

1 493 000,00 Kč

1 860 000,00 Kč

1 900 000,00 Kč

5 253 000,00 Kč

Granty dalších subjektů		

400 000,00 Kč

437 00,00 Kč

200 000,00 Kč

1 037 000,00 Kč

Úroky z účtů			

1 318,24 Kč

1 535,64 Kč

1 200,00 Kč

4 053,88 Kč

Reklama a poskytované služby		

384 240,00 Kč

417 318,00 Kč

315 00,00 Kč

1 116 558,00 Kč

Příjmy z ediční činnosti		

3 740,00 Kč

8 187,00 Kč

2 000,00 Kč

13 927,00 Kč

Účastnické poplatky		

208 960,00 Kč

246 605,59 Kč

210 714,50 Kč

666 280,09 Kč
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Ostatní příjmy				

- Kč

10154,00 Kč

- Kč

10 154,00 Kč

Převod z předchozího roku		
Celkem				

182 956,61 Kč
4 177 514,85 Kč

354 784,86 Kč
4 838 485,09 Kč

462 258,09 Kč
4 596 172,59 Kč

999 999,56 Kč
13 612 172,53 Kč

Výdaje				

k 31.12.2007

k 31.12.2008

2009 (plán)

Celkem

Ediční činnost – neperiodická		

42 924,50 Kč

155 419,75 Kč

150 000,00 Kč

348 344,25 Kč

Ediční činnost – Věstník		

193 547,20 Kč

254 570,65 Kč

250 000,00 Kč

698 117,85 Kč

Ediční činnost – komise a členové

322 693,00 Kč

133 000,00 Kč

40 000,00 Kč

495 693,00 Kč

Poštovné a distribuce, logistika

76 767,00 Kč

34 843,00 Kč

40 000,00 Kč

151 610,00 Kč

Gloria musaealis			

285 568,30 Kč

380 987,19 Kč

395 000,00 Kč

1 061 555,49 Kč

Festival muzejních nocí		

49 155,10 Kč

33 144,27 Kč

54719,00 Kč

137 018,37 Kč

Pražská muzejní noc		

557 503,50 Kč

536 601,10 Kč

475863,00 Kč

1 569 967,60 Kč

Brněnská muzejní noc		

210 756,50 Kč

261 508,00 Kč

267 829,00 Kč

740 093,50 Kč

Muzea a 20. století			

- Kč

2 000,00 Kč

3 456,50 Kč

Server muzeí a galerií		

244 270,30 Kč

1 456,50 Kč		

184 148,50 Kč

80 000,00 Kč

508 418,80 Kč

Škola muzejní propedeutiky		

131 093,59 Kč

132 137,87 Kč

225 000,00 Kč

488 231,46 Kč

Kolokvium na aktuální téma		

206 353,68 Kč

165 949,84 Kč		

- Kč

372 303,52 Kč

Tvorba oborového názvosloví		

9 085,00 Kč

8 000,00 Kč

20 000,00 Kč

37 085,00 Kč

Oborové databáze		

24 372,19 Kč

16 408,64 Kč

10 000,00 Kč

50 780,83 Kč

Semináře oborových komisí 		

73 961,00 Kč

146 809,00 Kč

141 000,00 Kč

361 770,00 Kč

Semináře členů AMG		

21 000,00 Kč

35 353,00 Kč

80 200,00 Kč

136 553,00 Kč

Generální konference ICOM		

29 425,10 Kč		

- Kč

29 425,10 Kč

Muzeum a změna III.			

- Kč

315 765,14 Kč

- Kč		

501 598,00 Kč

817 363,14 Kč

Muzejní statistika				

- Kč

15 271,59 Kč

30 000,00 Kč

45 271,59 Kč

IX. Sněm AMG				

- Kč		

- Kč

90 000,00 Kč

90 000,00 Kč

Výroční zpráva AMG		

13 113,80 Kč

12 011,80 Kč

20 000,00 Kč

45 125,60 Kč

Osobní náklady			

774 786,00 Kč

888 151,00 Kč

1 056 000,00 Kč

2 718 937,00 Kč

Cestovné			

55 043,61 Kč

88 245,00 Kč

65 000,00 Kč

208 288,61 Kč

Nájemné kanceláře			

148 447,00 Kč

140 782,00 Kč

150 000,00 Kč

439 229,00 Kč

Energie a pojištění			

42 340,00 Kč

50 258,50 Kč

56 000,00 Kč

148 598,50 Kč

Poplatky za vedení účtu		

6 909,88 Kč

6 054,20 Kč

7 000,00 Kč

19 964,08 Kč

Kancelářské potřeby		

3 547,09 Kč

647,00 Kč

15 000,00 Kč

19 194,09 Kč

Poštovné			

6 085,00 Kč

7 901,50 Kč

10 000,00 Kč

23 986,50 Kč

Telefon				

61 598,00 Kč

46 111,65 Kč

60 000,00 Kč

167 709,65 Kč

Služby – účetnictví			

90 950,00 Kč

84 000,00 Kč

84 000,00 Kč

258 950,00 Kč

Služby – IT			

12 600,00 Kč

40 500,00 Kč

36 000,00 Kč

89 100,00 Kč

Služby				

8 779,00 Kč

7 034,00 Kč

10 000,00 Kč

25 813,00 Kč

Ostatní provozní náklady		

1 000,00 Kč

2 000,00 Kč

5 000,00 Kč

8 000,00 Kč

Hardware			

14 830,00 Kč

15 374,70 Kč

25 000,00 Kč

55 204,70 Kč

Nájem zařízení 			

73 726,65 Kč

58 743,44 Kč

63 000,00 Kč

195 470,09 Kč

Software a odb. literatura		

3 035,00 Kč

10 648,00 Kč

15 000,00 Kč

28 683,00 Kč

Nábytek a zařízení				
Spotřební materiál			

- Kč

10 031,50 Kč		

993,50 Kč

Vratky nevyčerpaných dotací		

- Kč

10 031,50 Kč

5 000,00 Kč

6 979,00 Kč

- Kč		

- Kč

25 013,00 Kč

22 609,00 Kč		

- Kč

22 609,00 Kč

985,50 Kč

25 013,00 Kč		

ČKMŠ					

- Kč

Česko-sasko-bavorské setkání			

- Kč

93 077,00 Kč

21 244,66 Kč

114 321,66 Kč

3 922 729,99 Kč

4 395 083,33 Kč

4 556 453,66 Kč

12 774 266,98 Kč

Celkem			
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Užití finančních prostředků AMG v letech 2007–2009
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Přehled složení členských příspěvků Asociace muzeí a galerií České republiky v letech 2007–2009
Kategorie				

2007 		

2008			

2009

I.		

Výše v Kč			

26 450,00 Kč		

26 450,00 Kč		

			

Počet členů		

15			

17			

26 450,00 Kč
17

		

Celkem Kč		

396 750,00 Kč		

449 650,00 Kč		

449 650,00 Kč

II.		

Výše v Kč			

10 580,00 Kč		

10 580,00 Kč		

10 580,00 Kč

			

Počet členů		

39			

41			

		

Celkem Kč		

412 620,00 Kč		

433 780,00 Kč		

III.		

Výše v Kč			

5 980,00 Kč		

5 980,00 Kč		

			

Počet členů		

58			

53			

5 980,00 Kč

		

Celkem Kč		

346 840,00 Kč		

316 940,00 Kč		

IV.		

Výše v Kč			

1 960,00 Kč		

1 960,00 Kč		

			

Počet členů		

148			

153			

		

Celkem Kč		

290 080,00 Kč		

299 880,00 Kč		

Individuální

41
433 780,00 Kč
54
322 920,00 Kč
1 960,00 Kč
160
313 600,00 Kč

Výše v Kč			

400,00 Kč		

400,00 Kč		

členové

Počet členů		

52			

60			

400,00 Kč

		

Celkem Kč		

20 800,00 Kč		

24 000,00 Kč		

Ideální výnos v Kč Celkem Kč		

1 467 090,00 Kč		

1 524 250,00 Kč		

62
24 800,00 Kč
1 544 750,00 Kč

Přehled finančních prostředků vynaložených na činnost komisí AMG v letech 2007–2009
Komise			
				

2007		
k 31.12.2007

2008

2009 (plán)

Celkem

k 31.12.2008		

1. archeologická			

3 130,00 Kč

6 000,00 Kč

6 000,00 Kč

15 130,00 Kč

2. botanická			

11 087,50 Kč

15 858,60 Kč

15 000,00 Kč

41 964,10 Kč

3. pro dějiny umění		

- Kč		

- Kč		

- Kč		

- Kč

4. etnografická			

26 465,50 Kč

49 852,50 Kč

50 000,00 Kč

126 318,00 Kč

5. geologická			

10 278,00 Kč

23 000,00 Kč

15 000,00 Kč

48 278,00 Kč

6. muzejních historiků		

- Kč

20 000,00 Kč

- Kč

20 000,00 Kč

7. knihovnická			

11 000,00 Kč

20 000,00 Kč

15 000,00 Kč

46 000,00 Kč

8. numismatická			

- Kč		

- Kč		

- Kč		

- Kč

9. restaurátorů/konzervátorů		

279 693,00 Kč

42 000,00 Kč

40 000,00 Kč

361 396,00 Kč

10. zoologická			

10 000,00 Kč

11 969,00 Kč

12 000,00 Kč

33 969,00 Kč

11. pro lidové stavitelství		

14 000,00 Kč

14 000,00 Kč

- Kč

28 000,00 Kč

12. pro militária			

- Kč

13. pro management		

- Kč

5 128,90 Kč

3 000,00 Kč

8 128,90 Kč

14. pro muzejní pedagogiku a PR

- Kč

165 949,84 Kč

15 000,00 Kč

180 949,84 Kč

15. pro výpočetní techniku		
16. muzeologická			
17. pro bezpečnost v muzeích		
18. pro regionální historii Moravy a Slezska
Celkem			

- Kč		
10 000,00 Kč

- Kč		

- Kč		

- Kč		
25 000,00 Kč

- Kč		
15 000,00 Kč

- Kč

- Kč
40 000,00 Kč

- Kč

- Kč

8 000,00 Kč

21 000,00 Kč

15 000,00 Kč

- Kč		

36 000,00 Kč

365 654,00 Kč

419 758,84 Kč

201 000,00 Kč

986 412,84 Kč

Zdroj: Výroční zprávy Asociace muzeí a galerií České republiky za léta 2006–2008, archiv AMG

- Kč
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Usnesení

IX. Sněmu Asociace muzeí a galerií České republiky,
konaného ve dnech 6. a 7. října 2009 v Písku
1. Sněm zvolil komise ve složení:
Mandátová komise: Mgr. Antonín Šimčík, Mgr. Dana Veselská, PhDr. Zita Zemanová
Návrhová komise: Mgr. Irena Chovančíková, Ing. Vladimíra Durajková, PhDr. Mgr. Martin Reissner, RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, PhDr. František Šebek
Volební komise: Mgr. Pavel Holman, Mgr. Antonín Reček, PhDr. Zuzana Strnadová, Ing. Ivo Štěpánek, Mgr. Přemysl Reibl, kterého nahradil
v průběhu jednání Sněmu na základě dodatečné volby PhDr. Ivan Plánka
2. Sněm bere na vědomí Zprávu o plnění hlavních linií programu činnosti AMG na léta 2007–2009.
3. Sněm schválil změnu Stanov AMG. Doplnil § 11 odst. 3 Stanov AMG – Exekutiva AMG, který nyní zní: „Členství v exekutivě zaniká, pokud člen
exekutivy rezignuje na svoji funkci nebo přestane být zaměstnancem řádného člena nebo řádný člen, jehož je člen exekutivy zaměstnancem,
přestane být členem AMG, a nebo klesne-li jeho účast na jednáních exekutivy pod 50 % za jeden kalendářní rok s výjimkou neúčasti ze zdravotních důvodů.“ Tuto změnu Stanov AMG oznámí Exekutiva AMG ve stanoveném termínu k registraci Ministerstvu vnitra ČR.
4. Sněm schválil Volební řád pro volby do orgánů AMG na IX. Sněmu AMG.
5. Sněm zvolil exekutivu AMG ve složení:
Předseda AMG: PhDr. Eva Dittertová
I. místopředseda AMG: PhDr. Luděk Beneš
II. místopředseda AMG: PhDr. Helena Koenigsmarková
Členové exekutivy:
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
PhDr. Jana Hutníková
Mgr. Irena Chovančíková
PhDr. Zita Zemanová
Sněm zvolil revizní komisi ve složení:
Předseda revizní komise: Ing. Milena Burdychová
Členové revizní komise: Mgr. Hana Garncarzová, PhDr. Pavel Popelka, CSc.
6. Sněm schvaluje Hlavní programové linie činnosti AMG na léta 2009–2012:
A. Koncepční činnost
- v návaznosti na Státní kulturní politiku a Koncepci rozvoje muzejnictví pro období 2009–2014 zaměřit aktivity AMG na jedno z nejdůležitějších témat českého muzejnictví – definování systému profesních a etických standardů muzejní práce
- na základě soustavy standardů se podílet na přípravě Národního registračního systému muzeí a galerií při zachování hierarchicky strukturované muzejní sítě v ČR
- pokračovat v úsilí vytvořit efektivní systém statistického sledování oboru muzejnictví také vzhledem ke sledování výkonnosti muzeí (tzv.
Benchmarking)
- napomáhat při rozvoji a realizaci programů digitalizace kulturního dědictví ČR vzhledem k probíhajícím evropským projektům (např. Europeana, Athena atd.) a Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
- pokračovat v odborných činnostech AMG a vytvořit kooperaci těchto činností ve vztahu ke stávajícím a nově vznikajícím metodickým centrům MK ČR zřizovaných prostřednictvím svých příspěvkových organizací
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- připravit k realizaci projekt profesionalizace českého muzejnictví v souvislosti se zpracováním standardů muzejní práce, podílet se na zkvalitňování a profesionalizaci systému řízení muzeí uspořádáním vzdělávacích kursů pro muzejní pracovníky
B. Propagace a popularizace muzejnictví
- dostupnými prostředky pokračovat v účinnější propagaci a popularizaci oboru muzejnictví
- zpracovat koncepci AMG ve vztahu ke sdělovacím prostředkům vzhledem k nástrojům, které má sdružení k dispozici
- rozšířit spolupráci s médii vzhledem k propagaci a prezentaci jednotlivých akcí AMG a AMG jako největšímu profesnímu sdružení sbírkotvorných institucí v České republice
- usilovat o výraznější propagaci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v médiích i směrem k široké veřejnosti, zapojit veřejnost do hodnocení přihlášených projektů
- v závislosti na finančních možnostech AMG se pokusit o zvýšení nákladu Věstníku AMG, usilovat o rozšíření jeho autorského zázemí a pokusit
se o vyvolání potřebné diskuse na vybraná aktuální témata oboru muzejnictví
- navázat spolupráci a připravit společné projekty s Informačním a kulturním centrem Nostický palác (IKC) jako specializovaným odborem
Národního technického muzea pro oblast prezentace kulturního dědictví ČR, jehož posláním je představit veřejnosti kulturu ČR, podpořit
prezentaci činnosti příspěvkových organizací zřizovaných MK ČR, jednotlivých krajů a obcí a jimi zřizovaných kulturních institucí, nevládních
neziskových organizací působících v kultuře, s cílem je zviditelnit, propagovat, vzájemně propojit a otevřít tak možnost jejich další spolupráce,
motivace, informovanosti a inspirace
C. Legislativní aktivity
- sledovat snahy o transformaci právně organizační formy příspěvkových organizací v kultuře a podílet se na přípravě novely zákona o obecně
prospěšných organizacích nebo nového zákona o veřejně prospěšných institucích v kultuře
- usilovat o novelizaci památkového zákona s cílem optimálně vyřešit stávající problémy v muzejní praxi, zejména vzhledem k problematice
archeologických nálezů; příp. se podílet na přípravě nového zákona o památkovém fondu
- podílet se na odstranění rozporů v legislativních normách týkajících se oboru muzejnictví, zejména archivního a muzejního zákona
- podílet se na zvyšování povědomí muzeí a galerií o právech chráněných autorským zákonem
D. Oblast muzeologie a vzdělávání
- nadále podporovat vzdělávání muzejních pracovníků, organizačně a odborně zajistit pokračování kurzů Školy muzejní propedeutiky
- připravit specializovaný kurz věnovaný edukační činnosti muzeí a galerií pro všechny typy muzejních pracovníků
- podílet se na vypracování standardu výchovně-vzdělávací činnosti muzeí a galerií vzhledem ke kurikulární reformě MŠMT ČR a probíhající
transformaci systému vzdělávání v ČR, zapojit se do meziresortních diskuzí na toto téma
- podílet se na větším provázání oborů muzejnictví a školství, iniciovat jejich užší spolupráci a zapojení muzeí do vzdělávacího systému ČR
- připravit a publikovat učební text základního kurzu Školy muzejní propedeutiky – všeobecné příručky muzejní práce
- připravit učební text nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky – metodickou příručku muzejního výstavnictví
- podílet se na vydávání překladových a původních titulů jako studijního materiálu nejen pro žáky Školy muzejní propedeutiky
- uspořádat dvě celorepubliková kolokvia na aktuální témata z oboru českého muzejnictví
E. Vnitřní chod AMG
- zlepšit informační toky v rámci AMG, aktivizovat činnost nefunkčních krajských sekcí a oborových komisí AMG, zintenzívnit spolupráci s předsedy těchto orgánů AMG, zlepšit vnitřní PR v rámci AMG a vytvořit z AMG značku profesní kvality
- pokračovat v profesionalizaci centrálního pracoviště AMG
- rozšířit okruh členů přímo se podílejících na činnosti sdružení prostřednictvím pracovních skupin a řízení jednotlivých projektů
- pokračovat v realizaci zkvalitňování webových prezentací AMG
F. Vnější vztahy
- v roce 2012 připravit ve spolupráci s dalšími partnery čtvrtou mezinárodní muzeologickou konferenci na téma soudobé dokumentace
v návaznosti na projekt Red Museums
- i nadále se podílet na činnosti nevládních neziskových organizací a sdružení v oblasti paměťových institucí (Český komitét Modrého štítu,
Český výbor ICOM, Rada galerií ČR, ICOMOS, SKIP, ČAS atd.)
- rozvíjet spolupráci se zahraničními a mezinárodními institucemi z těchto oblastí, účastnit se ve větší míře jejich aktivit (NEMO, ICOM, ZMS
atd.)
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- pokračovat v užší spolupráci se zástupci zřizovatelů muzeí a galerií v jednotlivých regionech, rozvíjet spolupráci a nacházet společná témata
s Asociací krajů ČR
7. Sněm ukládá Krajským sekcím AMG uskutečnit ve lhůtě do tří měsíců volby předsedů krajských sekcí.
8. Sněm ukládá exekutivě AMG vyzvat ve lhůtě do tří měsíců komise, které za minulé volební období 2007–2009 nevykazovaly v rámci AMG
činnost, aby zvolily svého předsedu a stanovily své hlavní programové linie činnosti na další období. Jedná se o Komise pro militária, pro bezpečnost v muzeích a pro dějiny umění.
9. Sněm schválil zrušení Komise pro výpočetní techniku při AMG.
10. Sněm projednal odvolání PhDr. Miloše Zárybnického proti rozhodnutí Senátu AMG ze dne 8. září 2009 o jeho nepřijetí za individuálního
člena AMG. Sněm revokoval usnesení Senátu AMG a schválil žádost o přijetí PhDr. Miloše Zárybnického za individuálního člena AMG.
11. Sněm byl seznámen s Dokumentem o profesi konzervátora-restaurátora AMG, který předložila Komise konzervátorů-restaurátorů AMG,
a vyzývá členy AMG k zaslání eventuálních připomínek Exekutivě AMG do konce roku 2009. Upravený materiál předloží Exekutiva AMG ke
schválení Senátu AMG na jeho prvním zasedání v roce 2010.
12. Sněm AMG děkuje členům, kteří v uplynulém období pracovali v exekutivě a v ostatních orgánech AMG za jejich činnost.

V Písku, dne 7. října 2009
Za správnost návrhová komise ve složení:
PhDr. František Šebek, předseda komise
Mgr. Irena Chovančíková
Ing. Vladimíra Durajková
PhDr. Mgr. Martin Reissner
RNDr. Mgr. Miroslava Šandová

		

Kalendárium kulturních událostí
Nové Strašecí

Praha

Fotografie autorské dvojice Ondřeje Beránka a Dominika
Hrabala
8.10. – 8.11.2009

Dům U Kamenného zvonu
Tenkrát na východě
9.10. – 6.12.2009
Dům U Zlatého prstenu
Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie		
4.9. – 1.11.2009
Městská knihovna
Midway
2.10.2009 – 10.1.2010
Staroměstská radnice
Jan Šerých
9.9. – 15.11.2009
Josef Bolf
27.11.2009 – 21.2.2010

Městské muzeum

Nový Bor

Sklářské muzeum Nový Bor
Vlastimil Pospíchal

17.10. – 31.12.2009

Nový Jičín

Muzeum Novojičínska, p. o.

… A utlučem je čepicema
Adolf Zábranský – malíř a ilustrátor

3.9.2009 – 28.2.2010
9.10. – leden 2009

Olomouc

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Panenky z dílny A. Šlesingerové
Vánoční výstava

Opava

6.11. – 31.12.2009
4.12. – 31.12.2009

Galerie Rudolfinum
Baselitz

9.9.– 6.12.2009

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Zdeněk Sýkora a Karel Malich – Linie a dráty – Dialog		
2.10.2009 – 10.1.2010

Slezské zemské muzeum
Čisté prádlo
Památník Petra Bezruče
Slezsko v díle Adolfa Zdrazily

17.9. – 15.11.2009

Muzeum hlavního města Prahy

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže

Cesta do hlubin města aneb 12 nej… objevů pražské archeologie
13.1. 2009 – 10.1. 2010
České medaile 19. století
9.9. – 22.11.2009
Merkur
od 9.12.2009

Ostrava

Papírový svět Richarda Vyškovského 17.10.2009 – leden 2010

6.11.2009 – 19.3.2010

Orlová–Lutyně
Papírová platidla

8.10. 2009 – 28.2.2010

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Arteterapie v domě umění
Skvosty evropského umění

Ostroh

říjen 2009 – červen 2010
25.3. – 31.12.2009

Hrad Ostroh (Seeberg)
Proměny

4.9. – 13.11.2009

Pardubice

Východočeská galerie v Pardubicích

Vladimír Tarasov
14.10.2009 – 31.1.2010
Východočeské muzeum v Pardubicích
Psí život
9.10. – 10.1.2010

Paseky nad Jizerou

Památník zapadlých vlastenců

Malovaný nábytek paseckých Čermáků

Pelhřimov

2.5.2009 – 25.4.2010

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Lidové kroje z Pelhřimovska

Petřvald u Karviné
Technické muzeum

Z petřvaldských školních lavic

Písek

listopad – prosinec 2009
27.10.2009 – 15.4.2010

Prácheňské muzeum v Písku

Prvohorní Pompeje
listopad – prosinec 2009
20. výročí r. 1989
listopad 2009
Karel Klostermann: Cesta z Písku na Šumavu
prosinec 2009
Jihočeská lidová architektura
1.10. – 1.11.2009
Galerie
Kostel ve městě
listopad – prosinec 2009

Plzeň

Západočeské muzeum v Plzni
Od Váchala k Haňkovi
Litina
Zázračné prameny
Národopisné muzeum Plzeňska
Náruživosti bořivé navzdory

IV

Galerie hlavního města Prahy

17.9. – 1.11.2009
2.10.2009 – 10.1.2010
23.10.2009 – 28.2.2010
16.10. – 15.11.2009

Muzeum Karlova mostu
Muzeum Policie ČR

Kriminalistika proti zločinu
Kriminalistický kabinet 1959–1970
Jiří Sozanský – Magor

do 20.12.2009
do 20.12.2009
29.10. – 30.11.2009

Národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna
Otakar Lebeda 1877–1901
Veletržní palác
Design stage
Stíny a jevišti

Národní muzeum

26.6.2009 – 24.1.2010
23.9. – 17.11.2009
9.10.2009 – 10.1.2010

Příběh planety Země
30.9.2009 – 6.7.2010
Nejen suchá věda
3.12.2008 – 26.11.2009
Homolice – Mořští malíři a architekti
4.8. – 1.11.2009
Masarykova univerzita
16.9. – 8.11.2009
Budova bývalého Federálního shromáždění
Košický zlatý poklad
17.9.2009 – 6.1.2010
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Narodila jsem se v Americe (Růžena Nasková 1884–1960)
22.4.2009 – 28.3.2010
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
100 let Pražského pěveckého sboru Smetana 31.3.2009 – 29.3.2010
Musaion – národopisné oddělení
Český Banát
12.9.2009 – 28.3.2010
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur
Celým světem na stereoskopech
11.6.2009 – 28.3.2010

Národní zemědělské muzeum Praha

Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí 18.9.2009 – 30.6.2010
Patřičný a hosté – O dřevě
30.9.2009 – 30.6.2010

Památník národního písemnictví
Pavel Piekar – Imaginární portréty
Letohrádek Hvězda
Literatura bez hranic

15.5. – 1.11.2009

Stalo se v zemi české… Jak se učil dějepis

22.5. – 9.11.2009

25.9. – 1.11.2009

Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského
v Praze

Kalendárium kulturních událostí
Rakovník

Správa Pražského hradu

Císařská konírna Pražského hradu
Umění české reformace
Jízdárna Pražského hradu
Josef Čapek

16.12.2009 – 4.4.2010
7.10.2009 – 17.1.2010

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Je suis dada: vlámský design mezi snem a realitou
23.10. – 29. 11. 2009
Galerie Josefa Sudka
Helena Wilsonová: Fotografie
15.10.2009 –10.1.2010

Židovské muzeum v Praze

Cesta života: Rabi Löw (kol. 1525–1609)
5.8. – 8.11.2009
Helga Hošková: Život a dílo
15.10. – 29.11.2009
„Narození…" Z cyklu výstav Události židovského života		
10.12.2009 – 21.2.2010

Prachatice

Galerie Samson – Cafeé
Sylva Prchlíková – Obrazy

27.10. – 12.12.2009

Rokycany

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Zmizelé Rokycansko aneb Proměny Rokycanska ze sbírek
muzea
17.9. – 1.11.2009

Roudnice nad Labem

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Barbora Špaletová – Lukáš Rittstein – Přemístění		
24.9. – 15.11.2009
Jitka Válová – Hudba
1.10. – 15.11.2009
Josef Čapek – Země a lidé
26.11.2009 – 10.1.2010
Pavel Kopřiva – Vše je tak pomalé
10.12.2009 – 10.1.2010

Podřipské muzeum

NM – Muzeum české loutky a cirkusu

Historie Lobkowického pivovaru v Roudnici n. L.
říjen – prosinec 2009

Prachatické muzeum

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Zašlý svět života v maringotkách

24.4.2009 – 28.2.2010

Historické kočárky a kolébky

23.9. – 31.12.2009

Prostějov

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Už jedou!
Sametová revoluce na Prostějovsku

17.9. – 1.11.2009
8.10. – 22.11.2009

Předklášteří

Letem muzejním světem
J. B. Trnka dětem (dřevořezby)
Památné stromy Tišnovska

23.5. – 8.11.2009
od 8.11.2009
od 29.11.2009

Přerov

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Jaroslav Štěpánek – obrazy
11.9. – 1.11.2009
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
Hostince a kavárny v Přerově
5.11. – 29.11.2009
Světový sport objektivem Jiřího Vojzoly
12.11.2009 – 31.1.2010
Betlémy
3.12. – 31.12.2009
Galerie
Hurá za Ferdou Mravencem!
30.5. – 30.8.2009
Ornitologická stanice
Nástrahy, pasti a železa na škodnou
1.5. – 1.11.2009
Člověk a krajina
1.9. – 31.12.2009

Přeštice

Dřevo v pohybu
Krása z nití stvořená
Vánoce skašovských hračkářů

Příbor

Příbram

2.9. – 8.11.2009
24.11.2009 – 4.1.2010
24.11.2009 – 4.1.2010
25.8.2009 – 28.2.2010
6.10. – 30.11.2009

Hornické muzeum Příbram
Kalcity z Prachovic
Příbramské poutě

Rajhrad

do 31.12.2009
do 31.12.2009

Památník písemnictví na Moravě
Chryzantémy a nostalgie podzimu
Listování + Co rok dal

28.8. – 20.11.2009

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany

Obrazy a obrázky malířky Josefy Burianové

Sokolov

27.10. – 22.11.2009
27.11.2009 – 8.1.2010

Krajské muzeum Sokolov, p. o.

Světlana Kuncová, Ing. Rudolf Tyller: Romantické cesty za mizející krajinou
19.6. – 1.11.2009

Stěbořice

Arboretum Nový Dvůr

Kronika Arboreta Nový Dvůr
Jak roste dřevo?

Strakonice

Muzeum středního Pootaví
Vánoční výstava

Strážnice

Městské muzeum

Mizející svět – výstava fotografií

Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích
Touha být Indiánem
Vyšla hvězda nad Betlémem

Šumperk

1.1.2009 – 31.1.2010
20.8. – 31.12.2009
28.11. – 31.12.2009
8.11.2009 – 6.1.2010
16.10.2009 – 1.1.2010
od 11.12.2009

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Kamenné svědectví minulosti
Dřevěné kostely Evropy

Souputníci Zdenky Braunerové

Cesta světla – Vánoční výstava

Muzeum Brněnska, p. o.

Dům historie Přešticka

Roztoky u Prahy

4.11. – 22.11.2009
10.12.2009 – 3.1.2010

Stromy jako domy
Vyznání Jeseníkům
Jaký byl listopad 1989

4.10.2009 – 18.1.2010
9.10. – 29.11.2009
26.10.2009 – 15.1.2010

Galerie Šumperska

O lásce a milování, aneb Erotika v muzejních sbírkách		
10.9.2009 – 31.1.2010

Teplice

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Zmizelé Teplice
Střety s totalitou
Šťastné a veselé…
Jízdárna
Porcelán s modrými cibulkami…

Terezín

11.9. – 1.11.2009
5.11. – 13.12.2009
30.11.2009 – 31.1.2010
23.9. – 22.11.2009

Památník Terezín, národní kulturní památka
Nehodné žití

30.9. – prosinec 2009
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Kalendárium kulturních událostí
Třebíč

Muzeum staré zemědělské techniky při SŠ řemesel
Třebíč
Didacta 2009

Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Božena Kjulleněnová – Černá – Bílá

Třinec

listopad 2009

12.11.2009 – 3.1.2010

Památník Vojna u Příbrami
Na frontě studené války

do 1.11.2009

Vrchlabí

Správa KRNAP, Krkonošské muzeum
– Augustiniánský klášter

Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince

František Karel Hron
Komu se nelení X.

Turnov

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o.

7.10.2009 – 17.1.2010
13.10. – 6.12.2009

Muzeum o muzeu aneb Překvapivá odhalení 2.9. – 19.11.2009

Vsetín

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

Astronomie v průběhu staletí
Toč se kolovrátku
K. O. S. – tvorba sochaře Jaromíra Šimurdy

Jiří Korec – Medaile
19.2.2009 – 1.2.2010
Výstava klubu filatelistů
1.10. – 1.11.2009
Galerie
V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc
listopad 2009 – leden 2010
Turnovské stříbro
15.5.209 – 1.11.2009

Týn nad Vltavou
Městské muzeum

Výtvarné práce žáků ZŠ Hlinecká
Vánoční výstava

Uherské Hradiště

listopad – prosinec 2009
listopad – prosinec 2009

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Výstava SUPŠ Uh. Hradiště
15.10.2009 – 3.1.2010
Tajemství antiky
19.11.2009 – 1.3.2010
Galerie
Výpravy za dobrodružstvím se Zdeňkem Burianem		
15.10.2009 – 3.1.2010

Uherský Brod

Muzeum Jana Amose Komenského
Pestrá krása papoušků

Vysoké Mýto

do 1.11.2009
14.7. – 1.11.2009
9.8. – 1.11.2009

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Ktož jsů boží bojovníci

Vysoké nad Jizerou

20.9. – 22.11.2009

Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou
a okolí
Cesty snů
Vánoce s kočkami

Vyškov

Muzeum Vyškovska, p. o.

Listopad 1989 na Vyškovsku
Obrazy Danuše Mazurové
Židovský hřbitov ve Vyškově
Luděk Skácel – amatérská archeologie
Iva Hüttnerová

Zábřeh

září – listopad 2009
28.11.2009 – 2.2.2010
28.10. – 30.11.2009
29.10. – 24.11.2009
5.11. – 29.11.2009
od 4.12.2009
od 8.12.2009

Vlastivědné muzeum

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové

Zastav se člověče… obdivuj řemeslnou krásu a tradice Zábřežska
10.9. – 17.11.2009
Půjdem spolu do Betléma
26.11.2009 – 30.1.2010

Valašské Klobouky

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

Úpice

Betlém a čas vánoční

Městské muzeum

Fotoskupina Andromeda
František Papež: Obrazy a sochy

Valašské Meziříčí

14.8. – 8.11.2009

29.11.2009 – 3.1.2010
říjen – listopad 2009
4.12.2009 – 31.1.2010

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Doteky orientu

Valtice

27.8. – 22.11.2009

Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Pomocníci v zemědělství

Veselí nad Moravou

14.4. – 30.10.2009

Městské muzeum Veselí nad Moravou

L. Jurečková – F. Pavlica: Obrazy a kresby
16.10.2009 – 10.1.2010

Veselý Kopec

Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
Vánoce na Veselém kopci

Vlašim

Muzeum Podblanicka
Ruce andělů
Obrazy Josefa Buršíka
Tichá noc

Vodňany

28.11. – 6.12.2009

Galerie
Theodor Buzu – obrazy
Klub vodňanských výtvarníků

Zlín

Významné osobnosti české vědy a techniky 10.9. – 29.11.2009
Nepál – Země tibetské Thangky
17.9.2009 – 3.1.2010

Znojmo

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Minoritský klášter
Putující kameny aneb Pravidla chaosu

Žacléř

8.10. – 1.11.2009
5.11. – 22.11.2009
26.11. – 31.12.2009

11.10. – 22.11.2009
29.11. – 31.12.2009

16.10. – 27.11.2009

Městské muzeum Žacléř

Výstava u příležitosti 20. výročí Sametové revoluce		
17.11.– 31.1.2010

Žamberk

Městské muzeum Žamberk
Cesta do Nového světa 1902–3
X. jubilejní vánoční výstava

Žatec

31.10. – 22.11.2009
6.12. – 20.12.2009

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Výprava do pravěku

Městské muzeum a galerie

VI

Vojna u Příbrami – Lešetice

Žďár nad Sázavou

Knihovna NM – Muzeum knihy

17.9. – 1.11.2009

Architektura v knihách ze zámeckých knihoven
29.4. – 1.11.2009
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rozhovor
Rozhovor s předsedkyní
AMG PhDr. Evou Dittertovou

nadcházející sněm, je víc než výmluvné. AMG je také důle-

učiněný ještě před zasedáním IX. Sněmu
AMG v Písku

ky, ale i městy a obcemi a také soukromé subjekty. Jako je

žitá muzejní platforma ve smyslu toho, že sdružuje muzea
a galerie, které jsou zřizovány státem, samosprávnými celnapř. Židovské muzeum.
Co se podařilo a co se nepodařilo za uplynulé období

Sedím v kanceláři Asociace muzeí a galerií České republiky v Praze v Jindřišské ulici s předsedkyní AMG PhDr. Evou

změnit, nebo čeho významného jste na půdě AMG dosáhli?

Dittertovou a povídáme si o uplynulých třech letech jejího

Činnost AMG je skutečně rozsáhlá, musím říci, že ve srov-

předsednictví v čele tohoto největšího sdružení sbírkot-

nání s některými muzejními sdruženími v okolních zemích,

vorných institucí v ČR a také o tom, jak vidí další tři roky

jsme hodně aktivní a funkční a na činnosti oboru je to roz-

rozvoje AMG, bude-li dne 7. října 2009 (6.–7. října 2009 se

hodně vidět. Jak už jsem říkala, sledujeme legislativu, v sou-

koná již IX. Sněm AMG, tentokrát v Písku) znovu zvolena do

časné době stále konzultujeme a připomínkujeme novelu

čela profesního sdružení muzeí a galerií. Asociace muzeí

zákona o účetnictví a řešení problematiky zavedení sbírek

a galerií České republiky (AMG) je nevládním neziskovým

muzejní povahy do účetní evidence, stejně jako památkový

sdružením – dobrovolným profesním svazem muzejních

zákon. Každoročně pořádáme kolokvium na aktuální téma

institucí a osob činných v oboru. AMG má 267 řádných čle-

českého muzejnictví, kde naše členy seznamujeme právě

nů (přibližně 55 % muzejních institucí v České republice

s aktuálním děním v oboru na poli legislativy, digitalizace,

a zároveň 85 % těch největších z nich), a 62 členů čestných

muzejní pedagogiky atd. Jednou za tři roky pořádáme te-

a individuálních. Výkonným orgánem je sedmičlenná Exe-

matickou mezinárodní muzeologickou konferenci, která se

kutiva AMG, dalšími orgány jsou Senát AMG, 14 krajských

v letošním roce konala v Praze v Národním muzeu při příle-

sekcí dle územněsprávního členění České republiky, 18 od-

žitosti předsednictví České republiky v Radě EU a pod zášti-

borných komisí a jako nejvyšší orgán Sněm AMG, který se

tou ministra kultury ČR s velkým mezinárodním ohlasem.

koná jednou za tři roky.

AMG společně s Ministerstvem kultury ČR každoročně vyhlašuje Národní soutěž muzeí Gloria musaealis. Do tří hlav-

Řekněte nám, jak vnímáte očima předsedkyně AMG

ních soutěžních kategorií – Muzejní výstava roku, Muzejní

a ředitelky Krajského muzea Karlovarského kraje činnost

publikace roku a Muzejní počin roku – se přihlašují muzea

a potřebnost AMG? Co všechno dělá Asociace pro rozvoj

a galerie se svými projekty v průběhu jednoho ročníku, kte-

českého muzejnictví?

rý trvá vždy od 1. ledna do 28. února následujícího roku;

V příštím roce to bude 20 let, co byla založena Asociace

výsledky soutěže jsou pak každoročně vyhlašovány na slav-

muzeí a galerií ČR. Za dobu své existence se mnohé v čes-

nostním ceremoniálu v Pantheonu Národního muzea při

kém muzejnictví změnilo a já nejen věřím, ale jsem pře-

příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Pořádá-

svědčena, že na této změně má velký podíl i naše profesní

me velice úspěšný Festival muzejních nocí, což je ojedinělá

sdružení. Muzea po většině již nejsou nevlídnými, šedivý-

akce, která nemá ve střední Evropě obdoby. Vyhlašujeme

mi budovami, kam chodí jen povinně školní výpravy, mu-

mediální kampaně na aktuální téma, AMG plní také velmi

zea jsou v současné době v převážné většině otevřenými,

důležité poslání, a to je vzdělávání muzejních pracovníků.

vstřícnými a vyhledávanými institucemi, kde návštěvníci

Pod hlavičkou Asociace se koná Škola muzejní propedeuti-

mohou velmi aktivně trávit svůj volný čas. Asociace, jak je

ky, o tento způsob vzdělávání je mezi pracovníky muzeí ob-

v jejím názvu uvedeno, sdružuje především muzea a galerie,

rovský zájem (v roce 2009 bude otevřen již osmý běh těch-

a v tom tkví dle mého názoru její největší přínos. Na půdě

to kurzů). Nejen pro naše členy vydáváme šestkrát do roka

AMG se projednává a připomínkuje oborová legislativa, zde

v tištěné podobě Věstník AMG. Jednou za dva roky vydá-

řešíme aktuální problémy oboru, zde vznikají vize a před-

váme Adresář muzeí a galerií v ČR, publikujeme také celou

stavy, jak dál, zde se realizuje vzdělávání muzejních pracov-

řadu příruček potřebných pro muzejní práci.

níků. AMG svými aktivitami také plně propaguje muzejnictví a je stále více vnímána jako partner i pro jiné obory. Zde

Budete tedy znovu kandidovat?

víc než kde jinde platí okřídlené rčení, že čím více držíme

Ano, budu znovu kandidovat na funkci předsedkyně

při sobě, tím více dokážeme a heslo, které jsme zvolili pro

AMG, stejně jako v minulém volebním období. Asi se bu-
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dete ptát proč? Jsem členem AMG již 20 let, z toho 10 let
ve výkonném výboru, 6 let jako místopředsedkyně a nyní
tři roky předsedkyní. Osobně se domnívám, že za ta léta
jsem získala tolik zkušeností, že mohu s klidným svědomím
říci, že osobně vidím jako velmi důležité, posílit postavení
Asociace na domácí půdě: Zdá se mi, že se nám to podařilo
v minulém volebním období, takže bych toto chtěla svojí
osobou a zkušenostmi ještě více upevnit a pomoci tak českému muzejnictví ke společenské prestiži oboru. Jako žena

pozvánky
na výstavy
Česká medaile 19. století
Muzeum hlavního města Prahy
9. září – 22. listopad 2009

rozhodně dokážu vést dialog napříč muzei od velkých až po
ta nejmenší. Přestože se mnohé podařilo a daří, tak cítím, že

Výstava „Česká medaile 19. století“ v Muzeu hlavního měs-

náš obor potřebuje více emancipovaných odborníků, po-

ta Prahy seznámí širší laickou, ale i odbornou veřejnost s po-

třebuje změny v oblasti managmentu, v oblasti edukativní

četným souborem medailí a medailových razidel uložených

i odborné. Potřebuje definovat obecně strategii akviziční

ve sbírkových fondech muzea a dokumentujících českou

politiky. Potřebuje změny uvnitř. Je to běh na dlouhou trať

medailérskou tvorbu od konce 18. století do prvních let

a zde cítím, že AMG může a měla by udělat mnoho potřeb-

20. století. Sbírka Muzea hlavního města Prahy – obsahující

ného a užitečného zároveň.

dnes okolo dvou a půl tisíce kusů medailí a medailových razidel – vznikala postupně již od založení muzea v roce 1881

A s tím souvisí další moje otázka, jaké vize či úkoly čekají

v několika vlnách a na jejím utváření měli podíl, kromě pra-

AMG v dalších třech letech?

covníků muzea, i významní představitelé české numisma-

Jako prioritu jsme si stanovili pro příští léta v návaznosti na
Státní kulturní politiku se zaměřit především na definování

Chaura či Bedřich Přibil.

systému profesních a etických standardů muzejní práce

Těžiště medailové sbírky Muzea hlavního města Prahy

a na základě toho se podílet na přípravě Národního regis-

leží v období 19. a počátku 20. století a tematicky je vázá-

tračního systému muzeí a galerií, dále pak chceme vytvořit

no právě na naše hlavní město. Vzhledem k této okolnosti

efektivní systém statistického sledování oboru v souvislosti

a rovněž k faktu, že sbírka nezahrnuje zdaleka všechny

se sledováním výkonnosti muzeí. Na konci tohoto voleb-

v Praze či dokonce v Čechách vytvořené medaile sledova-

ního období jsme již začali připravovat projekt profesio-

ného období, bylo třeba doplnit tuto kolekci pro potřeby

nalizace českého muzejnictví v souvislosti se zpracováním

výstavy některými zápůjčkami ze sbírek Národního muzea

standardů muzejní práce. Chtěli bychom vytvořit projekt,

a Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Politický, hospo-

který by spočíval v pořádání vzdělávacích kurzů pro muzej-

dářský, kulturní a spolkový život zejména ve východních

ní pracovníky v různých muzejních oborech. Samozřejmě

Čechách je zde navíc dokumentován významným soubo-

více a účinně propagovat muzea a galerie doma i v zahra-

rem medailí, zapůjčeným z Městského muzea v Hořicích

ničí, zde bychom chtěli navázat spolupráci s Informačním

Česká medailérská tvorba 19. století je na výstavě roz-

a kulturním centrem v Nostickém paláci v Praze, kde by-

dělena do dvou základních časových úseků. První období

chom mohli propagovat muzea z celé České republiky

(1795–1856) je charakterizováno medailérskou tvorbou ryt-

a jejich kulturní dědictví. Opět pořádat celorepubliková ko-

ců Antona Guillemarda, Franze Stuckharta, Josefa Václava

lokvia, Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, Festival mu-

Lauffenböcka, Josefa Lercha a dalších, kteří byli zaměstnáni

zejních nocí, vydávat oborový časopis, rozvíjet dále naše in-

v pražské mincovně. Jejich medailérská činnost byla spoje-

ternetové prezentace atd. Kromě obsahové náplně činnosti

na buď s přímou vládní objednávkou, nebo se týkala jejich

AMG budeme také muset řešit zdroje dalšího financování,

soukromých aktivit. Medaile vzniklé na vládní objednávku

neboť i to je to, co nám v poslední době dělá hodně starostí.

byly vydávány na počest příslušníků panovnického rodu,

Vím, že změna je vždy závislá na lidech. Léta nás trápí, jak

např. při korunovacích, při sňatcích, návštěvách Čech, úmr-

rozhýbat činnost některých komisí či krajských sekcí, od-

tích a rovněž při významných politických událostech. Do-

borných i regionálních kolegií. Na závěr bych chtěla znovu

konce jako odměny za píli – jakési školní prémie, či aktivitu

připomenout heslo našeho IX. říjnového Sněmu: „AMG se

při prosazování vládní politiky (např. Česká očkovací komi-

bude utvářet tak, jací budou její členové, kolik pracovitých

se). Tomu odpovídal jejich vnější vzhled a umělecká kvalita.

a schopných muzejníků a galeristů bude ochotno se angažovat ve prospěch tohoto profesního sdružení.“
Za rozhovor děkuje Malvína Brychová

8

tiky, jakými byli například Rudolf Chaura a jeho syn Karel

Medaile vydávané soukromě vznikaly na základě objednávky soukromých osob z okruhu šlechty či vyššího duchovenstva a pak na základě osobní iniciativy jejich tvůrců.
Tyto medaile tak tvoří širokou námětovou paletu medailí
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křestních, biřmovacích, medailí ke jmeninám, svatebních
medailí, medailí za věrnost, medailí kalendářových, medailí
na oslavu ročních období, ale i medailí náboženských, oslavujících české patrony, či kultovní místa. Tyto medaile byly
určeny k prodeji širší veřejnosti, zejména ze středních pražských vrstev, a od přelomu 18. a 19. století se staly oblíbeným „artiklem“, jak o tom svědčí dochované ceníky.
Spojující článek mezi prvním a druhým obdobím představuje rozsáhlé dílo Václava Seidana (1817–1870), které
vychází z tradic medailérské tvorby rytců z okruhu pražské
mincovny a významně se rozvíjející v průběhu padesátých
a šedesátých let 19. století v prostředí vídeňského kulturního ovzduší, jež se stalo silným inspiračním zdrojem generace českých medailérů poslední třetiny 19. století.
Počátek druhého období české medailérské tvorby je
spojen se zrušením pražské mincovny v roce 1856 a zákonem danou možností vzniku soukromých ražeben. Průběh
sedmdesátých a zejména osmdesátých a devadesátých let
19. století je již spojen s nástupem nové generace českých
medailérů: Václava Kříže, Karla Pátka, Karla Abrahama, Václava Šmakala atd., jejichž tvorba je odrazem postupné kulturní, hospodářské a politické proměny české společnosti,
doprovázené rostoucím národním sebevědomím. Vnějším
výrazem těchto trendů byla řada prezentací, které vyvrcholily velkými pražskými výstavami, především Jubilejní výstavou v roce 1891 a Národopisnou výstavou v roce 1895.
Přelom 19. a 20. století byl obdobím uměleckého přerodu. Na jedné straně končila éra historismů a eklekticismu,
na straně druhé začínalo období secese, uměleckého stylu,
který silně ovlivnil i českou medailérskou tvorbu prvního
desetiletí 20. století. Nejvýznamnějším představitelem nastupujícího uměleckého směru byl v rámci české medailérské tvorby Stanislav Sucharda, jehož dílo završuje českou
medailérskou tvorbu 19. století a stojí na počátku nového
chápání medaile jako svébytného uměleckého artefaktu,
bez nutné návaznosti na tradiční ideové zdroje.
U příležitosti výstavy byla vydána Muzeem hlavního města
Prahy a Nakladatelstvím KANT doprovodná publikace „Česká medaile 19. století“, jejímž autorem je Jiří Lukas, kurátor
výstavy. Katalog obsahuje informace o všech vystavených
medailích s jejich popisy, doplněné fotografiemi lícních
a rubních stran ve skutečné velikosti, údaji o použitém materiálu, rozměrech, technice zhotovení a údaji o základní
referenční literatuře. Většina popisů medailí je doplněna
poznámkami, týkajícími se okolností jejich vzniku. Součástí
katalogu jsou rovněž krátké, heslovité životopisy medailérů
s odkazy na další odbornou literaturu. Podrobné popisy, na
výstavě prezentovaných medailových razidel, byly již vydány samostatně.
Věra Hloušková

Karmelitáni na Petrově
Diecézní muzeum v Brně
15. říjen – 22. listopad 2009

Na podzim roku 2009 připravilo Diecézní muzeum v Brně
ve spolupráci s konventem karmelitánů v Kostelním Vydří
v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla výstavu s názvem 300 let
poutního místa Kostelní Vydří. Výstava představí významné místo Panny Marie Karmelské s jeho bohatou historií
a poutní tradicí.
Po pozitivní zkušenosti s vystavením vzácné sochy Tuřanské Madony z 13. století v působivém prostředí středověké
krypty se muzeum opět rozhodlo tento historicky cenný
prostor využít k výstavě nejen kulturně historického, ale
především duchovního rozměru.
Základem instalace budou panely s texty a fotografiemi,
které přiblíží nejstarší historii mariánské svatyně od počátku 18. století, stavební dějiny kláštera, milostný obraz Škapulířové Madony v širším kontextu mariánské ikonografie,
seznámí s legendou o posvátném škapulíři a představí významné osobnosti a představitele karmelitánského řádu,
kteří se zasloužili o rozvoj poutního místa. Autorem textů
na panelech, které jsou současně instalovány také v prostorách kláštera ve Vydří, je převor konventu karmelitánů
v Praze – Liboci P. Gorazd Pavel Cetkovský, který se historií
poutního místa a působením řádu karmelitánů v českých
zemích již dlouhodobě zabývá.
Výstava bude doplněna exponáty vypůjčenými z kláštera
v Kostelním Vydří, z Diecézního konzervátorského centra
a Archivu biskupství brněnského. K vidění budou zejména
poutní tisky a archivní dokumenty, ale také trojrozměrné
předměty ilustrující působení řádu karmelitánů v Kostelním
Vydří, řádovou spiritualitu i dobový kontext. V části expozice budou instalovány exponáty související s klíčovou osobností stavebních dějin kláštera – Janem Matějem Butzem
z Rolsbergu, za jehož působení byla ke kapli Panny Marie
přistavěna budova pro duchovního správce, která se později stala centrem klášterního areálu. Jan Matěj Butz nejenže
dosáhl hodnosti probošta olomoucké kapituly, ale v polovině 18. století byl také kanovníkem kapituly brněnské. Tuto
skutečnost dokreslují některé liturgické předměty z tohoto
období z depozitáře brněnského biskupství. Zároveň také
věnoval klášteru v Kostelním Vydří jeden z jeho největších
„pokladů“- rozměrnou knihovnu obsahující vzácné knihy
převážně z 18. století, jejichž vybrané ukázky si návštěvník bude moci na výstavě prohlédnout. Dalším „lákadlem“
výstavy bude jistě audiovizuální program prezentující současné architektonické a krajinářské úpravy areálu kláštera
i jeho širšího okolí, jehož autory jsou mladí architekti Petr
a Markéta Veličkovi.
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Cílem tohoto výstavního počinu je nejen přiblížit návštěv-

originál je na pražském Starém židovském hřbitově, o křeslo,

níkům nejznámější sídlo karmelitánů v českých zemích, ale

na kterém prý rabi sedával při bohoslužbách ve Staronové

také upozornit na současné působení řádu v oblasti kultu-

synagoze, či o pohár pro kiduš, jenž byl podle ústní tradice

ry, vzdělání a duchovní činnosti, a představit karmelitány

majetkem rabiho Löwa. Originály náhrobku či křesla nebylo

jako pečlivé strážce poutní tradice a zároveň aktivní činitele

samozřejmě možné na výstavu zařadit, jsou však přístupné

v péči o významnou sakrální památku a její stavební rozvoj.

v rámci návštěvnického okruhu Židovského muzea v Praze.

Jana Mlatečková

Cesta života

Rabi Löw (kol. 1525–1609)
Císařská konírna Pražského hradu
5. srpen – 8. listopad 2009

Dílo rabiho Löwa vyniká svou komplexností a hloubkou
– autor se zabýval nejen výkladem Tóry a Talmudu a židovským náboženským právem, ale také mystickou teologií
a vzděláváním, významně ovlivnil chasidismus i moderní
náboženský sionismus. „Ironií však je, že širší veřejnost dnes
Jehudu ben Becalela zná především díky golemovské legendě, s níž byl spojen až v 19. století a již výstava rovněž
představuje,“ říká další kurátor výstavy Arno Pařík. V Císař-

Letos 7. září (18. dne měsíce elul roku 5769 podle heb-

ské konírně jsou tak k vidění texty německých romantiků

rejského kalendáře) uplynulo 400 let od úmrtí věhlasného

„Sippurim“ (hebrejsky Příběhy), jež vyšly v Praze v roce 1847,

rabína Jehudy Levy (Löwa) ben Becalela, zvaného v židov-

a jež uvedly soubor pověstí o rabim Löwovi a jeho golemovi

ském prostředí Maharal. Správa Pražského hradu a Židovské

do širokého povědomí, či soubory pověstí, do kterých gole-

muzeum v Praze při této příležitosti připravily v Císařské ko-

movské legendy zařadil Alois Jirásek, Josef Svátek či Adolf

nírně velkou reprezentativní výstavu „Cesta života. Rabi Löw

Wenig.

(kol. 1525–1609)“, která potrvá do 8. listopadu 2009.
Náboženský, pedagogický a filosofický odkaz rabiho Löwa,

sáhly na počátku 20. století. Výstava proto představuje řadu

učence rudolfínské Prahy, zůstává dodnes živý a inspirující.

literárních děl na toto téma od autorů jako J. Rosenberg,

Jen stěží lze najít jinou osobnost, ke které by se hlásilo tak

G. Meyrink nebo Ch. Bloch. Výtvarnou podobu rabiho Löwa

pestré společenství ctitelů, lidí s výrazně odlišnou nábožen-

a golema jako první zachytil ve svých kresbách Mikoláš Aleš,

skou, filosofickou a kulturní orientací. Pojetí rabiho Löwa

později Hugo Steiner-Prag, pomník rabiho Löwa vytvořil pro

jako zosobnění tajuplnosti ghetta, divotvůrce, matematika

průčelí pražské Nové radnice sochař Ladislav Šaloun. Jeho

a tvůrce umělé bytosti golema není sice historicky opráv-

model ze sbírek Židovského muzea v Praze je na výstavě

něné, poskytlo však přebohatou inspiraci umělcům. S jejím

rovněž k vidění. Největší ohlas však mělo filmové zpracová-

odrazem se můžeme setkat jak v literatuře, tak ve výtvarném

ní golemovských pověstí ve snímcích Paula Wegenera, Ju-

a dramatickém umění.

liana Duviviéra nebo Martina Friče ve filmu „Císařův pekař“

Jádro výstavy „Cesta života“, pojmenované po jednom
z děl rabiho Löwa (ůDerech chajim“), představuje na 200 je-

a „Pekařův císař“. Na výstavě se vybrané ukázky z těchto filmů promítají.

dinečných sbírkových předmětů, knih a archiválií především

„Cesta života“ rovněž zahrnuje vývoj pražského ghetta

z Židovského muzea v Praze, mezi nimiž je však i 7 předmě-

a židovského hřbitova v době rabiho Löwa. Díky Muzeu

tů ze sbírek Správy Pražského hradu a dalších 69 vzácných

hlavního města Prahy a společnosti KIT Digital Czech a. s. je

artefaktů zapůjčených z 10 českých institucí. 13 neméně

možno zhlédnout v trojrozměrném zobrazení nejvýznačněj-

unikátních předmětů na výstavu zapůjčilo 7 zahraničních

ší stavby pražského Židovského Města, jak je ve svém mode-

institucí.

lu zachytil v 18. století Antonín Langweil. Vedle domu rabiho

Mezi nejdůležitější exponáty patří spisy rabiho Löwa dopl-

Löwa jsou představeny nejvýznamnější veřejné stavby, ná-

něné úředními knihami a texty souvisejícími s jeho osobnos-

hrobky velkého učence a jeho potomků a dalších význam-

tí. Unikátní je dokument ze Státního archivu ve Vídni z roku

ných osobností konce 16. a počátku 17. století.

1597 s podpisem tohoto židovského učence, který mimo

Židovské muzeum v Praze také připravilo ve spolupráci

jiné proslul svým setkáním s císařem Rudolfem II. na Praž-

s Nakladatelstvím Academia, Střediskem společných čin-

ském hradě. Stolní zvonek Rudolfa II. ze slitiny sedmi kovů

ností AV ČR v. v. i., rozsáhlou reprezentativní publikaci „Cesta

dle kabalistického návodu, zapůjčený vídeňským Umělec-

života“, jež není pouhým katalogem k výstavě, byť obsahuje

kohistorickým muzeem, je další vzácností, kterou lze na vý-

i podstatný výběr vystavených exponátů především z Židov-

stavě zhlédnout.

ského muzea v Praze, ale i četných dalších prestižních čes-

Výstava rovněž představuje řadu objektů přímo či nepřímo spojených s rabim Löwem. Jedná se například o repliku
náhrobku jeho příbuzného Leva Starého z roku 1540, jehož
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Svého největšího rozšíření však golemovské legendy do-

kých a zahraničních kulturních institucí. odkazu, který dosud
zůstal převážně utajen.
Naomi Holeková

Muzeum a rodina
Další z workshopů AMG reagujících na specifické potřeby menších muzeí.
Pořádá: Asociace muzeí a galerií ČR, Komise pro muzejní managament
Kde: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ul. 17. listopadu, Praha 1
Kdy: 19. listopadu 2009 od 10 do 16 hodin

Program:
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
				
11:00 – 12:30
				
				
12:00 – 13:30
13:30 – 14:15
				
14:15 – 14.30
				
14:30 – 15:45
15:45 – 16:00

Přivítání účastníků
Programy pro rodinné návštěvníky v britských muzeích
a galeriích (Hana Havlůjová)
Rodinný průvodce Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
(Vladimíra Sehnalíková, Jana Němečková)
– prezentace a prohlídka expozice s průvodcem
Oběd
Malé máslovické muzeum másla: zkušenosti s programy pro
rodinné návštěvníky (Vladimíra Sýkorová)
Prezentace programů pro rodiny v Muzeu hl. města Prahy
(Zuzana Strnadová)
Praktická cvičení – návrh programu pro rodinné návštěvníky
Vyhodnocení, závěrečné slovo

Svoji účast prosím laskavě potvrďte e-mailem na adresu amg@cz-museums.cz,
a to nejpozději do 13. listopadu 2009.
Účastnický poplatek ve výši 200 Kč na občerstvení a společný oběd během workshopu, zašlete prosím na číslo účtu 2233905504/0600, GE Money Bank (jako variabilní symbol uveďte IČ Vaší instituce, do poznámky prosím uveďte Vaše jméno)
nebo ho můžete uhradit při prezenci.
Těšíme se na příjemně prožitý den v muzejním světě.

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás informovali,
že vyšel nový Adresář muzeí
a galerií v České republice pro
období 2009–2010.
Nové vydání obsahuje 955
hesel s aktualizovanými kontaktními údaji muzeí, galerií
a jejich poboček napříč Českou republikou.
Jednotlivé výtisky byly rozeslány do všech členských muzeí i do rukou individuálních
členů AMG.
Pokud máte zájem o další výtisky, jsou Vám k dispozici
k vyzvednutí na sekretariátu
AMG.
Cena publikace je 100,- Kč,
pro členy AMG zdarma.
Asociace muzeí a galerií ČR
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.: +420 224 210 037–9, fax: +420 224 210 047
e-mail: amg@cz-museums.cz

