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Asociace muzeí a galerií České republiky
pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřeje Lišky
ve spolupráci s Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG,
oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity
a s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky

pořádá V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví

Muzeum a vzdělávací systém v České republice
Brno, Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6
11.– 12. listopadu 2008
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
stalo se již tradicí, že Asociace muzeí a galerií České republiky připravuje v Brně na podzimní dny tématicky ucelenou konferenci – kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. V duchu této naší tradice jsme se rozhodli uspořádat v listopadu
jubilejní V. celorepublikové kolokvium, tentokráte na téma „Muzea a vzdělávací systém v České republice.“
Kolokvium proběhne ve dnech 11.–12. listopadu 2008 v Sále Břetislava Bakaly na Žerotínově nám. 6 v Brně, který je dobře
dopravně dostupný (od Hlavního vlakového nádraží tramvají č. 12 a 13, zastávka Česká, sál se nachází v blízkosti Červeného
kostela).
Společenské setkání pro účastníky kolokvia se uskuteční v Moravské galerii v Brně – Uměleckoprůmyslovém muzeu (Husova 14, v docházkové vzdálenosti od konferenčního sálu i hotelu Slavia) dne 11. listopadu 2008 od 20.00 hodin.
Ubytování je pro Vás zajištěno v Hotelu Slavia v ceně 600,- Kč/za osobu a noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní; samostatný pokoj v ceně 950,- Kč/za noc (http://www.slaviabrno.cz). Ubytování si prosím zajistěte sami přímo v hotelu: Hotel Slavia,
Solniční 15/17, 662 16 Brno-město, recepce hotelu: Jana Neumannová, e-mail: hotel.slavia@iol.cz, tel.: +420 542 215 080.
Žádáme Vás, abyste zároveň s přihláškou v rámci II. cirkuláře kolokvia uvedli alespoň dvě otázky, které jsou v oblasti vzdělávání vzhledem k chystaným tématům na kolokviu pro Vás aktuální, o nichž byste chtěli diskutovat, nebo cítíte potřebu o nich
načerpat chybějící informace. Vaše dotazy pak předáme lektorům kolokvia.
Účastnické poplatky na kolokviu „Muzeum a vzdělávací systém v České republice“ (11.–12. listopadu 2008)
Přihlášky poslané			

Základní výše		

po 1. listopadu 2008		

800 Kč		

680 Kč

do 31. října 2008 (sleva 15 %)

680 Kč		

580 Kč

do 19. září 2008

600 Kč		

500 Kč

(sleva 25 %)

Pro členy AMG

Účastnické poplatky budou vybírány při prezenci a zahrnují náklady na organizační zajištění kolokvia, materiály pro účastníky, pohoštění (káva, čaj, nealko) v rámci prvního i druhého jednacího dne a raut na společenském večeru. Program Kolokvia
je již nyní ke zhlédnutí na internetových stránkách AMG (http://www.cz-museums.cz).
Přihlášky II. cirkuláře zasílejte sekretariátu AMG na adresu:
Asociace muzeí a galerií České republiky,
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
tel. 224 210 037-9, tel./fax 224 210 047, e-mail: amg@cz-museums.cz

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně!
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úvodník
Osudové osmičky
Letošní rok je ve znamení připomínání událostí, které do

starého, ale zcela zdravého stromu. V rámci svého soukromého připomenutí poslední „osudové osmičky“ jsem se k němu
vypravil na kole po brandýské silnici, a pak pěšky podzimní
oranicí a vyfotografoval ho. Jako symbol právě toho rčení, že
„co tě nezabije, to tě posílí“. Vinořskému topolu se rčení podařilo naplnit. A co nám?
Jiří Žalman

české kotliny přinesly roky mající na konci letopočtu číslo
osm. Ačkoliv jsou mezi nimi roky, které přinesly události velmi pozitivní, ne-li radostné (nejen vznik Republiky československé v roce 1918, ale také třeba založení řady muzeí, např.
Národního muzea v roce 1818, Západočeského muzea v Plzni v roce 1878 nebo uherskobrodského muzea v roce 1898),
nejvíce se, pochopitelně, vzpomíná na poslední tři „osmičky“
– roky 1938, 1948 a 1968 – které přinesly události neblahé,
ba tragické. Moc se mi nelíbí, že tato léta s osmičkou na konci
nazýváme „osudová“, je v tom totiž opět zřetelný podtext žehrání na zlý osud, které tak často provází interpretaci českých
dějin a vytváří alibi pro ty, kteří „osudu“ pomáhali, a také pro
malověrné, brzy smířené a někdy až příliš ochotně spolupracující s „mocnostmi zla“ v letech následujících. Je proto dobře, že jsou v letošním roce „osudové osmičky“ mnohem více
nahlíženy prostřednictvím autentických dokumentů prezentovaných na řadě muzejních výstav, z nichž se generace, která
už (nebo ještě?) žádný „osudový“ rok nezažila, mohla dozvědět nejen to, jak jsme byli zrazeni, podvedeni či okupováni,
ale také to, jak jsme k tomu my sami přispěli, a jak jsme na to
reagovali. Ještě ale pořád něco důležitého chybí. Říká se, že
i pro to špatné, co člověka potká, platí, že „co tě nezabije, to
tě posílí“ a postrádám proto hledání odpovědi na otázku, zda
to platí i pro události výše uvedených tří „osmičkových“ roků,
a nebo až si „osud“ vybere nějaký další letopočet s osmičkou
na konci, aby nás zkoušel, budeme stejně slabí a budeme
opakovat stejné chyby. Chtěl bych věřit, že jsme z událostí tragických „osmičkových let“ 20. století a jejich důsledků
vyšli podobně posíleni jako strom na obrázku. Je to topol,
stojící v polích mezi městskými částmi Praha-Kbely a PrahaVinoř, asi půl kilometru od silnice Praha-Brandýs nad Labem.
Pár dní po invazi spojeneckých vojsk v srpnu roku 1968 pod
ním sovětští vojáci zakopali protiletadlovou dělostřeleckou
baterii, která snad měla chránit vojenské letiště ve Kbelích,
i když bůhví před kým, když bylo také obsazeno ruskými
vojáky. Okopy narušily kořeny stromu, vojáci v jeho dutém
kmeni rozdělávali v chladných dnech oheň a když na jaře
roku 1969 své ležení opustili, stál v polích jen suchý kmen, na
kterém obrazily jen dvě(!) větve. V takřka nezměněném stavu strom živořil celých dvacet let, každý den jsem cestou do
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práce vyhlížel, jak si ve svém němém zápase o přežití vede.
A pak se stal malý zázrak – topol začal obrůstat, každým rokem byl košatější a dnes ze silnice působí dojmem sice již

Kalendárium kulturních událostí naleznete uprostřed
Věstníku na str. I – VIII
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Zápis se zasedání Senátu
AMG dne 30. září 2008
v Národním muzeu
Přítomní: 30 z 55 s hlasem rozhodovacím, 2 z 21 s hlasem
poradním
Dne 30. září 2008 se v přednáškovém sále Národního muzea konal Senát Asociace muzeí a galerií ČR. Na úvod jednání se bohužel nedostavil potřebný počet senátorů, přítomných bylo pouze 24 z nutných 28. Proto bylo vyhlášeno
mimořádné zasedání.
Přítomné přivítala členka exekutivy PhDr. Jana Hutníková
a seznámila je se složením mandátové a návrhové komise.
Mandátovou komisi tvořili Ing. Ivo Štěpánek, PhDr. Luděk
Beneš, Bc. Malvína Malovická. PhDr. Jan Vindruška, Mgr. Pavel Šafr a Ing. Milena Burdychová byli členy návrhové komise. Senát AMG tento návrh svým hlasováním akceptoval.
Úvodní slovo si vzala předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. Eva Dittertová, která senátory informovala
o činnosti AMG v období od minulého zasedání Senátu
AMG. Seznámila je s hlavními body, kterými se zabývala
exekutiva AMG na svých jednáních. Zejména jimi byly: Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, Národní zahájení festivalu muzejních nocí, muzejní legislativa, mezinárodní konference Muzeum a změna III a Kolokvium na téma „Muzeum
a vzdělávací systém v ČR“, Škola muzejní propedeutiky atd.
Exekutiva AMG se za tuto dobu sešla celkem pětkrát, dvakrát se konala schůzka organizátorů Kolokvia a konference
Muzeum a změna III, pokračovala jednání s Asociací krajů
a s OMG MK ČR.
Po slovech předsedkyně AMG následovaly příspěvky hostů,
které se měly týkat aktuálních legislativních změn. Přítomné přivítal ředitel odboru OMG MK ČR Mgr. Tomáš Wiesner.
Přislíbil, že MK ČR se bude podílet v úzké spolupráci s MF
ČR na vypracování prováděcího předpisu k novele zákona
o účetnictví č. 304/2008 Sb., který bude řešit sporné otázky
k nově zaváděnému oceňování sbírek muzejní povahy (viz
§ 25) a jejich následné inventarizaci. Poté předal slovo svému kolegovi z MK ČR Mgr. Svojanovskému. Jeho příspěvek
se týkal novely zákona č. 32/2008 Sb. o ochraně utajovaných
skutečností a bezpečností způsobilosti. Senátory seznámil
se základními změnami, které novela přinesla a upozornil
je na fakt, že výklad k tomuto zákonu bude zveřejněn na
webových stránkách MK ČR v nejbližší době.
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Po tomto krátkém vystoupení byl na programu příspěvek
PhDr. Luďka Beneše, ředitele Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis, o změnách nastalých i chystaných v Soutěžním
a Jednacím řádu soutěže. Pro již probíhající VII. ročník byl
Ministeriem kultury ČR akceptován návrh AMG na nové obsazení poroty. Odvolána byla PhDr. Stránská a PhDr. Křížová
a novými porotci jmenovanými za MK ČR se tak stali Ing.
Vykydal, PhDr. Fučíková a PhDr. Popelka. Na první schůzce
porotců dne 16. září 2008 byl novým předsedou poroty
zvolen PhDr. Pavel Popelka.
Návrh změn Jednacího a Soutěžního řádu bude projednán na společném zasedání obou vyhlašovatelů; změny by
měly být platné od nového VIII. ročníku, který bude vyhlášen 1. ledna 2009.
Základními navrženými změnami pro nový ročník jsou:
- porotcem se může stát zaměstnanec muzea, které přihlásí v daném roce projekt; takový člověk se zdrží hlasování
u svého projektu; porotce podepíše vždy při zahájení nového ročníku soutěže čestné prohlášení, že se bude řídit
Soutěžním řádem a Jednacím řádem poroty, a že bude veškeré přihlášené projekty hodnotit podle svého nejlepšího
svědomí;
- porotci budou jmenováni na určité funkční období – po
dvou letech budou dovolováni zbývající porotci, aby byla
zachována jistá kontinuita (funkční období 6 let);
- zajištění větší transparentnosti v hlasování; účastníci soutěže mohou na vyžádání získat informace o hodnocení projektu, který do soutěže přihlásili (tj. mohou nahlédnout do
hodnotících formulářů);
- závěrečné hodnocení přihlášených projektů na prvních
deseti místech v dané kategorii se bude zveřejňovat ve výroční zprávě soutěže, na internetových stránkách, ve Věstníku AMG ;
- zajištění produkčního – manažera soutěže, který by se
mohl i z hlediska časové náročnosti více věnovat propagaci
soutěže v průběhu celého roku; komunikovat s médii, věnovat se fundraisingu a hledání příp. generálního sponzora.
Téma Muzejní statistika senátorům představil PhDr. Šebek. Informoval o jednáních s představiteli NIPOS. Většina
připomínek AMG k výkazu V-Kult byla ze strany NIPOS akceptována a měla by se již objevit v aktualizovaném dotazníku pro rok 2008. Některé položky akceptovány nebyly
vzhledem k propojení s jiným dotazníkem či požadavky ze
strany MK ČR. Bude je ale možné připomínkovat v příštím
výkazu. Stejně tak bude možné připomínkovat množství
dat, která jsou publikována (dosud je z výkazu publikována
cca ¼ získaných dat). Podrobnosti spolupráce budou konkretizovány v rámci společného jednání zástupců exekutivy
AMG a NIPOS.
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Zástupci NIPOS projevili zájem o další spolupráci s AMG

organizacím u nás i v zahraničí (termín přihlášek do 30. září

také na připravovaném pasportu muzeí (poskytnutí SW,

2008); konference proběhne ve dnech 17.–19. února 2009,

který využívá pro podobné statistické šetření obor knihov-

společenské setkání účastníků se uskuteční v Českém mu-

nictví). NIPOS by dotazníky z muzeí také sám zpracovával.

zeu hudby dne 18. února 2009.
Výkonná ředitelka AMG dále připomněla chystaný návrh

S velice aktuálním tématem vystoupila Anna Komárko-

Plánu činnosti AMG na rok 2009 a s tím související termín

vá, DiS. Její příspěvek se týkal novely zákona o účetnictví

31. října, dokdy mají jednotlivé komise a členové AMG mož-

č. 304/2008 Sb., která vejde v platnost k 1.1.2009 (odklad

nost zaslat žádost o finanční podporu na projekty z rozpoč-

pro oceňování sbírek muzejní povahy je na 3 roky, tj. od

tu AMG a jakékoliv další náměty pro činnost AMG v roce

1.1.2012). PhDr. Šebek senátorům prezentoval názor minis-

2009.

tra financí, který se k problému vyjadřoval v rámci jednání
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pan ministr argu-

Dalším bodem programu byly změny členské základny

mentoval tím, že takovýto systém funguje např. ve Francii.

AMG. Zájem stát se řádným členem AMG projevilo Městské

PhDr. Šebek tedy vyzval AMG, aby zjistila, jak to ve Francii

kulturní středisko Moravský Krumlov, p.o. Na návrh předse-

a obecně v zahraničí funguje. Nakonec bylo rozhodnuto, že

dy Jihomoravské krajské sekce AMG Mgr. Rečka byla žádost

exekutiva AMG učiní oficiální dotaz na Generální ředitelství

prozatím odložena.

muzeí ve Francii, jakým způsobem je tato problematika
u nich řešena.

Novým řádným členem AMG se stala Sladovna Písek
o.p.s.Mezi individuální členy AMG byl přijat Bc. Petr Sýkora;

Novelu zákona o archivnictví přiblížil přítomným PhDr.

naopak přihláška Pavla Bezděčky k individuálnímu členství

Beneš, jenž též zpracoval v souhrnné podobě připomínky

v AMG byla zamítnuta vzhledem k tomu, že je zaměstnan-

za AMG, které byly zaslány na OMG MK ČR a AS MV ČR.

cem kolektivního člena AMG (Muzea Vysočiny Jihlava),

Věcným záměrem novely památkového zákona se zabý-

a tudíž již členem AMG de facto je.

val PhDr. Frýda. Vytyčil několik problematických úseků, které nebyly, ač připomínkovány odbornou veřejností, v návr-

V bodě Různé informovala PhDr. Eva Dittetová o česko–

hu zohledněny. Další připomínkové řízení bude již probíhat

sasko–bavorském setkání v Chebu na téma „Strava jako

v rámci paragrafového znění novely.

interetnický fenomén“ a dále upozornila na návrh „Státní
kulturní politiky na léta 2009–2014“. AMG byla oslovena

PhDr. Frýdu vystřídal Mgr. Reibl, který představil chysta-

o zaslání připomínek k návrhu nové kulturní politiky. Připo-

né Kolokvium na téma „Muzea a vzdělávací systém v ČR.“

mínky zpracuje Anna Komárková, DiS. a zašle na MK ČR. Ma-

Konference se uskuteční ve dnech 11.–12. listopadu 2008

teriál je dobrým informačním souhrnem norem, dotačních

v Brně v Sále Břetislava Bakaly na Žerotínově nám. Nad akcí

programů a dalších informací, dotýkajících se oboru muzej-

přijal záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr.

nictví a nejen jeho; exekutiva AMG navrhla doplnit do ma-

Ondřej Liška. I. cirkulář pozvánek na konferenci byl pro-

teriálu akreditaci muzeí a edukativní úlohu muzeí (vyplývá

dloužen do 19. září 2008; zatím je přihlášeno 174 účastníků.

z programu chystaného kolokvia).

Společenské setkání účastníků kolokvia se uskuteční v pro-

Ing. Vykydal informoval o konferenci konzervátorů, která

storách Moravské galerie v Brně. Výzkumný ústav pedago-

proběhla letos v Příbrami a na které byl potvrzen předse-

gický, jehož zastupovala dr. Pastorová, má zájem provázat

dou komise Ing. Štěpánek. Anna Komárková, DiS. upozorni-

více obory vzdělávání a muzejnictví – vytvořit jakýsi pravi-

la na seminář Českého Komitétu Modrého Štítu "2. Protokol

delný nabídkový systém vzdělávacích programů v muzeích

Haagské konvence a určující předpoklady pro budování

(standardy pro vzdělávací programy v muzeích a galeriích),

a tvorbu depozitářů a úložišť movitého kulturního dědictví"

jehož garantem by za celý obor byla AMG. Společně by pak

konaný dne 15. října 2008. PhDr. Koenigsmarková upozor-

VUPP a AMG vypracovaly projekt na žádost o finanční pro-

nila přítomné na chystaný workshop na téma „Malá muzea“,

středky z programů MŠMT nebo EU fondů – Vzdělávání pro

který se uskuteční 25. listopadu v Muzeu hl. m. Prahy. PhDr.

konkurenceschopnost – AMG by se měla pokusit zjistit více

Šebek apeloval na větší setkávání AMG s ostatními organi-

informací o tomto programu a popřípadě ho v příštím roce

zacemi jako např. s památkáři, knihovníky, archiváři atd.

využít i pro ŠMP.
Senátoři byli vyzváni k hojné účasti na kolokviu.

Po této části programu následovala tvorba usnesení, které
bylo všemi přítomnými odsouhlaseno. Senát AMG tak byl
u konce a senátory po náročném programu, a již neformální

Anna Komárková, DiS. referovala o konferenci „Muzeum
a změna III. I. cirkulář přihlášek byl zaslán do muzeí a dalším

diskuzi, čekala cesta domů.
Malvína Malovická
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Usnesení senátu AMG dne 30. září 2008
Senát schvaluje:
1.

Návrhovou komisi ve složení: Milena Burdychová, Jan Vinduška, Pavel Šafr

2.

Mandátovou komisi ve složení: Luděk Beneš, Ivo Štěpánek, Malvína Malovická

3.

Odložení žádosti o řádné členství AMG – Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, p.o.

4.

přijetí za řádného člena AMG – Sladovna Písek o.p.s.

5.

přijetí za individuálního člena AMG Bc. Petra Sýkory

6.

nepřijetí za individuálního člena AMG Pavla Bezděčky z důvodu jeho členství v rámci zaměstnaneckého poměru
v členském muzeu – Muzeu Vysočiny Jihlava

Senát bere na vědomí:
1.

Zprávu o činnosti exekutivy od minulého zasedání Senátu AMG

2.

Zprávu o stavu nové legislativy ve vztahu k oboru muzejnictví

3.

Zprávu o VII. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis a chystaných změnách pravidel Soutěžního a Jednacího

4.

Zprávu o změnách statistických výkazů V-Kult 14 – 01

5.

Zprávu o V. celorepublikovém kolokviu Muzea a vzdělávací systém ČR

6.

Zprávu o přípravě mezinárodní konference Muzeum a změna III. v roce 2009

řádu 2009

Senát ukládá:
1.

předsedům krajských sekcí a komisí upozornit členy AMG na možnost podávání žádostí na projekty z rozpočtu

2.

exekutivě AMG získat informace o účetní evidenci sb. předmětů a památek ve Francii

3.

exekutivě AMG projednat s MK ČR větší zapojení AMG do přípravy prováděcích předpisů týkajících se muzejní práce

AMG na rok 2009 do 31.10.2008 včetně

Milena Burdychová

zprávy, aktuality, informace
Nové depozitáře Jihočeského
muzea

a sbírkové fondy, které zde byly už v počátcích umístěny, se
musely stěhovat podle možností a požadavků stavbařů.
Areál o celkové užitné ploše 2350 m2 s dominantní pětipodlažní budovou zahrnuje kromě depozitářů i konzervá-

Nejvýznamnější stavba v novodobé historii Jihočeského

torské pracoviště, badatelny, kanceláře a technické zázemí

muzea, nový moderní depozitární areál v Českých Budějo-

muzea. Ve vlastních depozitářích o ploše 1 700 m² budou

vicích, zahájila provoz. Za účasti hejtmana Jihočeského kra-

umístěny přírodovědné, historické a knihovní sbírky. Jsou

je Jana Zahradníka, zástupců Ministerstva kultury ČR Mgr.

vybaveny moderními posuvnými regály a skladovací tech-

Tomáše Wiesnera a RNDr. Jiřího Žalmana a dalších význam-

nikou, skýtající dostatečnou kapacitu i do budoucna. Pro-

ných hostů, byly 26. května 2008 slavnostně dány do uží-

story jsou opatřeny zařízením na udržování stálé teploty

vání prostory k trvalému uložení sbírkových fondů muzea

a vlhkosti vzduchu pomocí technologie absorbčního chla-

s rezervou na dalších více jak 50 let. Zároveň se tím i roz-

zení, přičemž hodnoty sleduje a reguluje centrální systém

šiřují výstavní možnosti v hlavní budově muzea, kde byly

přes počítač, umožňující dálkový přenos dat. Objekt je

předtím sbírky umístěny.

zajištěn elektronickou zabezpečovací i požární signalizací

Objekt bývalé těstárny s přízemní přístavbou zakoupil Ji-

s přenosem na pult centralizované ochrany PČR a HZS.

hočeský kraj z finanční dotace Ministerstva kultury ČR pro

Samotná oprava, dostavba a vybavení budov si vyžádaly

potřeby Jihočeského muzea v Českých Budějovicích v roce

46 milionů korun. Ministerstvo kultury přispělo částkou 2,5

2001, kdy se stal jeho zřizovatelem. V následujících letech

milionu na vybavení depozitářů z programu ISO a 43,5 mili-

byla odstartována náročná rekonstrukce a přístavba po-

onu korun šlo z pokladny Jihočeského kraje.

měrně zchátralého areálu a jeho přizpůsobení pro potřeby
moderního depozitáře. Obnova postupovala po etapách
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Rakouská technická muzea
v Museum Aktuell

um v minulých letech depozitáře na dvou místech ve Vídni

„Technická muzea v Rakousku“, tak zní podnázev červno-

o 150 000 položek, přičemž tým osmi pracovníků ročně

vého čísla Museum Aktuell, ze kterého bych Vám ráda při-

v celkových nákladech 3 mil. Eur. V roce 2003 započala
nutná inventarizace historických sbírek. Celkem se jednalo
zpracuje asi 10 000 objektů.

nesla aktuální informace formou krátkých anotací z článků.

Generální opravy v devadesátých letech vedly k vyklizení

Na necelých padesáti stranách představují pracovníci z ra-

budovy a dalším změnám. Mezinárodně úspěšné „Science

kouských technických muzeí mnoho zajímavých projektů,

Centers“ z přelomu šedesátých a sedmdesátých let i nové

o kterých stojí za to se alespoň ve stručnosti zmínit.

„Industire- und Arbeitsmuseen“ se staly základem nových

Vzhledem k rozsáhlosti textů jsem se rozhodla anotovat
pouze některé vybrané články, a to ty nejzajímavější.

expozic Fyzika, Energie, Těžký průmysl, Hudba a Doprava
otevřených v první polovině roku 1999. V druhé části „znovuotevření“ muzea v roce 2000 byly zpřístupněny expozice

Ars Electronica Center se objeví brzy v novém

„medien.welten“, v nichž je umístěna informační a komu-

(Christopher Ruckerbauer)

nikační technika. Tyto expozice se vymykají klasickému

„Rychleji, výše, dále“ – krédo vrcholového sportu, které již
dlouho patří i do našeho všedního dne – neustálé technolo-

spektru témat o technice a navazují na inovace a produkci
v oblasti techniky.

gické zlepšování vede naše očekávání dále, technika zauja-

Také v následujících obdobích zůstává základním poslá-

la výhradní postavení ve vědě a v každodenním životě. Toto

ním muzea sbírání, uchovávání a zpřístupňování. Po skon-

krédo vystihuje i Ars Electronica Center, které bylo otevře-

čení oslav 100. jubilea muzea je počítáno s vypracováním

no v roce 1979 jako centrum techniky, umění a společnosti.

závazné sbírkotvorné strategie, která bude tvořit jednu ze

Muzeum budoucnosti, také tak lze nazvat novou přestav-

základních koncepcí muzea.

bu muzea. V plánu je vybudování kombinovaných expozic

Při příležitosti výročí muzea budou restaurovány nejdů-

a připravují se programy pro veřejnost. Dosavadní rozloha

ležitější historické železniční objekty, které budou znovu

2500 m2 bude rozšířena na užitnou plochu 6500 m2. Plá-

k vidění v přízemní části muzea. Ve druhém čtvrtletí roku

nována je výstavba nové výstavní haly o rozloze 900 m2

2009 vyjde publikace věnovaná jubileu a další publikace

a výšce okolo pěti metrů. V budoucnu se zde bude nachá-

bude věnována výstavám. Na podzim roku 2010 se připra-

zet softwarový výzkumný tým, moderní laboratoře a kance-

vuje otevření výstavy „Technické katastrofy“ a po roce 2010

láře, zázemí pro vědecké týmy zaměřující se na oblasti me-

výstava „Massen-Luxusgut“.

dicínské techniky, bio- a gentechnoligie, nanotechnologie,
ekologie, energie a další obory. Finanční náklady na vídeň-

MUBA – muzeum kultury staveb v Neutalu

skou architektonickou kancelář Treusch se pohybují okolo

(Susanne Steiger-Moser)

30 mil. Eur. Vedení projektu se ujal stavební management
města Linz.

Od 22. května 2005 je v Rakouském Burgenlandu otevřeno nové muzeum, které se věnuje dokumentaci stavební
kultury, zednictví a dalších speciálních profesí jako je kam-

100 let Technického muzea ve Vídni (Helmut Lackner, narozen 1954, od roku 1991 v Technickém muzeu ve Vídni,
ředitel)
V letech 2008–2009 uplyne 100 let od založení Technického muzea ve Vídni. Základní podobu tomuto muzeu vtiskli

nářství a kominictví (stavbám kamen a komínů).
Muzeum se nachází na hlavní třídě obce Neutal. Název
muzea vznikl zkratkou „Museum für Baukultur – muzeum
pro stavebnictví“ MUBA. Stavebnictví je prezentováno jak
z pohledu zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.

jeho zakladatel Wilhelm Exner a ředitel Ludwig Erhard, kteří

Muzeum v Neutalu nabízí poučení o hospodářském vý-

také ovlivnili pseudobarokní podobu budovy muzea. Tech-

voji rakouského průmyslu – především hutí a oceláren (př.

nické muzeum ve Vídni bylo slavnostně otevřeno roku 1918

Alpine Montan AG či VOEST), i o stavbách zdiva proti ohni.

a základem sbírek se stal Habsburský fyzikální kabinet, Cí-

K vidění jsou zde prezentace témat kamenného a cihelného

sařský národní kabinet továrních produktů, sbírka nožů

zdiva. Z nástěnných panelů a vitrín je patrný vývoj i dopad

Antona Petrmandla, Císařské hygienické muzeum, Císařské

těchto speciálních profesí na zaměstnance a jejich rodiny.

muzeum pošty a další sbírky.

Pozornost návštěvníků vzbuzuje sbírka dokumentů a 250

Současné muzeum prošlo mnohými změnami především

fotografií.

v devadesátých letech. Na základě předpokladů, že 10 %

Muzeum nabízí dětem a mládeži dva programy (pro děti

sbírkových předmětů bývá aktuálně vystavováno a celých

do 12 let a pro 10–15leté) představující kulturu stavebnictví

90 % sbírek je uloženo v depozitářích, vybudovalo muze-

v životě člověka.
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Výtopna – železniční muzeum Strasshof
(Rupert Gansterer)

V den 150. výročí železnic v Rakousku byly ve výtopně
soustředěny všechny typy parních lokomotiv. Od roku 2002

Rakouské historické železniční muzeum bylo založeno

se zde nachází prezentace nejrychlejší lokomotivy světa,

v roce 1885, již o rok později mělo 400 exponátů ve dvou

německé lokomotivy lok 18.201. Od roku 2005 je zde vysta-

místnostech vídeňského západního nádraží. Sbírky narůs-

vena nejstarší existující lokomotiva Rakouska.

taly tak rychle, že roku 1888 muselo muzeum přesídlit do

Na základě těchto skutečností můžeme železniční muze-

administrativní budovy generálního ředitelství státních

um Strasshof se 40 parními, 13 eletrickými, 19 dieslovými

drah. Roku 1890 byl vydán rozkaz všem služebním úřadům

lokomotivami, 8 hnacími stroji a cca 180 kusy stoletých

státních drah podílet se na rozšiřování sbírek. Výsledkem

vagonů a dalších součástí železniční dopravy, vnímat jako

tohoto nařízení byl bezpočet předmětů jako jsou plány, vy-

živoucí instituci, neboť perspektivou muzea je být ke 175.

hlášky a fota, ale i exponáty dopravních prostředků, takže

výročí v roce 2012 významným mezinárodním muzeem.

muzeum muselo se svými sbírkami roku 1914 přesídlit do
nové budovy Císařského královského technického muzea.

Přes kopec: Vídeň – Mürzzuschlag – Terst za 13 hodin

Sem byl též přesunut nejstarší vozový park z Mariahilfes-

a 4 minuty (Kerstin Orgis)

trasse. Dne 18. května 1918 následovalo otevření muzea.

Železniční dráha přes Semmering byla jako část Jižní drá-

Roku 1948 bylo železniční muzeum zařazeno jako vědec-

hy Vídeň–Terst uvedena do provozu roku 1854. Muzeum

ké zařízení generálního sekretariátu generálního ředitelství

Jižní dráhy nabízí ke shlédnutí na nádraží Mürzzuschlag

rakouských drah. Od roku 1962 platí rozkaz, že z každé sta-

drahokamy rakouské železniční minulosti. Základem mu-

vební řady lokomotiv musí být jeden kus předán do sbírek.

zea je bývalé lokomotivní depo, které bylo roku 1998 jako

Na základě rozvahy z roku 1968 vzniklo při rakouských dra-

jedna z hal zvaná Nová montáž adaptováno na muzeum.

hách samostatné muzeum lokomotiv, spravující 40 kusů

Zde je instalována dlouhodobá výstava „Přes kopec Vídeň–

lokomotiv. Následně bylo v roce 1975 provedeno přeroz-

Mürzzuschlag–Terst za 13 hodin a 4 minuty“. Přes kopec

dělení sbírek, vedle lokomotiv na volné prostranství přišly

neznamená pouze převedení kolejí přes Semmering, ale

i ostatní dopravní prostředky. Tím byly sbírky rozděleny na

také překonání vzdálenosti i přírodních bariér. Vídeň–Mürz-

20 míst a od té doby není možné skladovat komplexní sbír-

zuschlag–Terst symbolizují nejen geografické prostory, ale

ku na jednom místě.

též možnosti člověka poznat nový svět. 13 hodin a 4 minu-

K 1. lednu 1980 bylo železniční muzeum od rakouských
železnic vyčleněno a převedeno pod Ministerstvo vědy

ty – tedy něco přes polovinu dne – dosvědčuje o možnosti
dosažení vzdálených míst.

a výzkumu. Roku 1985 mělo být přemístěno do továrny na

V muzeu Mürzzuschlagu začíná napínavá cesta různoro-

lokomotivy Florisdorf, k tomu však nedošlo. V roce 1993

dým světem železnice. Jako jeden z nejstarších železničních

následovala přestavba technického muzea a došlo tak

bodů v Rakousku leží Mürzzuschlag na ústředním úseku že-

k uzavření muzea. V roce 1998 bylo Ministerstvem školství

leznice přes Semmering. Od roku 1998 ji UNESCO zařadilo

rozhodnuto sbírky železničního muzea přemístit do želez-

mezi nejvýznamnější doklady kulturního dědictví a náleží

ničního muzea Strasshof.

k nejdůležitějším kulturním pokladům světa.

První rakouský silniční a železniční klub byl založen v roce

Stavbou Jižní dráhy došlo k železničnímu propojení mezi

1973. Hlavní aktivitou tohoto klubu bylo soustředit všechny

Vídní a Terstem – nejdůležitějším přístavem habsburské

historické silniční i železniční dopravní prostředky do pro-

monarchie. Tato dráha bývá též považována za symbol

storu výtopny Strasshof, tím vznikla idea výtopnu přeměnit

mnoha změn, jež železnice do života lidí přinesla.

na železniční muzeum. Výtopna včetně vedlejších budov

Prezentace je založena z velké části na ukázkách drezín

byla navržena jako památka a k jejímu potvrzení došlo

a motorových vozů (umístěných na ploše 2000 m2). Celková

1. července 1983. Klub toto zařízení jako památku převzal.

výstavní plocha je 4300 m2, z toho v halách 3000 m2. Mu-

V průběhu složitých jednání klub z vlastních prostředků

zeum nenabízí jen nostalgické ohlédnutí, ale též konzervaci

provedl revitalizaci sbírek i objektů. Dnem 1. dubna 1984

a prezentaci dějin železničních dopravních prostředků.

započaly regulérní dny návštěv ve výtopně na Severní dráze. Klub měl k danému datu 115 členů.
V roce 1999 uzavřel 1. rakouský silniční a železniční klub
dohodu, na jejímž základě byla připravována výstavba mu-

Museum Aktuell : Technische Museen in Österreich. München : Verlag Dr. Christian Müller-Straten, 2008, č. 148.,
47 s. ISSN 1433-3848.

zea Strasshof. V roce 2006 předložilo technické muzeum
novou koncepci přístavby, ale ta byla v roce 2007 oficiálně
zamítnuta.
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Systém webových prezentací
Asociace muzeí a galerií ČR

sář muzeí a galerií čerpá data z vlastní webové databáze,
která je plněna online formulářem, který zatím slouží pouze
pracovníkům AMG. Možnost plnit a aktualizovat svoje data
na internetu v Adresáři muzeí a galerií přímo přes webové

V průběhu roku 2007 se změnily webové prezentace Asoci-

rozhraní budou mít i ostatní subjekty sdružené v AMG. Pro

ace muzeí a galerií ČR, a to nejen svým vzhledem, ale hlavně

ověření přímé aktualizace dat v adresáři se připravují přístu-

funkčností, nabídkou informací, to vše doprovázeno zásad-

py pro prvních 20 muzeí a galerií.

ními změnami ve filozofii a technickém zázemí publikování
informací do elektronického prostředí internetu.

V současnosti je dokončována 3. etapa realizace webového systému, v rámci které budou využita aktuální data

Výstavba nového webového systému stále pokračuje

z webové databáze Adresáře muzeí a galerií a budou z ní

a s ní i postupné plnění stránek novými a hlavně aktuálními

exportovány automaticky podklady pro tištěný Adresář

informacemi. Společným jmenovatelem nového přístupu

muzeí a galerií, vycházející jednou za dva roky.

k řešení webových prezentací AMG je právě způsob zajištění aktuálnosti velkého množství informací.

Popis jednotlivých funkcí celého systému by byl ještě velmi dlouhý, a to se ani nezmiňuji o možnostech, které takto

Bylo totiž nutné vytvořit podmínky pro snadnou obnovu

řešené webové prezentace a online propojené členské sub-

velkého množství informací a současně delegovat odpo-

jekty AMG na webu nabízejí. Myslím, že není ani potřeba

vědnosti za obsah zveřejňovaných informací na jednotlivé

velké představivosti a je téma na další článek a další etapy

krajské sekce a v konečném stadiu i na jednotlivá muzea

řešení.

a galerie sdružené v AMG, prostě tam, kde informace vznikají.

Publikační systém však nepřináší pouze výhody okamžitého publikování informací z míst, kde tyto informace

Webové publikační služby nyní zajišťuje nový publikační

vznikají, ale nabízí je na internetu ve formě, která umožňu-

webový systém, a to nejen pro základní prezentaci AMG na

je návštěvníkům z internetu informace rychle a spolehlivě

stránkách http://www.cz-muzeums.cz, ale i pro prezentace

vyhledávat.

Dění v oboru, Gloria Musaealis, Adresář muzeí a galerií ČR,

K podpoře vyhledávání slouží mimo čistoty kódu, splňu-

Festival muzejních nocí a Muzea a 20.století. Možnosti pub-

jícího mezinárodní webové standardy, i poměrně složitý

likačního systému nejsou tímto výčtem prezentací vyčerpá-

způsob generování smysluplných webových adres, které ve

ny, je na něj možno v budoucnu napojit a publikovat další

svých prohlížečích návštěvníci vidí. Na rozdíl od jiných sys-

prezentace, které mohou mít jiný design i funkcionalitu.

témů, kde jsou webové adresy často pouhou změtí znaků

Všechny prezentace používají výhodu jediného editačního a publikačního prostředí. Správa prezentací je připra-

a čísel, mají všechny webové adresy v systému AMG svůj
význam a generují se automaticky z názvu stránky.

vena tak, aby uživatelé mohli sami vkládat a publikovat

Je to jeden z důvodů, že již za poměrně krátkou dobu exis-

informace o své činnosti, o činnosti krajských sekcí, a to bez

tence nových prezentací přiřadil renomovaný internetový

nutnosti zasílat údaje pro publikování na web do AMG a ná-

vyhledávač Google webovým prezentacím AMG hodnotu

sledně čekat na jejich zveřejnění.

důležitosti informací na webu (page rank) v řádu 6/10. Je

Ovládání je pro uživatele jednoduché, nevyžaduje instalaci žádné aplikace a publikování lze na základě oprávnění

to poměrně vysoká hodnota, když uvážíme, že Google sám
sobě přiřazuje hodnocení 8/10.

jednoduše zajistit přes webový prohlížeč. V okamžiku, kdy

Ve výsledku to znamená posuny ve výpisech vyhledáva-

se v publikačním systému data uloží, jsou automatiky publi-

ných informací v prezentacích AMG na přední pozice vyhle-

kována i do webové prezentace. Výhody jsou zřejmé.

dávačů. Již nyní jsou specializované „muzejnické“ termíny

Mimo publikování směrem k návštěvníkům internetu

Googlem vypisovány na předních pozicích.

a k odborné veřejnosti je důležitý také opačný směr toku

Jsem přesvědčen, že kromě nového designu prezentací,

dat, a to sběr dat pro AMG od jednotlivých členských sub-

nové struktuře informací, způsobu zveřejňování a aktuali-

jektů. Sběr dat je zajištěn přes online formuláře a specia-

zaci informací na internetu prostřednictvím jednotného

lizované moduly prezentace. Příkladem mohou být online

publikačního systému je zlepšení vyhledávacích pozic na

přihlášky na Festival muzejních nocí, do kampaně Muzea

internetu dalším velmi pozitivním prvkem a přínosem celé-

a 20. století, nově je již připravena sada online formulářů

ho webového projektu.

pro soutěž Gloria Musaealis.
V provozu je nová centrální webová databáze, kam je
přesunut internetový Adresář muzeí a galerií ČR, nabízející
možnosti vyhledávání podle mapy a lokalit subjektů. Adre-

Věřím, že webové prezentace AMG významně přispějí
k pootevření pomyslných internetových dveří k aktivitám
a činnostem všech svých členských subjektů.
Evžen Vaněk
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Karlovarské muzeum
se přestěhovalo

z konferencí,
seminářů

Po celé léto 2008 se velká část karlovarských muzejníků
stěhovala do nového. Od poloviny září 2008 sídlí ředitelství
karlovarského muzea (Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary) s odbornými pracovišti na novém

V Chotěbuzi se konal Seminář
Etnografické komise AMG

působišti. Ze Zámeckého vrchu čp. 22, kde muzeum sídlilo od roku 1949, se přestěhovalo a má novou adresu: Pod

Semináře, který se konal ve dnech 10.–11. června 2008,

Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary. Zde byly pro

se zúčastnilo 19 členů komise a 3 hosté. Pracovní setkání

muzejní účely moderně zrekonstruovány dvě historické bu-

probíhalo v penzionu Rybí dům v Chotěbuzi. Před zaháje-

dovy „Belvedere“ a „Jelení skok“.

ním jednání pozdravili přítomné etnografy ředitel Muzea
Těšínska dr. Zbyšek Ondřeka a etnografka Mgr. Wieslawa

Dům zvaný „Belvedere“ byl postaven kolem roku 1800
v duchu pozdního klasicismu, jehož některé prvky se v in-

Branna. Seminář vedl předseda Etnografické komise AMG
PhDr. Jaroslav Dvořák.

teriéru dochovaly až do současnosti. V rámci celkové pře-

Témata semináře: „Dokumentace tradiční lidové kultury

stavby a modernizace na lázeňský penzión po roce 1890

v současnosti“, „Počítačové zpracování sbírek“, „Katalogy

dostal objekt název „Kurhaus Belvedere“. Jeho majitelem

sbírek na internetu“, projekt „Národní autority“, „Etnografic-

byl až do roku 1945 znamenitý karlovarský realitní makléř

ké výstavy, konference a semináře v muzeích v roce 2008“

Julius Sebert.

a „Pojmosloví etnografických sbírek“.

„Jelen“ („Jelení skok“) se původně nazýval „Hirschen-

Úvodní blok načala svým příspěvkem s názvem „Hrázdě-

sprung". Klasicistní objekt, jenž byl postaven kolem roku

ný statek v Milíkově a prezentační záměry Krajského mu-

1800, si i přes několik pozdějších stavebních úprav interiéru

zea Karlovarského kraje“ PhDr. Iva Votroubková z Krajského

a exteriéru vzácně zachoval svou původní podobu. Ta je sil-

muzea Karlovarského kraje. Poté vystoupila s referátem na-

ně ovlivněna doznívajícím barokem. Od sklonku 19. století

zvaným „Sbírky ON-LINE Regionálního muzea v Litomyšli“

až do roku 1945 byla budova v majetku rodiny Julia Seberta,

Mgr. Hana Klimešová. Členy komise seznámila se zajíma-

jenž patřil k předním realitním makléřům Karlových Varů.

vým projektem Regionálního muzea v Litomyšli. Muzeum,

V novém sídle badatelé najdou vedení muzea, knihovnu

jako jedno z prvních, představuje své sbírky na internetu.

a všechna odborná pracoviště. Studovna v knihovně bude

Na Mgr. Klimešovou navázal Mgr. Zdeněk Lenhart ze spo-

pro odbornou veřejnost otevřena od října vždy v pondělí

lečnosti CITeM při MZM v Brně, který obeznámil účastníky

od 8 do 18 hodin a ve středu od 8 do 16 hodin. V ostatní

semináře s programem ProMuS, který taktéž umožňuje

dny po telefonické domluvě. Badatelské návštěvy doporu-

prezentaci sbírek on-line. Následně přednesl příspěvek

čujeme ohlašovat předem. K dispozici bude fond regionální

k projektu společnosti CITeM „Národní autority“, na němž

a historické literatury, ostatní knihovní fondy budou zpří-

Etnografická komise úzce kooperuje.

stupněny postupně během podzimu.

Po kratší přestávce na občerstvení vystoupila se dvěma
referáty PhDr. Alena Kalinová z Etnografického ústavu Mo-

Telefonní čísla do nového sídla jsou následující: +420 353

ravského zemského muzea v Brně. V tom prvním s názvem

224 433 a fax +420 353 224 434. Webové a e-mailové ad-

„František Pospíšil, zapomenutá osobnost české etnogra-

resy muzea se nemění (http://www.kmkk.cz, http://www.

fie“ představila konferenci k této osobnosti, kterou MZM

kvmuz.cz, e-mail: sekretariat@kvmuz.cz). Adresy a kontakty

pořádá. Autorkou referátu byla PhDr. Hana Dvořáková, tak-

poboček muzea rovněž zůstávají beze změny.

též z Etnografického ústavu MZM, která je i hlavní organizátorkou konference. Na tomto projektu spolupracuje i Et-

Těšíme se, že si badatelé a všichni klienti a přátelé muzea
brzy najdou cestu na naše nové pracoviště.

nografická komise AMG. Posléze PhDr. Kalinová seznámila
účastníky semináře s akcemi a výstavami v Etnografickém
ústavu MZM v Brně. Poté pronesla dva příspěvky PhDr. Zita
Zemanová ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

(dle zaslaných materiálů)

První měl název „Slavnosti vlídnosti a lásky 2008 (oslavy 650
let od první zmínky o Třebechovicích p. O.)“ a druhý „Rekon-
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strukce budovy zámku Středočeského muzea v Roztokách
u Prahy“.

Podzimní seminář proběhne v Muzeu Jindřichohradecka
v Jindřichově Hradci.

Dalším bodem programu bylo „Pojmosloví etnografických

Jaroslav Dvořák

sbírek“. Slova se ujal PhDr. Dvořák, aby seznámil členy komise se současným stavem tohoto dlouhodobého projektu
Etnografické komise. Pro rok 2008 jsou zpracovávána – „Pojmosloví nářadí na kleštění zvěře“, které vytvořil pan Tomáš

XXXVI. seminář Oborové
komise muzejních archeologů

Hamrlík a „Pojmosloví dřevozpracujících řemesel“ – dokončení verze sepsané PhDr. Krbou. Následně PhDr. Dvořák

Ve dnech 4.–6. června 2008 proběhl jako každoročně se-

nabídl členům komise tištěné verze „Pojmosloví nářadí na

minář, spojený s výročním plenárním zasedáním Oborové

kleštění zvěře“. Elektronické verze bude zprostředkovávat,

komise muzejních archeologů ČR při AMG (dále OKMA). Ko-

stejně jako v minulých letech, Valašské muzeum v přírodě

nal se ve spolupráci s Krajským muzeem Karlovarského kra-

v Rožnově pod Radhoštěm.

je v Chebu, které bylo hostitelem této akce. Jejím tématem

PhDr. Dvořák taktéž nabídl aktérům pracovního setká-

byl tentokrát „Současný stav přípravy archeologické části

ní tištěnou verzi návrhu nového Jednacího řádu EK AMG.

památkového zákona“. Účastnilo se jí 67 archeologů z ústa-

Autorem nástinu je Mgr. Daniel Bechný ze Západočeského

vů archeologické památkové péče a dalších památkových

muzea v Plzni. Členové komise mají možnost se do podzim-

institucí i z občanských sdružení a soukromých společností

ního semináře k návrhu vyjádřit. Zde bude poté schválen.

zabývajících se archeologickou činností.

Na závěr 2. pracovního bloku přednesly své referáty paní

Po poradě výboru OKMA, zaměřené k organizaci navazu-

Silva Smutná z Muzea Vysočiny Třebíč a Mgr. Jana Tichá

jícího semináře, bylo ve Valdštejnské obrazárně chebského

z Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

muzea zahájeno vlastní zasedání, na kterém se účastníci

Kolegyně Smutná přinesla užitečné informace o zkušenos-

zabývali výsledky dosavadních jednání o přípravě arche-

tech z realizace programu „Koncepce účinnější péče o tra-

ologických paragrafů chystaného památkového zákona,

diční lidovou kulturu“. Mgr. Tichá promluvila o grantových

přičemž úvodní referát, shrnující téma semináře, přednesl

projektech ve Valašském muzeu v přírodě, týkajících se „Do-

PhDr. František Frýda (Západočeské muzeum v Plzni). Ple-

kumentace tradiční lidové kultury v současnosti“.

num v podstatě došlo k závěru, že v dané chvíli není možno

Po ukončení jednání proběhla v Rybím domě společná

do stavu věcí zasáhnout, ale doporučilo, aby problematika

večeře členů komise. Poté, v rámci přátelského posezení při

byla dále sledována a aby se k ní v případě potřeby OKMA

víně, promítala Mgr. Branna DVD Muzea Těšínska s etnogra-

vyjádřila. Doplňkem k diskusi se stal příspěvek Mgr. Mar-

fickou tématikou.

tina Tomáška, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha),

Na druhý den připravili zaměstnanci Muzea Těšínska pro

který seznámil auditorium s výsledky české části meziná-

účastníky semináře odbornou exkurzi. Odborným výkla-

rodního projektu „Zkoumání evropské archeologické ko-

dem provázela exkurzi Mgr. Branna. Nejprve si členové

munity“, resp. takto získanými statistickými údaji o druzích

komise prohlédli unikátní Archeopark v Chotěbuzi–Podo-

a počtech institucí zabývajících se archeologií a archeologů

boře, který je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně

v nich pracujících. Druhý příspěvek přednesl Mgr. Michal

středověkých památek Těšínského Slezska. Další zastávkou

Balík (Krajský úřad Karlovarského kraje) na téma „Problém

byl Jablunkov, kde účastníci zhlédli stálou expozici Muzea

archeologické rezervace Tašovice“; na příkladu významné

Těšínska s názvem „Z minulosti Jablunkova a okolí“ a zají-

regionální lokality upozornil na závažnou právní problema-

mavou výstavu „Těšínské stříbrné krojové šperky“. Poslední

tiku, týkající se památkových rezervací.

zastávkou byla Kotulova dřevěnka v Havířově-Bludovicích.

Po aktualizaci adresáře archeologů z muzeí a institucí pa-

Ta patří k nejstarším lidovým stavbám na Těšínsku. Byla

mátkové péče ČR, pro nějž účastníci i nadále doporučili jak

postavena v roce 1781 a je posledním dokladem původní

formu internetovou, tak i tradiční rozmnoženou, provedl

zástavby na území dnešního Havířova. Zde byla exkurze

PhDr. Pavel Šebesta (Krajské muzeum Karlovarského kraje,

zakončena.

Cheb) stručnou přednáškovou formou „Seznámení s arche-

Seminář se vydařil, na čemž mají velkou zásluhu zaměstnanci Muzea Těšínska. Za přípravu a organizaci semináře

ologií Karlovarska a Chebska“, načež vedl prohlídku muzea
a jeho expozic.

patří poděkování především Mgr. Wieslawě Branne a také

„Pravěké a středověké lokality na Sokolovsku a Chebsku“

Mgr. Evě Hovorkové. Dík náleží taktéž majitelům penzionu

byly druhého dne semináře námětem exkurze, která za-

Rybí dům za přichystané občerstvení, za kvalitní ubytování

počala návštěvou raně středověkého hradiště (zahrnující-

i pronájem krásných konferenčních prostor.

ho též mnohem starší mezolitické sídliště) v poloze Starý
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Loket u Tašovic; zde bylo také přijato usnesení semináře.

c/ informaci Mgr. Michala Balíka (Krajský úřad Karlovar-

Zbytek dopoledne zabrala prohlídka hradu Lokte, zejména

ského kraje) na téma „Problém archeologické rezervace Ta-

jeho expozic a veřejnosti nepřístupných archeologických

šovice“. Tyto informace prodiskutovali v plénu a ukládají vý-

vykopávek a situací v jeho interiérech. Po obědě pokračo-

boru OKMA, aby problematiku památkového zákona dále

vala trasa exkurze do Hruškové k prohlídce archeologicky

sledoval a podle možnosti a potřeby se v ní angažoval.

odkrytých základů středověkého kostela sv. Mikuláše a dále

Doporučili, aby adresář archeologů působících v muze-

do Sokolova, kde účastníci navštívili muzeum při příležitos-

ích a institucích památkové péče byl připravován ve dvou

ti vernisáže výstavy věnované právě výzkumu zmíněného

formách – internetové a tištěné – jako dosud; provedli jeho

kostela. Po návratu do Chebu následoval společenský večer

aktualizaci a pověřili výbor OKMA jeho distribucí;

s neformálními diskusemi v restauraci Ohře.

Pověřují výbor OKMA výběrem námětu, místa a termínu

Na dopoledne třetího dne byla v Chebu ještě zajištěna
prohlídka města a hradu pro zájemce, kterou vedl opět
PhDr. Pavel Šebesta.
Pro příští, XXXVII. seminář v roce 2009 byla výboru OKMA
předběžně nabídnuta a přijata možnost uspořádání v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. O námětu a organizaci tohoto semináře bude definitivně rozhodnuto jako obvykle na počátku příštího roku. Již nyní se ovšem ukazuje, že nárůst

konání XXXVII. semináře archeologů z muzeí a institucí památkové péče v roce 2009 na Moravě.

téma: Osudové
osmičky

počtu účastníků, souvisící se stoupajícím stavem archeologů
v muzejní a památkové sféře, je již stabilní a bude pravidelně
vyžadovat dva exkurzní autobusy a jakkoli organizátoři volí
stále kratší trasy, při rostoucích cenách pohonných hmot
bude napříště nutno uvažovat o mírném zvýšení příspěvku

Ani gram uranu sovětským
okupantům

AMG na tuto akci, na niž byl dosud požadován a přidělován
takřka nejnižší obnos ze všech aktivních komisí AMG.

Výstava fotodokumentů ze sbírky Hornického muzea Příbram, z velké části dosud nepublikovaných, přibližuje dra-

Karel Sklenář

matické události okupace Příbrami a okolí vojsky Varšavské
smlouvy dne 21. srpna 1968, a zároveň dokumentuje udá-

Usnesení XXXVI. semináře
archeologů

losti spjaté s tzv. generální stávkou v rámci Českosloven-

Účastníci XXXVI. Semináře schválili

zájmu vojsk okupantů správní a průmyslová centra či ji-

a/ přijetí Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (zástupci dr. O. Chvojka, dr. P. Zavřel) a Muzea hl. m. Prahy (Mgr.
Miroslava Šmolíková), která podala přihlášky do OKMA na
podzim 2007;
b/ změnu ve složení výboru OKMA, do něhož náhradou
za Mgr. Věru Šlancarovou, která odešla z muzejnictví, postupuje zvolená náhradnice výboru PhDr. Alena Humpolová
(Moravské zemské muzeum, Brno).
Vyslechli
a/ informaci o dosavadních výsledcích příprav archeologické části památkového zákona, podanou dr. Františkem
Frýdou (Západočeské muzeum v Plzni),
b/ informaci o výsledcích projektu „Zkoumání evropské
archeologické komunity“, podanou zástupcem ředitele Archeologického ústavu AV ČR (Praha) Mgr. Martina Tomáška,
Ph.D.,
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ského uranového průmyslu, zahájenou 22. srpna 1968 pod
heslem „Ani gram uranu sovětským okupantům".
Při obsazování československého území stála v popředí
nak vojensky významná místa. K takovým patřila i Příbram.
Nejenom kvůli těžbě uranové rudy, ale také proto, že zde
sídlilo velitelství Západního vojenského okruhu a nedaleko odtud se nacházel vojenský výcvikový prostor Brdy, kde
byly vybudovány předsunuté sklady jaderných hlavic namířené proti evropským demokratickým zemím. Příbramsko
obsadily sovětské jednotky 1. gardové tankové armády
v síle tří tankových divizí a doprovodné útvary přesunující
se z tehdejší NDR.
Ozbrojený vpád vyvolal vlnu odporu u příbramských
obyvatel. Už v první den okupace se zdejší horníci, jichž tu
pracovalo devět tisíc, nezávisle rozhodli vstoupit do stávky. Většina z nich se vydala s transparenty do ulic Příbrami.
Nezávisle na nich stávku vyhlásil i tehdejší generální ředitel
Československého uranového průmyslu v Příbrami Karel
Boček. „S okamžitou platností zastavujeme veškeré dodávky uranových rud a koncentrátů do SSSR, a to z toho dů-
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vodu, že ČSSR byla obsazena okupačními armádami států

posila československých vojáků vzpouru potlačila. V Příbra-

Varšavské smlouvy,“ znělo tehdy vydané prohlášení.

mi pokračovala generální stávka ve všech podnicích Čes-

Velitel Západního vojenského okruhu československé

koslovenského uranového průmyslu, a to až do 29. srpna.

armády generál Stanislav Procházka s okupanty odmítl

Těsně předtím se stáhla sovětská vojska z centra Příbrami

spolupracovat a vrchnímu veliteli okupačních vojsk zaslal

na periférii a po 25. říjnu 1968 na základě nově uzavřených

dopis odsuzující intervenci. Požadoval v něm propuštění

dohod mezi ČSSR a SSSR se jednotky okupantů přemísti-

zatčených představitelů našeho státu a odchod cizích vojsk

ly do okolí Příbrami, kde některé zůstaly až do roku 1990.

z republiky. Zároveň vydal rozkaz odmítající sovětský po-

Generál Procházka a řada jeho spolupracovníků byli poté

žadavek na poskytnutí ubytovacích prostor, potravin a po-

propuštěni z armády a dále perzekvováni. Bývalý ředitel Bo-

honných hmot.

ček byl obviněn za „kontrarevoluční činnost“ s hrozbou nejvyšší trestní sazby, avšak podařil se mu zcela ojedinělý útěk
z vyšetřovací vazby StB a pod plachtou kamionu odjezd za
hranice. Později byl odsouzen v nepřítomnosti na 15 let do
vězení. V roce 2005 vydal knihu vzpomínek s názvem „Ani
gram uranu okupantům“.
Stejnojmennou výstavu věnovanou dramatickým událostem z roku 1968 v Příbrami a doplněnou seznamem 118
osob usmrcených v souvislosti s okupací zpřístupnilo Hornické muzeum Příbram v době od od 21. května do 28. září
2008 v cáchovně dolu Vojtěch na Březových Horách. Výstavu
je nyní možné shlédnout v Památníku Vojna, pobočce Hornického muzea Příbram, kde potrvá až do konce roku 2008.
Současně zde probíhá panelová výstava s názvem „Aby se
to už neopakovalo“ připravená ve spolupráci s Ústavem
pro studium totalitních režimů. Pojednává o historii sdružení bývalých politických vězňů K-231, které bylo jedním
z významných projevů oživení občanské společnosti v roce
1968. Dobové fotografie a dokumenty z roku 1968 v Příbrami byly poskytnuty též Vojenskému historickému ústavu
v Praze a některé z materiálů odvysílala i Česká televize.
Josef Velfl

Bratříčku, zavírej vrátka ...
Vysoké Mýto se může pyšnit dlouhou tradicí posádkového
města. Podíváme-li se do historie, zjistíme, že ne vždy bylo
Manifestační průvod pracovníků Uranových dolů Příbram

soužití měšťanů a vojáků bezproblémové. Stálý vojenský

ze šachty č. 16 ulicemi města k budově Generálního ředitelství

oddíl byl do města původně usídlen vlastně za trest – Vy-

ČSUP. Na protest proti okupaci Československa zahájili 22. 8.

soké Mýto tak pykalo za účast v protihabsburském odboji.

1968 stávku a odmítli dodávat uranovou rudu do SSSR.

Pochmurné věci zamýšleli s prostory kasáren nacisté – měly
sloužit k podobnému účelu, jako ty v Terezíně. O dvě a půl
desetiletí později neunikla rozlehlost vojenských objektů

V noci z 21. na 22. srpna využili nepřehledné situace

pozornosti sovětských plánovačů a Vysoké Mýto se po Mi-

trestanci ve vězeňském zařízení Bytíz u Příbrami, kde se

lovicích a Olomouci stalo městem s třetí největší posádkou

nacházeli již jen odsouzení za kriminální činy, nikoliv po-

sovětských vojáků.

litičtí vězni. Asi 300 z nich se vzbouřilo a zajalo zdejší za-

V letošním roce jsme si připomněli čtyřicetileté výročí

městnance. Vzniklo nebezpečí, že tato akce bude okupanty

vojenské intervence proti procesu Pražského jara, násled-

považována za projev vnitřní destabilizace a poslouží jako

nou okupaci Československa, která vyvrcholila souhlasem

záminka k vojenskému zásahu sovětské armády. Povolaná

našich tehdejších představitelů s „dočasným“ pobytem so-
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větských vojáků na našem území. Regionální muzeum ve

Také jsme se rozutíkali do archivů – nejen do těch blízkých

Vysokém Mýtě se u této příležitosti rozhodlo uspořádat

našemu regionu, ale nahlédli jsme i do vojenského archivu

výstavu věnovanou nejen událostem ze srpna 1968, ale

v Karlíně a do archivu ministerstva vnitra v Kanicích. I zde

i následnému pobytu sovětských vojsk v našem kraji.

byl zisk poměrně chudý. Sovětští vojáci si žili za zdmi svým

S přípravou jsme začali poměrně brzy, zhruba na podzim

vlastním životem, jednalo se vlastně o jakýsi stát ve státě.

loňského roku. Vytvořili jsme jakýsi realizační tým a smě-

Nějaký materiál jsme posbírali přímo k vlastní okupaci – le-

le se vrhli do souboje s nánosem čtyřiceti let, protkaným

táky s protestními slogany, výstřižky z regionálního tisku,

změtí zkazek, pověstí a také stínem rychlého zapomínání

prohlášení nejrůznějších podniků atd.

historie.

Zkusili jsme kontaktovat i zahraničí. Ochotně nám vy-

Na úvod je třeba říci, že většina z nás rok 1968 viděla buď

šli vstříc v muzeu v polské Wroclavi, neúspěšní jsme byli

očima dítěte, nebo vůbec. Vytvořili jsme proto dotazníky

s Bulhary a dlouho vypadalo slibně jednání s vojenským

a vyrazili s nimi za pamětníky – k předem vytipovaným

muzeem v Budapešti. Zde se nejprve všechny způsoby

osobnostem,

namátkou

mi, ale velmi aktivně nám

za kamarády a známými

pomohlo české velvysla-

do hostinských zařízení

nectví a neodbytností jsme

i na domovní schůze, za

si vydupali od Maďarů od-

rodiči a prarodiči někte-

pověď. Avšak když už se

rých z nás a za náhodou

vše zdálo dojednané, přišel

do regionálního tisku i na

nám e-mail s předmětem

internet.

„sorry, problems“ a výstava

Odezva

byla

chabá

se musela obejít bez ma-

a především ne toho dru-

ďarských uniforem a mili-

hu, který bychom potře-

tárií.

bovali. „Český člověk“ se

Velký úspěch a informač-

ve vztahu k roku 1968

ní zisk však přišel nečekán

rozdělil na dvě polovi-

a odjinud. Naprosto nulové

ny. Jedna přirovnávala

informace jsme měli o sa-

Sověty k nacistům, dru-

motných Sovětech. Vyjma

há vzpomínala na staré

několika fotografií kasáren,

dobré časy a protesto-

pořízených skrze záclonu

vala proti americkému

z vyššího patra domu, jsme

radaru. Konkrétní vzpo-

o životě za zdí kasáren ne-

mínky (když už nějaké

věděli vůbec nic. Až člo-

byly) často začínaly slo-

věk, který v roce 1968 ještě

vy „slyšel jsem...“, „někde

nebyl na světě a kterého

v Ústí se stalo...“ nebo

by nás kontaktovat nena-

obyčejným „prý“. Uká-

padlo, nám přišel sám na-

zalo se, že srpen 1968 je

bídnout pomoc. Jako dítě

událostí příliš nedávnou,

si v osmdesátých letech

aby na ni obyčejný člověk
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komunikace stavěly hluchý-

do domovů pro seniory,

hrával s ruským chlapcem

vzpomínal bez určitého politického filtru, a zároveň příliš

– synem důstojníka, kterýv Mýtě sloužil. S kamarádem si

dávnou, aby si ji pamatoval dobře. Spousta lidí o té době

dodnes píše a kdybychom prý potřebovali zjistit nějaké in-

a o svojí účasti v ní odmítala hovořit vůbec – snad z obavy

formace, může požádat jeho otce. Také jsme se dozvěděli,

z odsouzení nebo s tradičním instinktem „hlavně se do ni-

že na ruském webu existuje volně přístupné fórum býva-

čeho nezaplést“. Přesto jsme nějaké ty úspěchy zaznamená-

lých sovětských vojáků, kteří sloužili v Československu –

vali. Přínosem byla četba dobových kronik, zejména pokud

s poměrně rozsáhlou částí pro Vysoké Mýto! Oprášili jsme

jsme ke kronice objevili ještě tehdejšího kronikáře. Občas

znalosti ruštiny a vydali se po obou zdrojích. Z fóra jsme

se nám podařilo najít přímé účastníky tradovaných historek

získali nejen množství vzpomínek i fotografií, ale také před-

a některé pověsti tak získaly konkrétnější podobu.

stavu, kdo vlastně byli a kdo dnes jsou ti vojáci s lodičkami
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ve vysokých holínkách, co jsme je vídávali v mnoha našich

věnoval samotné operaci „Dunaj“. Návštěvník zde nalezl po-

městech dlouhých 23 let. Velmi příjemně nás překvapil

drobný popis jejího průběhu, který byl pro větší názornost

i onen důstojník – napůl Rus a napůl Ukrajinec, žijící dnes

zobrazen i na mapách. Tehdejší bojovou techniku okupan-

v Kyjevě. Poměrně přímo a otevřeně se postavil k našim

tů zastupovaly její modely.

dopisům, svůj postoj k celé věci shrnul na počátku a dále

Vzhledem ke skutečnosti, že sbírkové fondy bývalého

nám věci líčil nestranným okem reportéra, včetně několika

Okresního muzea Kutná Hora (dnes Sbírka Českého muzea

nelichotivých záležitostí.

stříbra) evidentně prošly během sedmdesátých let minulé-

Vernisáž proběhla s velkorysým pracovním nasazením

ho století rozsáhlou čistkou, zachovalo se u nás pouze pár

muzejníků. Cílem bylo přenést vysokomýtské náměstí (nej-

jednotlivin z bývalého muzea v Uhlířských Janovicích. Bylo

větší čtvercové v Čechách) do srpna 1968. Od čtvrté hodiny

proto nutné spolehnout se na fondy Státního okresního ar-

ranní jsme vylepovali protiokupační plakáty (na stejných

chivu a pokusit se něco získat ze soukromých sbírek. Bohu-

místech jako v srpnu 1968) a ředěným vápnem obnovovali

žel jsem u mnou oslovených pamětníků narazil na nechuť

tehdejší nápisy na kamenech dlažby. Od osmé hodiny jsme

vzpomínat nebo na naprostý nezájem. A i když nám pár lidí

do rozhlasu pustili dobové vysílání se slyšitelnými přelety

nějaký materiál zapůjčilo, zavzpomínat a říci něco ze svých

letadel a střelbou zbraní, celá akce proběhla velmi úspěšně.

zážitků nebo pocitů stejně nechtělo. Nejčastější odpovědí

Pro mnohé pamětníky byla určitým impulsem a v prvních

pak bylo: „Já na to nechci vzpomínat, bylo to strašný.“

dnech po zahájení výstavy nám do muzea přišlo asi tolik
vzpomínek, jako za uplynulá tři čtvrtletí.

U druhého projektu našeho muzea jsem se opět nechal
inspirovat osmičkou v našich dějinách. Kutná Hora má po-

Závěrem bych jen dodal, že pokud budete někdy ve vašich muzeích malovat vápnem na dlažbu, co nejvíce si barvu nařeďte. A že trpělivost při práci s veřejností se nakonec
většinou vyplatí.

chopitelně svá vlastní výročí, a tak jsem chtěl upozornit
právě na ně.
Projekt nazvaný „Kutná Hora a osmičková výročí“ přináší
čtenářům místního týdeníku „Obzory Kutnohorska“ seriál

Zdeněk Horák

dvanácti článků, které se věnují významným událostem
z dějin našeho města. Jen namátkou bych upozornil např.

České muzeum stříbra
a „osmičková“ výročí

na rok 1308, ze kterého se dochovala nejstarší pečeť města,
v roce 1388 byl oficiálně založen kostel Božího Těla a svaté
Panny Barbory nebo třeba rok 1648 a zhroucení Ruthardo-

České muzeum stříbra v Kutné Hoře se k letošním „osmič-

va dvorce. Spolu s RNDr. Janou Královou, geoložkou muzea,

kovým“ výročím připojilo hned dvěma projekty. Začnu od

jsem zařadil i článek o objevení nového sekundárního mi-

toho druhého, tedy od výstavy „Srpen 68 na Kutnohorsku“,

nerálu zýkaitu, který byl poprvé na světě objeven a popsán

která se uskutečnila od 2. září do 30. října ve výstavních pro-

právě v Kutné Hoře v roce 1978.

storách Tylova rodného domu.
Má práce začala malou sondou do znalostí současných
mladých lidí (především středoškolských studentů), kterým

Z dosud získaných reakcí má mezi laickou veřejností větší
úspěch především projekt druhý, ale na konečné vyhodnocení dojde až po jejich ukončení.
Josef Kremla

měla být výstava určena především. Její výsledek byl celkem předvídatelný: jakési povědomí existuje, ale znalosti
jsou pouze povrchní bez širšího kontextu vývoje Československa, o zahraničních vztazích nemluvě. Setkal jsem se
i s vyjádřením studentky, která tento stav výuky (opravdu to
není jen o nezájmu mládeže) kritizovala.

Osmičky – 1918, 1938, 1948,
1968 ve Šlapanicích
Výstava Osmičky ve šlapanickém muzeu byla od počátku

Výstava se tak přeměnila v pokus o pojmenování základ-

zamýšlena jako projekt spíše menšího formátu, pro nějž

ních událostí, které celé období formovaly a které vedly

by se více než termín výstava hodilo označení „připomín-

k všeobecně známému konci. Text byl pro lehčí orientaci

ka“. Připomínka oněch osudových osmiček 20. století pro

rozdělen na krátké úseky, doplňovaly jej autentické archiv-

ty, kteří je zažili a pamatují, i pro ty, pro něž jsou letopočty

ní dokumenty a fotografie. Vybrané dokumenty si mohli

1918, 1938, 1948 a 1968 jen špatně zapamatovatelné infor-

návštěvníci odnést s sebou domů, jednalo se např. o mani-

mace z hodiny dějepisu.

fest „Dva tisíce slov“, požadavek kutnohorských kulturních

Muzeum ve Šlapanicích se ve své výstavní činnosti dlouho-

pracovníků „Pro záchranu Kutné Hory“, který byl na začátku

době zaměřuje na děti a mladé návštěvníky vůbec. Součástí

normalizace přirovnáván právě k „2 000 slovům“ nebo tře-

téměř každé zdejší výstavy je dětská dílna či doprovodný

ba „Moskevský protokol“. Poměrně velkou část výstavy jsem

program pro školy, mnohé výstavy jsou už prvotně (často
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i tématicky) koncipovány právě pro tuto část návštěvníků.

rok narození a ochota podělit se o své vzpomínky. S diktafo-

Po dlouhých debatách, jak této profilaci dostát i u osmičko-

nem v ruce však autoři narazili na celou řadu potíží. Jak oče-

vého tématu, se autoři rozhodli zvolit jako hlavní obsaho-

kávali, nebylo jednoduché najít dostatek duševně svěžích

vou linii výstavy historický komiks.

pamětníků roku 1938 a zejména pak roku 1918. Nečekali

Čtyřdílný obrázkový příběh doplněný stručným podtex-

však, že u pozdějších osmičkových roků let 1948 a 1968 se

tem zachycoval klíčové události čtyř tzv. osmičkových roků

u řady respondentů setkají ještě v roce 2008 s obavami ote-

v nezbytném historickém kontextu. Převratné historické

vřeně o účasti na tehdejších událostech či o svých názorech

děje byly v komiksu podávány s nadsázkou, ironií, někdy

na ně pohovořit. Větší ochotu k zaznamenání vzpomínek

možná až lehce zneváženy, jindy se autoři naopak nebránili

tak nakonec projevili ti z pamětníků, pro něž události let

troše vlasteneckého patosu. Nápadité kolážové zpracování,

1948 a 1968 zdánlivě mnoho neznamenaly. Snad právě pro-

jehož autorkou byla externí spolupracovnice muzea Marti-

to výsledný záznam zachycoval povětšinou až překvapivě

na Deissová Víchová, pak učinilo z komiksu formu komuni-

nedramatické vzpomínání, v němž se důležité společenské

kace, kterou byli ochotni akceptovat i „znudění teenageři“.

události staly často sotva zaznamenáníhodnou kulisou běž-

(Komiks se posléze stal součástí další osmičkové výstavy

ného života jednotlivce. Ale pamětníky jsou nejen hrdinové

– projektu „Ve znamení osmiček“ v Regionálním muzeu ve

velkých dějinných okamžiků, ale také „diváci“, ti, kteří byli

Vysokém Mýtě).

spíše unášeni a utvářeni děním, než že by se je sami nějak

Historie zachycená v komiksu pak byla doplněna struč-

snažili ovlivnit. I jejich vzpomínky jsou obrazem doby a sto-

ným, kaleidoskopicky pojatým obrazem života v osmičko-

jí proto za zaznamenání. Nahrávky vzpomínek pamětníků

vých letech. A tak mohl návštěvník na výstavě zjistit (nebo

byly doplněny dobovou taneční a „politicky angažovanou“

zavzpomínat), na co se v roce 1938 chodilo do kina, jaká

hudbou a tvořily tak zároveň zvukovou kulisu výstavy.

byla dětská móda roku 1918, jakým vtipům se lidé smáli

Soudě z reakcí návštěvníků výstavy, pokus o méně tradič-

v tragickém roce 1948, či jak dopadli čeští sportovci na

ní pojetí tradičního historického tématu šlapanickému mu-

olympiádě v roce 1968.

zeu docela vyšel. Zejména byli autoři potěšeni, když i přes

Výstava však chtěla zachytit také příklady tzv. osobní

velmi úsporně pojatou instalaci s minimem trojrozměrných

historie, vzpomínky pamětníků na osmičkové roky a život

exponátů byla pochvalná slova z úst návštěvníků i kolegů

v nich. Autoři se přitom primárně nezaměřovali pouze na

muzejníků často uváděna větou: „To ale muselo dát práce!“

aktivní účastníky pohnutých událostí jednotlivých osmič-

Dalo.

kových roků. Jedinými kritérii pro výběr respondentů byly
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Liberec 1968
Letošní 40. výročí okupace Československa vojsky států
Varšavské smlouvy připomnělo Severočeské muzeum výstavou nazvanou „Liberec 1968“, která byla instalována ve
velkém výstavním sále muzea. Na rozdíl od výstavy uskutečněné před deseti lety nebyla větší jen svým rozsahem,
ale i tématickým záběrem. Jak již ze samotného názvu vyplývá, tentokrát výstava nebyla věnována jen dramatickým
okamžikům 21. srpna 1968 a dnům následujícím. Naší snahou bylo představit Liberec 60. let a ukázat změny, kterými
město procházelo.
Postupné uvolňování politické situace se podobně jako

vlastní muzeum rozsáhlý soubor letáků, plakátů, novin a fotografií z tohoto období, jakým se může chlubit jen velmi
málo institucí v naší republice. Mnohé z nich byly dlouhá
léta uschovány či ukryty a teprve při rekonstrukci muzea,
probíhající v posledních letech, znovu objeveny. Soubor
materiálů pak doplnily materiály nalezené v archivu komunistické Státní bezpečnosti a dary věnované muzeu
v souvislosti s předcházející výstavou před deseti lety. Díky
podpoře Ministerstva kultury ČR se podařilo v posledních
dvou letech provést digitalizaci zvukových, filmových
a fotografických materiálů a tím tedy zachránit jejich obsah
a uchovat jej do budoucnosti. Rovněž s nimi, s mnohými
poprvé, se mohli návštěvníci na výstavě seznámit.
–foto na titulní straně–

v celé společnosti projevilo nejdříve v oblasti kultury, která

Markéta Lhotová

hrála v životě města důležitou roli. Připomeňme si jen progresivní pojetí dramaturgie libereckých divadelních scén
a výběr umělců představovaných v muzejních a zvláště ga-

Srpen 1968 v žateckém muzeu

lerijních výstavách. Celosvětovou architekturu obohatila
stavba neodlučitelně spjatá s vývojem Liberce druhé polo-

Jednou z akcí, kterou se Regionální muzeum K. A. Polánka

viny šedesátých let – nový vysílač na Ještědu. Moderní tren-

v Žatci zapojilo do projektu „Osudové osmičky“, je výstava

dy se odrazily i v designu spotřebního zboží vyráběného

„Srpen 1968 v Žatci“ probíhající ve dnech 24. září až 16. lis-

v libereckých továrnách, zejména v Plastimatu.

topadu 2008.

Nový vzduch do politického života zavanul až s jarem roku

Její záběr je širší, než by napovídal samotný název. Snaži-

1968. Dříve, než se mohly změny plně rozvinout, přišel však

li jsme se nejen oživit vzpomínky pamětníků na den, kte-

osudný srpen. Pro Liberec byl 21. srpen zvláště tragický. Voj-

rý zásadním způsobem změnil jejich život, ale také oslovit

ska se objevila ve městě již v nočních hodinách a brzy zde

mládež narozenou dávno po roce 1968, pro kterou jsou

byli i první ranění. Počtem devíti obětí se Liberec řadí k nej-

tehdejší události už jen dějepisné učivo (možná trošku zá-

postiženějším městům celého tehdejšího Československa.

živnější, protože je akčnější). Z toho důvodu jsme nechtěli

Zvláště tragický měla dopad ranní střelba v okolí tehdejšího

ustrnout na povrchu dějů a prezentovat jen invazi „spřátele-

náměstí Bojovníků za mír (nám. Dr. E. Beneše). I když větši-

ných“ armád, ale vysvětlit i to, v čem spočíval ethos pokusu

na střel směřovala do vzduchu, na místě zůstali čtyři mrtví,

o výstavbu netotalitního modelu socialismu. A v neposled-

další dva zemřeli na následky zranění v následujících dnech.

ní řadě také smutnou pravdu, že to byli naši politici, kteří

Před polednem pak došlo na náměstí k havárii tanku číslo

tento pokus ve finále pohřbili.

314 a následně i doprovodného cisternového vozu. Tyto

Při naplňování uvedeného záměru jsme se rozhodli pro ši-

události si postupně vyžádaly další tři životy, poslední oběť

roké pojetí výstavy. Výstava měla sledovat dvě linie – vývoj

zemřela v září. Jedinečná fotografie Václava Toužimského

celostátní na straně jedné a vývoj v regionu a samotném

z liberecké Fotocentrály, zachycující okamžik nárazu tanku

městě na straně druhé, aby ji bylo možno použít i pro pře-

do podloubí, se vzápětí rozšířila do světa a stala se ikonou

dem nezasvěcené školní skupiny.

československých událostí roku 1968.

První problémy se objevily již při sběru materiálu. Na

Politické změny a omezení na sebe nenechaly dlouho če-

začátku normalizace byly sbírky žateckého muzea (tehdy

kat. Dokladem jsou studentské demonstrace, které proběh-

Městského vlastivědného) dokumentující přítomnost zřej-

ly v Liberci obdobně jako v jiných městech během podzimu

mě zásadním způsobem „pročištěny“. V muzeu se již tehdy

1968 a následujícího jara roku 1969. První výročí srpnové

ukládaly kroniky města i s přílohami. Kronika města z roku

okupace již proběhlo zcela v režii normalizačních opatření.

1968 je zachována sice kompletně, leč z příloh, ke kterým

Tak jak v kultuře svobodné projevy začaly, rovněž zde také

tato kronika odkazuje a které byly původně jejími evido-

skončily. Jedním z posledních byla akce „Socha a město“ na

vanými součástmi, se nepodařilo dohledat ani jedinou. Je

podzim roku 1969.

zřejmé, že samotné přílohy s fotografiemi, prohlášeními,

Výstava v Severočeském muzeu představila veřejnos-

rezolucemi či jindy jen osobními názory občanů byly pro

ti mnohé doposud nezveřejněné dokumenty. Díky velmi

normalizátory daleko nebezpečnější než kuse zaznamena-

pečlivé dokumentační práci tehdejších pracovníků muzea
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né události na stránkách městské kroniky. O lecčems svědčí

li hojným přetištěním dikobrazích vtipů z let 1968–69. Ty,

i fakt, že patrně od těch dob není v muzejní knihovně příto-

mimo dokumentace společenského uvolnění, ukazují na

men okresní týdeník Hlas z roku 1968, ač ho muzeum mělo

asi ojedinělou charakteristiku české národní povahy – dělat

předplacený a dalo celý ročník svázat (asi netřeba dodávat,

si legraci ze špatného vývoje věcí veřejných i v těch nejtěž-

že roky 1967 a 1969 muzejní knihovna vlastní, donedávna

ších dobách.

i v duplikátech).

Jiří Matyáš

Samotný týdeník Hlas se podařilo najít vcelku snadno,
okresní archiv v Lounech jeden jeho exemplář vlastní. Větší potíž už byla s ostatními materiály, které se podařilo dát
dohromady až po oslovení spřátelených institucí, či sou-

28. říjen 1918 a vznik
legionářského muzea v Opavě

kromých sběratelů a dárců. Spřátelené instituce zapůjčily
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některé fotografie i jiné zajímavé materiály – celostátní ča-

V letošním roce si v Opavě připomínáme nejen 90. výročí

sopisy a artefakty lidové tvořivosti ze srpnových dní roku

vzniku samostatné Československé republiky, ale rovněž 80

1968 (není od věci marginálie, že desky s těmito materiály

let od založení „Muzea památek národního odboje“, tzv. le-

byly v okresním archivu v Kadani nadepsány „TREZOR –

gionářského muzea v Opavě. Obě významné události spolu

1968“). Sebekriticky musím dodat, že i po usilovném pát-

úzce souvisí. Vždyť do boje za samostatnost Českosloven-

rání ve vlastním muzeu se nám podařilo mezi nezáživnými

ska se zapojilo téměř 100 000 příslušníků čsl. legií, z toho

fotografiemi z budovatelské akce „Z“ v dokumentačních al-

60 000 v Rusku, 20 000 v Itálii a více než 10 000 ve Francii.

bech pořizovaných pro MěNV (snímky nových elektrických

Českoslovenští legionáři, kteří bojovali a padli na různých

jističů, či opravených lamp veřejného osvětlení) dohledat

světových bojištích, představovali nejvýznamnější složku

pěknou kolekci snímků z návštěvy prezidenta Ludvíka Svo-

naší zahraniční armády v době první světové války. Za svo-

body v Žatci v červnu 1968.

bodu své vlasti mnozí z nich obětovali i své životy. Svými

Někdy přicházeli lidé – na základě naší výzvy do regionál-

hrdinskými činy pomohli představitelům naší zahraniční

ního tisku – a přinášeli skutečné poklady, které – světe div

emigrace v čele s T. G. Masarykem přesvědčit vítězné vel-

se! – věnovali do muzejních sbírek. Muzeu se tak podařilo

moci, aby souhlasily se vznikem Československa slavnostně

např. získat propagační plakát, který zval na XII. ročník po-

vyhlášeného dne 28. října 1918.

pulární celoměstské slavnosti – „Dočesné“, která však byla

Brzy po ustavení samostatné Československé republiky

vzhledem k termínu svého plánovaného konání (31. srpna

převládl názor, že je třeba důstojným způsobem připome-

– 1. září 1968) zrušena. Tehdejších celostátních novin zazna-

nout jejich boj. Iniciativy se chopili legionáři shromažďu-

menávajících přelomové okamžiky let 1968–69 jsme obdr-

jící písemné i hmotné památky dokumentující čsl. odboj

želi přehršel. A jsme za ně rádi!

doma i v zahraničí. Rostoucí akvizice soustřeďující důležité

Některé artefakty sběratelé jen půjčili – i to však bylo zá-

vojensko-historické muzejní sbírky se měly stát základem

sadní pro obohacení výstavy trojrozměrnými předměty.

legionářských muzeí či památníků vznikajících v celé re-

Trubka okupační sovětské armády pro ranní budíčky s vy-

publice (např. v Praze, Brně, Moravské Ostravě, Frenštátě,

bledlým symbolem Vladimíra Iljiče Lenina představuje ve

Valašském Meziříčí aj.). Úsilí shromáždit co nejucelenější

výstavě jistě oživení.

a nejautentičtější materiály vypovídající o slavné historii čsl.

Těmito způsoby se tedy podařilo nasbírat potřebné množ-

legionářů stálo i u zrodu Muzea památek národního odboje

ství materiálu nejen ke studiu, ale především k prezentaci

v Opavě. Nově vznikající instituce navázala na tradici muzeí,

ve výstavě, která tak nemusela být přetěžována vysvětlují-

které zde vznikaly od počátku 19. století – Gymnazijního

cími texty. Leckdy nadpis novinového článku řekne více než

muzea (založeného v roce 1814), Zemského muzea (zaha-

dlouhé komentáře. Ale i pro ty, kteří si rádi počtou, jsme ve

jujícího svoji činnost v roce 1883), Muzea Matice opavské

výstavě instalovali zásadní dokumenty k volnému pročítá-

(šířící vzdělání a osvětu od roku 1884), Městského muzea

ní v kopiích (např. Akční program KSČ, Manifest 2000 slov

(rozvíjejícího se od roku 1896) a Československého země-

aj.). Vzpomínky pamětníků jsme se rozhodli podrobně pre-

dělského muzea (dokladujícího rozvoj zemědělství od roku

zentovat při jiné příležitosti a jiným způsobem – počátkem

1925). Na rozdíl od nich nevytvořilo legionářské muzeum

listopadu uspořádáme s exponovanými pamětníky tehdej-

organizačně samostatnou jednotku, ale bylo začleněno do

ších událostí diskusní večer k roku 1968 (bude to zároveň

Zemského muzea, v jehož prostorách byla situována jeho

poslední upozornění veřejnosti na právě končící výstavu).

stálá expozice.

A protože se jedná o dějinný přelom velmi smutný, ve finále

Vznik Muzea památek národního odboje iniciovala Jed-

vytanula potřeba odlehčení celé výstavy. Toho jsme docíli-

nota československé obce legionářské, která byla v Opavě

Kalendárium kulturních událostí
Bakov nad Jizerou
Muzeum Bakovska

prosinec 2008

Betlémy

Běliště

Národopisná pobočka Městského muzea
2.12. – 7.12.2008

Vánoční trhy na Bělišti

Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou
1.5. – 2.11.2008
1.5. – 2.11.2008
1.5. – 2.11.2008

Hrajeme si na Kelty
Historické kočárky
Jan z Werthu a jeho doba

Benešov

Muzeum umění a designu Benešov
8.10. – 16.11.2008
15.10.2008 – 28.2.2009

Jan Samec – malba, kresba
Jolana Havelková – Krajina 06

Beroun

Muzeum Českého krasu, p. o.
1.10. – 30.11.2008

Domácí umění

Bílovec

Muzeum v Bílovci
Panenky a jejich svět

Blansko

9.12.2008 – do ledna 2009

Mendelovo muzeum

SOČKA – zkratka s nápadem
Krásy starobrněnského opatství

Muzeum města Brna, p. o.

říjen – listopad 2008
prosinec – únor 2009

Dílo Adolfa Loose ve fotografii Waltera Zednicka		
2.10. – 13.11.2008
Od snu k realizaci – Osmdesát let brněnského výstaviště		
9.10. – 9.11.2008
100 000 let sexu
14.11. – 15.2.2009
Václav Kabát – Zdeňka Kabátová
27.11. – 1.2.2009
Měnínská brána
Zmizelý svět brněnských kaváren
20.8. – 1.2.2009

Muzeum romské kultury, s. p. o.

Čarovné oči, Romové v českém a slovenském filmu (1923–2002)
únor – prosinec 2008
Romská socha 2008
25.5. – 31.12.2008
Trochu jiný svět – fotografie Pavla Štěrby
14.11. – 31.1.2009

Technické muzeum v Brně
Průmysl 1918

Bruntál

Muzeum Blansko
Výstava k 90. výročí vzniku republiky – francouzské legie
28.10. – 12.12.2008

Blovice

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Regionální umělci
21.5. – 31.12.2008
Nemoci našich předků
4.9. – 21.11.2008
Cesta ke svobodě
9.10. – 21.11.2008
Archeologický výzkum studny v Blovicích 27.11. – 31.1.2009
Betlémy
27.11. – 22.12.2009
Adventní trh na zámku
6.12. – 6.12.2008

Brandýs nad Labem

Oblastní muzeum Praha – východ
Archeologický výzkum Dřevčice
Osudové osmičky v dějinách Brandýska
Pocta Ladislavu Leitgebovi

Památník Leoše Janáčka – oddělení dějin hudby MZM
Druhotvary. Výtvarné interpretace Janáčkových partitur
19.11. –do 2009

prosinec 2008
2.10. – 26.11.2008
30.10. – 30.11.2008

28.10. – 31.12.2008

Muzeum v Bruntále, p. o.
Magie české fotografie
Oslaďme si život
Vánoční ozdoba 2008

Břeclav

23.10. – 8.12.2008
4.12. – 31.1.2009
13.12. – 31.12.2008

Městské muzeum a galerie
Podmořský svět ve fotografii Jaroslava Mičky
listopad 2008
Tichý svět Karolíny Šimčíkové z Bzence – obrazy, keramika
prosinec 2008

Čáslav

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Adolf Lisý – Chráněná krajinná území
Vladimír Císař – Kresby, malby

Čelákovice

10.11. – 23.11.2008
1.12. – 14.12.2008

Městské muzeum v Čelákovicích
Rok 1918 a další mezníky v našich dějinách

4.10. – 9.11.2008

Brno

Česká Lípa

Biskupský dvůr
Bojná. Nové centrum Velkomoravského Nitranska.		
31.10.2008 – 16.2.2009
Dietrichsteinský palác
Novinky z mineralogického depozitáře 18.3.2008 – 18.3.2009
Léta zkázy a naděje 1914-1918
28.5.2008 – 3.1.2009
Mokřady a voda v krajině
27.8. – 22.11.2008
Dětské muzeum
Život pod hladinou
od 26.11.2008
Etnografický ústav MZM
Po stopách Jana Eskymo Welzla
17.9. – 6.12.2008
Kurt Kaindl: Neznámí Evropané
24.9. – 22.11.2008
Malované nebe. Lidové obrazy na skle
10.12. – do 2009
Lidé
17.12. – do 2009
Pavilon Anthropos
Egypt – tajemství pouště a pyramid, Egypt – proměny
1.10. – do jara 2009
Oživlí duchové Afriky – africké loutky a masky ze sbírky
O. Darkowské
14.10. – do jara 2009

Nebe je jen jedno
16.10. – 23.11.2008
Ateliér Václava Stratila
17.10. – 23.11.2008
Maštálkova síň
Českolipské vojenské pohlednice
15.9. – 17.11.2008
Fotografující soudce Rudolf Aschenbrenner 29.11. – 31.12.2008
Galerie vlastivědného muzea
Podmalby ze sbírek VMG
21.6. – 8.11.2008
Společné rysy – Jitka Géringová – Jan Řezáč 3.10. – 9.11.2008

Moravské zemské muzeum

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Česká Třebová

Městské muzeum
Kulturní centrum
Výstva betlémů

České Budějovice

14.12. – 30.12.2008

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Šumava Karla Klostermanna

Český Těšín

září – únor 2009

Muzeum Těšínska, p. o.
Město Český Těšín
Sladký život čokolády

do 31.12.2008
25.9. – 31.1.2009

I
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Výstavní síň Muzea Těšínska
Obrázky z minulosti Těšínska

do 31.12.2008

Dačice

Oranžový svět Vladimíra Vávrů – obrazy, keramika		
4.10. – 23.11.2008
Perníkové (medové) Vánoce
30.11. – 6.1.2009
Vánoční jarmark
14.12. – 14.12.2008
Zvonkový průvod
30.12. – 30.12.2008

Dobrošov

Pevnost Dobrošov, národní kulturní památka
celoročně

Československá armáda I. republiky v miniatuře

Dolánky u Turnova
Dlaskův statek

1.12. – 30.12.2008

Vánoce na Dlaskově statku

Domažlice

Galerie Bratří Špillarů

Dvůr Králové nad Labem

listopad – prosinec 2008

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Ze světa zvířat
Město a Vánoce

Frenštát pod Radhoštěm

27.10. – 23.11.2008
9.12. – 19.1.2009

24.9. – 23.11.2008

25.9. – 9.11.2008
1.12. – 31.1.2009

Řezba Josefa Kněžka
Vánoční variace

Frýdek – Místek

18.9. – 23.11.2008
16.10. – 22.3.2009
11.12. – 18.1.2009

Frýdlant

Městské muzeum Frýdlant
listopad 2008

Jizerské hory mýma očima – kolektiv autorů

Fulnek

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem
sv. Josefa
Kamenné svědectví minulosti – heraldické památky
Novojičínska
20.9. – březen 2009

Havířov

Památník Životické tragédie
1918 – vznik republiky

Havlíčkův Brod

24.6. – 31.3.2009

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Slovem i obrazem

10.10. – 30.11.2008

Brambory – skrytý poklad
Hrdinové z večerníčků a pohádek

13.10. – 10.11.2008
28.11. – 11.1.2009

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

Hlinsko v Čechách

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Jiří Bouda – grafik
Vánoční vzpomínání

26.9. – 2.11.2008
21.11. – 31.12.2008

NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb
Vysočina
Vánoce na Veselém Kopci

29.11. – 7.12.2008

Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Betlém vánoční

Hluboká nad Vltavou

13.12. – 4.1.2009

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Autoportrét v českém umění 20. století

Alice Masaryková a Slovensko
5.11. – 11.1.2009
výstavní sál Národní tř. 21
Zmizelý věk aneb Z nových archeologických výzkumů		
2.10. – 23.11.2008
Nekonečný příběh bižuterie
27.11. – 22.2.2009

Horní Slavkov

Muzeum Horní Slavkov
Slavkovský porcelán (1808 –2008) – 200 let se jménem Haas
do 11.11.2008

Hořice

Městské muzeum
od 10.7.2008
od 10.7.2008
28.9. – 20.11.2008

Sto let Galerie plastik 1908–2008
Alois, Ivan, Ellen a Filomena Jilemničtí
Zdenka Marie Nováková

Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
15.5. – 25.1.2009
15.5. – 25.1.2009

Od chrámu ke katedrále
První po Praze

Městské muzeum a galerie v Hranicích
11.9. – 2.11.2008

Milan Cieslar – Obrazy

Hronov

Jiráskovo muzeum

Muzeum Beskyd Frýdek–Místek, p. o.
Ferdiš Duša – Život a dílo
Létající drahokamy
Obrazy Ledy Pešatové

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

Hranice

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

II

Galerie výtvarného umění
Franta Úprka (1868–1929)

Městské muzeum a galerie

Michael Rittstein, Litografie

Hodonín

28.6. – 2.11.2008

Betlémy Hronovska a Náchodska

Humpolec

prosinec – leden 2009

Městské kulturní a informační středisko – Muzeum
dr. Aleše Hrdličky
Oděvy, šperky, staré techniky v odívání – Iva a Marcela
Langhammerovy
listopad 2008
Obrazy – Josef Sztacho (k 85. narozeninám)
prosinec 2008
Výstavní sál
Obrazy – Zdeněk Jiroušek
prosinec 2008
Obrazy – Ing. arch. Ivo Soukup
listopad 2008

Hustopeče

Městské muzeum a galerie
Tomáš Garrigue Masaryk a Hustopeče březen – prosinec 2008
Muzejní spolek: Betlémy, vánoční ozdoby a aranžmá
prosinec 2008
Alfons – výtvarná skupina Hustopeče
listopad 2008
I. Živčáková: Obrazy, plastiky, šperky
prosinec 2008

Cheb

Galerie výtvarného umění v Chebu
Exotismy v Českém výtvarném umění XX. století		
18.9. – 30.11.2008
František Hudeček (1900–1990) – výběr z kresebního díla
27.9. – 30.11.2008
Jiří Sopko – ilustrace k pohádkám
6.12. – 8.2.2009

Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.
Velká válka aneb konec zlatého věku
Advent v muzeu
Chebský hrad
Zavírání hradu

Chomutov

8.10. – 31.12.2008
6.12. – 6.12.2008
1.11. – 1.11.2008

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Chomutov a Velká válka
Anton Gnirs

30.8. – 1.11.2008
11.9. – 8.11.2008

Kalendárium kulturních událostí
Chrudim

Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Blanka Votavová – Cesta do ticha
10.9. – 9.11.2008
XII. Trienále českého ex libris Chrudim 2008 11.10. – 9.11.2008
Michaela Lesařová – Roubíčková
19.11. – 31.1.2009

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Drak 50 let
1.1. – 31.12.2008
Hana Cigánová – portrét výtvarnice
24.1. – 31.12.2008
Z nových přírůstků muzejních sbírek (2. část) 24.1. – 30.12.2008
Betlémy ze sbírky Aleny Ptáčkové
9.10. – 30.12.2008

Regionální muzeum v Chrudimi

2.10. – 16.11.2008
4.11. – 1.2.2009
4.12. – 1.2.2009

Jiří Křiklava
Jak bydlely panenky v Nizozemí
Lidové Vánoce

Luže – Košumberk – Hamzova odborná léčebna pro
děti
15.10. – 30.11.2008

Xylem – dřevo

Jablonec nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
17.10. – únor 2009
4.12. – 10.12.2008

Transfúze
Vánoce v muzeu

Galerie Belveder

Jak se rodí večerníčky – jak vznikají pohádky 24.10. – 9.1.2009
Vánoce v Belvederu
8.12. – 12.12.2008

Jablunkov

Muzeum Zlatý klíč
Motivy z Karlovarského kraje
Dějiny českého (udatného) národa

Karviná – Fryštát

1.10. – 9.11.2008
12.11. – 31.12.2008

Výstavní síň Interklub Karviná
Muzeum o muzeu

Kdyně

Muzeum historie a přádelnictví
Grafika – Ladislav Sýkora

Kladno

Putovali poutníci

Jihlava

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Michal Cihlář a Veronika Richterová
Na Vánoce dlouhý noce…

90. výročí republiky
Slavní a zapomenutí
Totemy západní Kanady ve fotografii

Jilemnice

Klatovy

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Karel Klostermann
od 31.12.2008
Chceš-li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice		
9.1. – 31.12.2008
Krajina v proměnách roku
18.6. – 14.11.2008
Sklo – poklady ze sbírek muzea
18.6. – 14.11.2008
Co nepatří do starého železa
1.10. – 22.12.2008
Region
1.10. – 14.11.2008
Světci a světice
1.10. – 21.12.2008
Vánoční hody vítejme
26.11. – 1.1.2009

Městské muzeum – Městské kulturní středisko
Kojetín
Galerie VIC Kojetín

13.6. – 2.11.2008
17.9. – 30.11.2008
1.10. – 28.11.2008

Jubilejní výstava k 120. výročí založení Sokola Kojetín		
31.10. – 28.11.2008
Autorská výstava obrazů – Petr Leinert
8.12. – leden 2009

Krkonošské muzeum v Jelemnici
10.10. – 16.11.2008

Bedřich Housa

Jílové u Prahy

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Kopřivnice

Regionální muzeum v Kopřivnici o.p.s. - Muzeum
Fojtství
Osudové osmičky – Kopřivnice v letech 1918,1938,1948,1968
21.8. – 16.11.2008

4.10. – 23.11.2008
25.10. – 11.1.2009
1.11. – 18.1.2009
29.11. – 1.3.2009

Kostelec nad Černými Lesy

Papírový svět
Svědectví diapozitivů

29.5. - 31.12.2008
30.5. - 31.12.2008

Kouřim

Jan Pohribný

říjen – leden 2009

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

100 let jílovské školy
Vánoční ozdoby
Střední škola řemesel se představuje
Z darů muzeu 2007

Jindřichův Hradec

Muzeum Jindřichohradecka
Národní muzeum fotografie, o.p.s.

říjen – listopad 2008
prosinec 2008

od 9.9.2008

Pocta Franzi Wendlerovi

Karlovy Vary
Galerie umění

11.9. – 2.11.2008
13.11. – 11.1.2009

Karlovarské muzeum – expoziční budova
Historie české stavebnice Merkur

Historie a dnešek obcí Klučov – Lstiboř
Výstava obrazů tvořených různou technikou
zpracování materiálu

listopad 2008
prosinec 2008

Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Pivovarnictví na Kouřimsku

11.9. – 2.11.2008

Jak to vlastně bylo s Václavem

22.9. – 26.9.2008

Hornické muzeum Krásno
Willi Russ

Krnov

od 27.4. 2008

MIKS – městské muzeum

Sklářské muzeum

VARY(i)ACE
Aleš Lamr – Retrospektiva

Muzeum hrnčířství

Krásno

Městské muzeum

Kamenický Šenov

9.10. – 17.11.2008
27.11. – 11.1.2009

11.11. – 28.2.2009

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Jen tak si sbírám
Vánoční výstava

6.11. – 31.12.2008

Kojetín

Muzeum v Jablunkově

Kamenice nad Lipou

29.5. – 11.1.2009

15.10. – 31.12.2008

Oživená tradice slezského čepce
červenec – prosinec 2008
Prodejní výstava adventních věnců listopad – prosinec 2008
Biblická témata
6.12. – 30.12.2008

Kroměříž

Muzeum Kroměřížska, p. o.
Kroměřížské osmičky
Slavné vily Zlínského kraje

16.9. – 2.11.2008
23.9. – 16.11.2008

III

		

Kalendárium kulturních událostí
Kutná Hora

Mladá Boleslav

České muzeum stříbra

Muzeum Mladoboleslavska

Kamenný dům
Česká secese

duben – listopad 2008

Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov
28.9. – 30.11.2008
8.12. – 1.2.2009

125 kyjovské sklárny
Krojované panenky

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun

Mnichovo Hradiště

Muzeum města Mnichova Hradiště
1.11. – 7.12.2008
1.11. – 7.12.2008

Historická kola
Legionáři Orlicko–Ústecko
Galerie muzea
Andrea a Petr Staškovi – sklo

13.12. – 31.1.2009

Lány

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

prosinec 2008

Adventní a vánoční výstava

Mohelnice

Vlastivědné muzeum
Osudové osmičky dvacátého století

Most

19.9. – 29.11.2008

Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.
26.9. – 9.11.2008

T. G. Masaryk – podporovatel československé archeologie
20.9. – 16.11.2008

Aleš Lamr – Hra se světlem a formou

Muzeum zábavného poznávání

Josef Thér – obrazy, kresby, fotografie
12.9. – 2.11.2008
NAŠE galerie
7.11. – 23.11.2008
Náchodský výtvarný podzim – 25. ročník přehlídky
umění regionu
5.12. – 18.1.2009

Liberec

10.9. – 14.11.2008
10.10. – 20.11.2008

Svět železnice
Hry a klamy

Lidice

Lidická galerie
Fotografie Diany Zemetner

Muzeum

Litoměřice

28.10. – 31.12.2008

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
6.11. – 4.1.2009

Ilona Staňková – sklo, kresba a fotografie

Severočeská galerie výtvarného umění

9.10. – 23.11.2008

František Foltýn

Litomyšl

Regionální muzeum v Litomyšli
14.9. – 16.11.2008
14.9. – 16.11.2008
29.9. – 16.11.2008
23.11. – 25.1.2009
29.11. – 31.1.2009

Litovel

8.10. – 21.12.2008

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie

Mariánská Týnice – Kralovice

Nejdek

Národopisné muzeum v Nejdku
9.10. – 9.11.2008

150 let Nejdecké křížové cesty

Nová Paka

Modely aut
Betlémy z Novopacka

Klenotnice drahých kamenů
Zkamenělá dřeva a horniny

Nové Město na Moravě

prosinec 2008
říjen – listopad 2008

Městské muzeum Mariánské Lázně
Historie golfu v západočeském regionu říjen – prosinec 2008

Mělník

Regionální muzeum Mělník
od 29.5.2008
19.9. – 2.11.2008
31.10. – 16.11.2008
28.11. – 4.1.2009
28.11. – 1.1.2009

22.3. – 2.11.2008

19.6. – 2.11.2008
prosinec 2008 – leden 2009
listopad 2008

Nový Bor

Sklářské muzeum Nový Bor

Nový Bydžov
prosinec 2008

Vánoce ve světě

Panenky
Krajina za školou

Pavel Satrapa

Muzeum a galerie severního Plzeňska

12.9. – 2.11.2008
28.11. – 21.12.2008

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Horácké muzeum

Letopočty končící osmičkou

VII. Výstava Podkrkonošských Betlémů
Oldřich Kulhánek – grafika

Jaroslav Doležal – Rezby
listopad 2008
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
listopad 2008
Pohlednice Jiřího Škopka
prosinec 2008
Betlémy
prosinec 2008 – leden 2009

Jaroslav Svoboda – sklo

Muzeum Litovel

Staré mechanické hračky
Zmizelé Mělnicko
Loukamosaic
Skleněné Vánoce
Třpytivá krása

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Městské muzeum Nová Paka

Za císaře pána a jeho rodinu.
Svět a Litomyšl ve válce 1914–1918.
Litomyšl válečná a převratová 1914–1918
Karel Podhajký, kynolog
Litomyšl na fotografiích Miroslava Škrdly
Oslavy konce roku v dobách dávných

Mariánské Lázně

Náchod

Regionální muzeum Náchod
listopad 2008 – únor 2009

Lidičtí muži v boji za svobodu

IV

Sestry Tláskalovy muzeu – nejvýznamnější současné
mecenášky
16.9. – 16.11.2008
Obrazy Jana Řeřichy
16.10. – 23.11.2008
Hravé Vánoce
25.11. – 4.1.2009
Zmizelá Boleslav – Pták
27.11. – 4.1.2009
Průvod tříkrálový
13.12. – 13.12.2008

28.9. – 31.12.2008

Městské muzeum
Klenoty z muzejních depozitářů

Nový Jičín

1.5. – 31.12.2008

Muzeum Novojičínska, p. o.
Historie města Nového Jičína – otevření nové stálé expozice
od 13.9.2008
Kamenné svědectví minulosti
25.9. – 29.3.2009
Dějiny lité bronzem
16.10. – 31.1.2009
Vánoce 2008
13.11. – leden 2009
Jan Zemánek – sochy
4.9. – listopad 2008
Ve znaku zavinuté střely
od 13.9.2008

Kalendárium kulturních událostí
Nymburk

Poděbrady

Vlastivědné muzeum Nymburk

Polabské muzeum
26.9. – 23.11.2008
12.12. – 28.2.2009

Výtvarník Přemysl Povondra
Hanuš Bohman – Obrazy a karikatury

Olomouc

Vlastivědné muzeum v Olomouci

1.12. – 30.12.2008
1.12. – 30.12.2008

Vratislav Lebl – Sklo a malba
Vánoční výstava

Police nad Metují

Muzeum města Police nad Metují

Skleněná inspirace II.
31.10. – 31.12.2008
Zelené perly/historické zahrady a parky Olomouckého kraje
14.11. – 11.1.2009

Opava

Památník Petra Bezruče
Ferdinand Duša a knižní kultura

od 15.4.2008

Rok 1968

od 26.6.2008

Slezské zemské muzeum

Ostrava

Ostravské muzeum, p. o.

Sporty včera a dnes

Polička

prosinec 2008 – leden 2009

Městské muzeum a galerie
Život a dílo Bohuslava Martinů
březen – listopad 2008
Skauti – 90 let skautingu v Poličce
2.10. – 2.11.2008
Od doby kamenné do doby slovanských hradišť		
10.11. – 23.12.2008

Prace u Brna

Památník Mohyla míru
Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805

prosinec – leden 2009

Puškařská firma Lebeda

Ostroh

Hrad Ostroh (Seeberg)

Praha

Galerie Josefa Sudka
Bohumil Šťastný: Fotografie

29.9. – 10.11.2008

Dějiny bohatého českého národa

Ostrov nad Ohří

1.1. – 31.12.2008

Galerie Rudolfinum

16.10. – 4.1.2009

Čínská malba

25.9. – 28.12.2008

Východočeská galerie v Pardubicích

Adolf Loos
Moskevská secese
Praha letem po sto letech

1.10. – 5.4.2009
8.10. – 16.11.2008
3.12. – 1.3.2009

Jakub Dvorský, Václav Blín, Zdeněk Daněk, Jakub Nepraš
listopad 2008 – únor 2009

Muzeum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Šumná a bezbranná

9.10. – 16.11.2008

První republika 1918–1938
24.10. – 30.1.2009
Design – tvář věcí II. (textil)
7.11. – 20.2.2009
Výroční obyčeje ve Východních Čechách po roce 2000		
7.11. – 1.2.2009

Kriminalistický kabinet 1954 –1970

Letohrádek Ostrov – Galerie umění Karlovy Vary
Vizuální komunikace – zdroj porozumění

Pardubice

18.9. – 2.11.2008

Východočeské muzeum v Pardubicích

Paseky nad Jizerou

Památník zapadlých vlastenců
3.5. – 26.4.2009

Z historie firmy DETOA Albrechtice

Pelhřimov

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Výstava prací ZŠ Osvobození
Výroční obyčeje

Písek

listopad 2008
prosinec 2008 – leden 2009

Prácheňské muzeum v Písku
Zdeněk Javůrek – autorská fotografická
výstava k 60. výročí narození
listopad 2008
Jan Novotný – řezby (autorská výtvarná výstava)
prosinec 2008
Předvánoční burza minerálů (13. ročník) 13.12. – 13.12.2008
Galerie PM
Jihočeské Betlémy
listopad – prosinec 2008
chodba knihovny
Josef Müller
prosinec 2008
Historická fotografie ze sbírek muzea
listopad 2008

Plzeň

Západočeské muzeum v Plzni
Labyrintem užitého umění (od gotiky po historismus)		
28.3. – 16.11.2008
Alfons Mucha a jeho doba
29.5. – 11.1.2009
Hledání zmizelého – Archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku
12.9. – 11.1.2009
Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni
Život a doba spisovatele Karla Čapka
24.9. – 2.11.2008

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum Policie ČR
Národní galerie v Praze

od 1.10.2008

Valdštejnská jízdárna
Mistři čínské tušové malby 20. století
30.4. – 2.11.2008
Šternberský palác – sídlo Sbírky starého umění
Philippe de Champaigne
1.4. – 31.3.2009
Zámek Zbraslav – Sbírka mimoevropského umění
Umění Koreje
16.6.2007 – 17.5.2009
Milan Pitlach: kaligrafie
23.8. - 23.11.2008

Národní muzeum

Co se skrývá pod pozlátkem, Muzejní palác
volá po rekonstrukci!
15.6. – 31.12.2008
Za přírodou Íránu
5.12.2007 – 30.11.2008
Sokolská sbírka Serge Bernarda
25.6. – 2.11.2008
Jiskřivá krása krystalů
5.8. – 2.11.2008
A přijely tanky
22.8. – 23.11.2008
Republika 1918–1939
28.10. – 15.3.2009
NM – České muzeum hudby
Muzika etnika
14.5. – 2.11.2008
NM –České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Muzeum Bedřicha Smetany 1926–2006 Unikáty, novinky,
kuriozity
3.5.2006 – 31.12.2008
NM – České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Prahou po stopách Antonína Dvořáka 24.4.2007 – 31.12.2008
NM – Musaion – národopisné oddělení
Len, konopí, kopřiva
17.10. – 10.2.2009
Česká krajina v obrazech Václava Fialy
17.10. – 10.2.2009
NM – Náprstkovo muzeum – oddělení asijských kultur
Komunální politik Vojta Náprstek
16.9.2006 – 31.12.2008
Objevujeme země na Nilu
2.10. – 1.2.2009
NM – Oddělení správy Lobkovického paláce
Poklady Moravské Třebové
30.9. – 1.2.2009

V

		

Kalendárium kulturních událostí
Národní zemědělské muzeum Praha
6.6. – 2.11.2008
5.9. – 17.11.2008

Globální klimatické změny
Rostlina – naděje a skutečnost

Památník národního písemnictví
J.K.Tyl

Správa Pražského hradu

24.10. – leden 2009

Císařská konírna
28. říjen, českoslovenští prezidenti a Pražský hrad 1918–1948
23.10. – 27.1.2009
Jízdárna Pražského hradu
Slovenský obraz/Obraz Slovenska
28.10. – 22.3.2009
Letohrádek královny Anny Belveder
Figura XX. Tři sochařky Věra Janoušková – Eva Kmentová
– Alina Szapocznikow
30.7. – 2.11.2008
Tereziánské křídlo Pražského hradu
Československé legie na Rusi 1914–1920 9.10. – 18.1.2008

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

A table
8.10. – 7.12.2008
Eames by Vitra
9.10. – 9.11.2008
Antěl – umění pro všední život (1908–1935) 17.12. – 22.2.2009

Vojenský historický ústav Praha
Armádní muzeum
Muži s lipovou ratolestí

Židovské muzeum v Praze

26.6. – 11.11.2008
25.9. – 4.1.2009

NM – Muzeum české loutky a cirkusu
8.10. – 31.3.2009

Karel Klostermann a pošumavské zámečky 1.4. – 30.12.2008
Africké umění – obrazy
12.11. – 30.12.2008
Vánoční výstava STROOM
2.12. – 14.12.2008

Prostějov

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
WIKOV – Agrostroj – Agrozet – 130 let
4.9. – 9.11.2008
Montenegro
18.9. – 9.11.2008
Osudové osmičky v československých dějinách
1.10. – 23.11.2008

Předklášteří

Muzeum Brněnska, p. o.
Restaurované předměty ze sbírek Podhoráckého muzea		
30.9. – 11.1.2009

Přerov

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Juraj Kamen – Svět pouští
11.9. – 30.11.2008
120 let muzea Komenského v Přerově
18.9. – 31.12.2008
Pozdrav z Přerova aneb Jak se žilo za 1. republiky		
28.9. – 30.11.2008
Ornitologická stanice – přírodovědné oddělení Muzea
Stromy parku Michalov
1.10. – 30.11.2008

Přerov nad Labem

Polabské národopisné muzeum
Lidové Vánoce v Polabí

Přeštice

1.12. – 30.12.2008

Dům historie Přešticka
Zlaté časy první republiky – Život a zábava v Přešticích
1918–1938
22.4. – 2.11.2008
Prvorepublikové Vánoce
26.11. – 6.1.2009
Poezie v rámech – Miroslav Hásek
26.11. – 6.1.2009

VI

11.9. – 10.11.2008
31.10. – 31.1.2009
20.11. – leden 2009

Dovednost lidí na Beskydech
Z dějin čs. letectva
Vánoce ve městě

Příbram

Hornické muzeum Příbram
Březové Hory – hornický domek a důl Anna
Vánoce v hornickém domku a nadílka v Prokopské štole		
8.12. – 19.12.2008

Galerie Františka Drtikola, Zámeček – Ernestinum

5.12. – 4.1.2009

Betlémy z hornického kraje

Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě
7.7. – 30.11.2008
9.9. – 30.12.2008
12.11. – 7.12.2008
12.12. – 30.12.2008
12.12. – 30.12.2008

Dvěstě let Moravské zemské knihovny
Psali dějiny Moravy
Spadané listí
Listování
Co rok dal

Rokycany

11.9. – 2.11.2008
13.11. – 31.12.2008

4. Bienále grafiky Rokycany
Cesta do pravěku

Roudnice nad Labem

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Marian Volráb – obrazy a skleněné objekty

Prachatice

Prachatické muzeum

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Jarmila Mařanová – Kafka a Praha

Madagaskar

Příbor

Mojmír Preclík

Podřipské muzeum
Historické dětské stavebnice

Roztoky u Prahy

11.9. – 23.11.2008
27.11. – leden 2009
říjen – prosinec 2008

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Proměny středočeského venkova III. Kralupsko a Mělnicko
22.8. – 23.11.2008
Lidové hračky v českých zemích
18.9. – únor 2009
Kočárky a kolébky ze sbírky Miloslavy Šormové
31.10. – březen 2009
Dřevěné plastiky
14.11. – únor 2009
Betlémy, tentokrát kralické
5.12. – únor 2009

Rychnov nad Kněžnou

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou
Z dějin divadla na Rychnovsku

Rýmařov

13.9. – 30.11.2008

Městské muzeum Rýmařov
L. Zahradník, P. Urban – technické výkresy 1.11. – 30.11.2008
Vladimír Václavek – automat. kresby a Robin Moudrý – obrazy
5.12. – 31.12.2008

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany
Sedlčansko očima Jana Reicha
Voňavé Vánoce očima a rukama dětí

Slaný

30.10. – 30.11.2008
2.12. – 9.1.2009

Vlastivědné muzeum ve Slaném
Historické fotografie a pozůstalosti Václava Krupičky		
20.9. – 15.12.2008
Z archeologických nálezů na Slánsku a nové metody užívání
v archeologii
25.10. – listopad 2008
Galerie muzea
Piaristé ve Slaném
11.9. – 15.12.2008

Kalendárium kulturních událostí
Slavičín

Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.

Městské muzeum
Podmořský svět

Slavkov u Brna

1.10. – 31.12.2008

12.6. – 2.11.2008
12.9. – 31.12.2008
6.11. – 1.1.2009

Ondřej Knoll – Kraj Otokara Březiny
Obrázky na skle
Naše kroje jindy a nyní

Zámek Slavkov – Austerlitz

Třinec

Benefiční výstava vamberecké krajky v rámci projektu „Pomozte
dětem"
17.10. – 8.11.2008
Výstava keramických betlémů Marie Dočekalové; Podmalby na
skle Zuzany Čechové-Kadlecové
15.11. – 2.1.2009

Muzeum Třineckých železáren, a.s. a Města Třince
Holocaust a dnes
září – listopad 2008
Chráněná krajinná oblast Beskydy – Domov velkých šelem
12.9. – 23.12.2008

Blatské muzeum v Soběslavi

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

Soběslav

prosinec 2008

Vánoční výstava

Sokolov

Strážnice

28.9. – 30.11.2008
28.9. – 31.12.2008

Městské muzeum
Piaristé a Strážnice
Fotografie Tomáše Hájka

Stříbro

5.10. – 27.11.2008
7.12. – 6.1.2009

Městské muzeum ve Stříbře, p. o.
Kaple, kapličky Stříbrska a Tachovska – výstava fotografií
Zdeňka Procházky
listopad – prosinec 2008

Svitavy

Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Nová stálá expozice: Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
od 26. dubna 2008
Přehlídka 2008
11.10. – 16.11.2008
Renata Greiner – obrazy, Jarmila Krečmanová – plastiky		
30.11. – leden 2009

Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích
Tajemství školního kabinetu
Pro potěchu oka i duše

Šumice

12.9. – 16.11.2008
28.11. – leden 2009

Muzeum Šumice
Vánoční jarmark

Šumperk

J. V. Scheybal – etnograf, ilustrátor a sběratel		
23.10. – 30.12.2008

Galerie

Krajské muzeum Sokolov, p. o.
Novodobé ostrostřelecké terče
Romana Beranová: Sokolovské osmičky

Turnov

21.12. – 21.12.2008

Geopark Český ráj, řemeslné tradice a současná výroba		
27.9. – 2.11.2008
Symboly Vánoc
16.11. – leden 2009
Výstavní kabinet
Židovská synagoga v Turnově
4.10. – 30.11.2008

Týn nad Vltavou
Městské muzeum

Vánoční výstava
V. Vařilová – paličkovaná krajka

Uherské Hradiště

listopad – prosinec 2008
listopad – prosinec 2008

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle
Moravy a Slezska
27.11.2007 – 28.2.2009
Česká bible v průběhu staletí
16.10. – 31.12.2008

Galerie

Vánoce v galerii aneb Půjdem spolu do Betléma		
6.11. – 31.12.2008
velký sál
Ludmila Kováříková – keramika
16.10. – 31.12.2008

Uherský Brod

Muzeum Jana Amose Komenského
Cestička do školy – Nejkrásnější české slabikáře		
12.9. – 9.11.2008
110 let vytváření paměti města a regionu 10.10. – 25.1.2009
České inspirace – podzim
17.10. – 8.2.2009

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

Úpice

Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, Zábřežsku
a Mohelnicku
od 17.11.2008
Výběr z díla Jana Urbana
do 4.1.2009
Bible očima světa, svět očima Bible
28.10. – 27.11.2008

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Četnictvo a policie na Úpicku
Lyžníci, lyže, sáňky a zimní radovánky

Teplice

Poklady ze sbírek

Nová stálá expozice: Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích 		
od 14.10.2008
Lovecké a myslivecké trofeje
8.10. – 17.11.2008
III. odboj v Československu
30.10. – 17.11.2008
Stavebnice Merkur
23.11. – 30.1.2009
Betlémy
28.11. – 30.1.2009

Terezín

Památník Terezín, národní kulturní památka

Třebíč

9.10. – 31.12.2008

Muzeum staré zemědělské techniky při SŠ řemesel
Třebíč
Didacta

Muzeum města Ústí nad Labem
od 19.9.2008

Ústí nad Orlicí

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.

Eva Melnik – Pozdravy z Izraele

Ústí nad Labem

12.10. – 16.11.2008
25.11. – 27.1.2009

listopad 2008

Městské muzeum
Stříbrný těšínský šperk
Quido a Jaroslav Kocianovi
Secesní cín ze sbírek UPM v Praze
Rok 1918 ve výtvarném umění
Jménem zákona
Betlémy od Adventu do Hromnic
Vánoce a Betlém

Valašské Meziříčí

25.4. – 31.12.2008
26.4. – 31.12.2008
26.4. – 31.12.2008
11.9. – 31.12.2008
11.10. – 31.12.2008
30.11. – 31.12.2008
18.12. – 31.12.2008

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Zelená krása mechorostů
11.9. – 16.11.2008
Přírodní hodnota sadů starých a krajových odrůd ovocných
dřevin
25.9. – 16.11.2008

VII

		

Kalendárium kulturních událostí
Vystřihovánky Markéty Vránové
20.11. – 11.1.2009
100 let MGM ve Valašském Meziříčí – koberce, gobelíny		
27.11. – 25.2.2009

Vamberk

Muzeum krajky Vamberk
Krajky Milči Eremiášové

Veselí nad Moravou

30.5. – 21.12.2008

Městské muzeum Veselí nad Moravou
Člověk, nepřítel i samaritán

Vinařice u Kladna

13.10. – 4.1.2009

Vlašim

červen – listopad 2008

Muzeum Podblanicka
Vánoční zvyky
listopad – prosinec 2008
Keramika manželů Švarcových
9.10. – 2.11.2008
Jan Dvořák – Obrazy
6.11. – 23.11.2008
Stromek vyšňořený – vánoční ozdoby
27.11. – 31.12.2008

Vodňany

Městské muzeum a galerie
Marie Michaela Šechtlová – obrazy, litografie, mezzotinta
19.10. – 23.11.2008
Klub vodňanských výtvarníků
30.11. – 31.12.2008

Volyně

M. Boháč – Pošumavská a šumavská krajina 1.10. – 20.12.2008
Starý cín
4.10. – 23.11.2008
Pavel Piekar – Ozvěny Orfeovy
25.10. – 25.11.2008

Vraclav

29.11. – 21.12.2008

Krkonošské muzeum – Tři historické domy
Lidová zbožnost
Lyží mistr maže klistr

9.9. – 7.12.2008
16.12. – 15.3.2009

Správa KRNAP, Krkonošské muzeum –
Augustiniánský klášter
100 let první vrchlabské karosérie
Komu se nelení IX.
Miloš Trýzna: Obrazy
Vánoční výstava

Vsetín

3.9. – 26.11.2008
24.9. – 9.11.2008
19.11. – 11.1.2009
3.12. – 8.2.2009

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o.
Labyrint
19.10. – 30.11.2008
Strom
20.10. – 26.11.2008
Ze zámeckých obrazáren
7.12. – únor 2009
Papírové Betlémy
7.12. – leden 2009
Intrfotoklub
14.12. – 11.1.2009
Zámecká galerie
Výtvarná díla Nadace Masarykova gymnázia ve Vsetíně		
5.10. – 23.11.2008
Zámecká věž
Jaromír Šimurda – výstava soch a obrazů
18.9. – 2.11.2008

Vysoká u Příbrami

Památník Antonína Dvořáka
Světoví interpreti Antonínu Dvořákovi

Vysoké Mýto

1.1. – 31.12.2008

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Dobrodružství na hradě – hlavolamy
Medvědí Vánoce

VIII

Zábřeh

Vlastivědné muzeum
11.9. – 6.12.2008
18.12. – 7.3.2009

Promenáda s kočárkem a panenkou
Putování Jana Eskymo Welzla

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Michal Bauer – abstraktní malba
Petr Kunčík
Dům umění
Skupina Rubikon – skleněná plastika
České a Slovenské umění 60. let

16.9. – 17.11.2008
25.11. – únor 2009

Život s fotografií 1954–2008
Doteky orientu
Vánoce v muzeu
malý sál
Nejen na velmi krátkých vlnách
Krym

4.9. – 23.11.2008
18.9. – 23.11.2008
4.12. – 30.12.2008

23.9. – 30.11.2008
9.12. – únor 2009

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

11.9. – 28.11.2008
11.12. – 8.1.2009

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Děti malují pro konto Bariéry
Ján Zoričák

Žacléř

2.10. – 15.11.2008
9.10. – 22.11.2008

Městské muzeum Žacléř

Barokní areál

Vrchlabí

Vyškovsko v době I. republiky
24.9. – 2.11.2008
Foto 140 – jubilejní výstava J. Vykydala a V. Kotulána		
3.10. – 2.11.2008

Znojmo

Městské muzeum ve Volyni

Výstava betlémů na Vraclavi

Muzeum Vyškovska, p. o.

Zlín

Hornický skanzen důl Mayrau
Technické památky Kladenska

Vyškov

2.11. – 23.11.2008
2.12. – 31.12.2008

Z historie soudnictví na Žacléřsku

Žamberk

28.11. – 31.1.2009

Městské muzeum Žamberk
Naši prezidenti ve filatelii
25.10. – 26.11.2008
IX. Vánoční výstava „Křehká krása vánočních ozdob"		
7.12. – 19.12.2008

Žatec

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Mnichovská dohoda 1938

Železný Brod

28.9. – 16.11.2008

Městské muzeum v Železném Brodě
Galerie Vlastimila rady
Jubilejní výstava čsl. skla a bižuterie v roce 1930		
20.9. – 30.11.2008

Vážení čtenáři,
s novým číslem Věstníku, který si právě pročítáte, Vám
redakce přináší novou rubriku – Muzejní toulky. Je v ní
plánovaný prostor pro Vás – odborníky ve svém oboru –
abyste zhodnotili dojmy z návštěv muzeí a galerií svých
kolegů. To, co se Vám na nich líbilo, co naopak méně, co
jste obdivovali, u čeho jste tiše záviděli, jaké pokroky jste
zaznamenali a na jaká úskalí narazili. Pokud budete mít zájem se podělit o tyto zážitky, zašlete svůj článek do redakce, budeme za něj velice rádi.
Za redakci Vám přeji příjemné podzimní dny, které snad
někteří z Vás, v duchu nové rubriky, věnují toulkám muzejním...
Malvína Malovická
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Informační systém
BLUE|INFO
Rozvoj mobilních technologií vytváří každým dnem nové
příležitosti k uplatnění v širokém spektru každodenních činností a služeb. Stejně tak záměr systému BLUE|INFO vychází
z využití moderní bezdrátové technologie bluetooth pro
přímé oslovení návštěvníků, turistů nebo občanů města.
Tato technologie v dnešní době slouží především ke komunikaci (přenosu dat) mezi mobilními telefony nebo jinými
přenosnými zařízeními, například PDA. Mezi silné přednosti
funkce Bluetooth patří zejména celoplošné rozšíření v mobilních telefonech, nezávislost na mobilních operátorech
a také široké možnosti využití. Mezi
ně patří bezplatné
zasílání informací,
obrázků, hudebních
souborů nebo aplikací do mobilních
telefonů cílové skupiny osob na konkrétním výstavním
nebo jiném místě.
Systém BLUE|INFO
je plně založen na
těchto silných stránkách, kterými technologie bluetooth
disponuje.
V červenci tohoto
roku byl spuštěn
pilotní projekt ve
spolupráci s Východočeským muzeem
v Pardubicích, kde
návštěvníci zámku
mohou zcela bezplatně obdržet do
svých
mobilních
telefonů audio průvodce představující
zámek. Klidný hlas
jim přes jejich mobilní telefon převypráví historické milníky
této památky a v závěru stručně představí jednotlivé muzejní expozice. Nespornou výhodou tohoto systémového
řešení je skutečnost, že zařízení funguje zcela automaticky
a nepřetržitě. K obsahu se tedy návštěvníci a turisté dostanou
i mimo otevírací hodiny muzea. Každý, kdo má zájem obdržet
daný obsah, se musí nacházet v místě dosahu vysílače, což je
v případě pardubického zámku malé nádvoří a následně na
svém telefonu zapnout funkci bluetooth. Do třiceti vteřin
je takový telefon automaticky osloven zprávou zobrazenou
na displeji „Chcete přijmout data od průvodce“. Poté stačí
potvrdit přijetí a obsah se stáhne do daného telefonu. Přehrávání si návštěvník volí již podle svého uvážení a typu
přehrávače ve svém telefonu. Pro zahraniční návštěvníky

systém disponuje anglickou mutací nahrávky a audio představení zámku se tak dostane i k těm, u nichž je příjem informací omezen pouze na tištěné materiály. Tento zcela nový
a ve světě unikátní systém návštěvníci ocení také především
proto, že se ke stažené nahrávce mohou ve svém telefonu
kdykoliv vrátit a připomenout si tak svoji návštěvu v Pardubicích. Není pochyb o tom, že mobilní telefony jsou výsadou především mladší generace. Právě pro tu, takové řešení
nabízí ideální spojení zábavy a poučení. Při psaní referátu
o výletě si žáci škol mohou nahrávku jednoduše znovu
v telefonu přehrát a vyslechnout si nejzajímavější momenty
z historie zámku včetně řinčení zbraní, které tyto posluchače ještě více vtáhne do děje.
Audio průvodce není však zdaleka jedinou možností, kterou tento systém nabízí. Turisté si například u informačního
centra v Pardubicích mohou také zcela zdarma stáhnout
měsíční program kulturních a sportovních akcí ve městě,
který se vygeneruje
do jejich kalendáře.
Dalším příkladem je
Staré náměstí v České Třebové, kde si
u venkovní vitríny
lidé stahují fotografii
symbolu města, kterou si mohou nastavit
jako tapetu na displeji svého telefonu.
Javové aplikace, které jsou podporovány
většinou mobilních
telefonů na trhu, však
otevírají dveře fantazie ještě více dokořán. Návštěvníkům tak
můžete zcela zdarma
zaslat
podrobnější
textový popis expozic
v několika jazykových
mutacích, hru spjatou
s tématikou výstavy nebo turistickou
mapu oblasti, ve které
jsou zvýrazněné body
zájmu či trasy, vážící
se k významné historické události.
Systém BLUE|INFO
představuje
moderní,
bezplatnou
a bezesporu i zajímavou cestu, jak spojit historii s moderními technologiemi současnosti, a tím i přitáhnout širší veřejnost ke kulturním odkazům. Mobilní telefony umožňují
v dnešní době mnohem více než pouhé telefonování
a psaní zpráv. Proč tedy jejich široké možnosti nevyužít třeba pravě u Vás?

Petr Mazánek
Více na http://www.deepvision.cz
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ustavena dne 11. dubna 1920. V prvních letech své existen-

slušníků čsl. legií v zahraničnímu odboji byly vystaveny fo-

ce sdružovala asi 100 příslušníků čsl. legií aktivně se účast-

tografie, kresby, písemnosti, publikace, tiskoviny a časopisy,

nících bojů na frontách první světové války, v polovině 20.

osobní předměty účastníků odboje, papírová i kovová pla-

let 20. století se jejich počet téměř ztrojnásobil. Jednota há-

tidla, chladné i palné zbraně, stejnokroje, součásti vojenské

jila zájmy 240 legionářů z Ruska, 50 z Itálie a 10 z Francie re-

výstroje aj. Druhá část věnovaná historii domácího odboje

krutujících se z Opavska. Hlavním posláním nejen opavské,

byla doplněna fotografiemi, korespondencí, tiskovinami,

ale i dalších legionářských organizací bylo shromažďování

kresbami a dalšími písemnostmi vztahujícími se ke Slezsku

písemných i trojrozměrných památek k zahraničnímu i do-

a Opavsku.

mácímu odboji, pořádání přednášek, poskytování pomoci

V této podobě zůstala expozice Muzea památek národní-

příslušníkům legií vracejícím se z bojišť při hledání zaměst-

ho odboje patřící k nejvýznamnějším ve Slezsku zachová-

nání, organizování a zajišťování zdravotní péče pro nemoc-

na až do roku 1938. V tomto roce přešlo Zemské muzeum

né a invalidy, pořádání různých humanitárních akcí v jejich

přeměněné na Reichsgaumuseum – Říšské župní muzeum

prospěch, organizování a zajišťování zájezdů, ozdravných

včetně sbírek dalších opavských muzeí (s výjimkou Měst-

a prázdninových pobytů pro ně a jejich děti apod.

ského muzea) pod německou správu. V průběhu okupace

Významnou pozornost věnovali členové Jednoty česko-

a zejména na konci druhé světové války utrpělo opavské

slovenské obce legionářské v Opavě zejména dokumento-

muzejnictví velké ztráty. Část exponátů byla zničena, část

vání činnosti svých členů. Ve své práci se řídili instrukcemi

ztracena či rozptýlena po různých muzeích a zámcích v čes-

vydávanými pro potřeby jednot Památníkem národního

kých zemích. Stejný osud potkal i sbírky Muzea památek ná-

osvobození v Praze. Začali získávat písemné i hmotné do-

rodního odboje, z nichž některé byly odvezeny, jiné uscho-

klady k legionářským aktivitám Slezanů v letech 1914–1920,

vány legionáři, další poškozeny či ztraceny. Nemůžeme

a to jak doma, tak i za hranicemi země (zejména v Rusku, Itálii

uvést jejich přesný počet, protože neexistují identifikační

a ve Francii). Získané materiály využívali při pořádání

údaje, které by nám umožnily určit rozsah a charakter všech

přednášek a výstav seznamujících školní mládež i širokou

exponátů. Zemské muzeum ani Jednota čsl. obce legionář-

návštěvnickou veřejnost s posláním a působením čsl. le-

ské v Opavě sbírky Muzea památek národního odboje ve

gií. Úspěchy výstav uspořádaných v Opavě v letech 1920,

svých přírůstkových seznamech neevidovaly. Materiály, kte-

1925 a 1927 zcela jistě pozitivně ovlivnily rozhodnutí zřídit

ré se dochovaly do dnešních dnů a které prezentujeme na

v Opavě legionářské muzeum. Jednotu čsl. obce legionář-

výstavě, jsou součástí sbírkových fondů historického praco-

ské v jejím úsilí podporovaly i další instituce (např. Památník

viště Slezského zemského muzea. Návštěvníci si je mohou

národního odboje v Praze, Zemské muzeum a Okresní osvě-

prohlédnout ve Výstavní budově SZM, sady U Muzea 1, a to

tový sbor v Opavě). Při opavské jednotě byl na podzim roku

od 23. října do 30. listopadu 2008.

1927 ustaven tříčlenný Výbor pro zřízení Muzea revoluční-

Věra Křenovská

ho odboje, jehož porad se zúčastňoval i zástupce Zemské
správní komise pro Slezsko. Na výborových schůzích se řešily problémy spojené se získáním nových prostor pro muzeum, vhodného výstavního mobiliáře, se zabezpečováním

Olomouc a Osudové osmičky
v našich novodobých dějinách

finančních prostředků, shromažďováním dokumentačních
materiálů atd. Členové výboru připravili scénář i výtvarný

V olomouckém Vlastivědném muzeu byla v době od 23.

návrh stálé expozice a spolu s dalšími členy jednoty zajis-

května do 31. srpna 2008 instalována výstava s názvem

tili skříně, vitríny a regály a rovněž písemné i trojrozměrné

„Osudové osmičky v našich novodobých dějinách“. Výstava

materiály. Prostory jim Zemská správní komise přidělila

se připojila k mediální kampani „Muzea a 20. století„ pro rok

v opraveném tzv. Müllerově domě, který patřil Zemskému

2008, vyhlášené Asociací muzeí a galerií ČR. S tímto téma-

muzeu.

tem jsme se setkávali ve sdělovacích prostředcích, v den-

Slavnostní vernisáže stálé muzejní expozice se dne

ním tisku a v neposlední řadě i ve výstavní nabídce muzeí.

28. října 1928, tedy v den 10. výročí vzniku samostatné Čes-

V osudech národů jsou události, které navždy vstupují do

koslovenské republiky, zúčastnili významní představitelé

jejich historie, a v životě generací jsou chvíle, které trvale

města, členové Zemské správní komise pro Slezsko, zástup-

poznamenají jejich život. K takovým patří i československé

ci vojenských útvarů, všichni členové opavské jednoty ad.

dějiny 20. století. K letopočtům končícím osmičkou se váží

hosté. Expozice byla rozčleněna do dvou základních oddílů

snad všechny významné okamžiky, které zásadním způso-

prezentujících podíl Slezska a účast Slezanů v zahraničním

bem ovlivnily politický, hospodářský a sociální vývoj naší

i domácím odboji. V první části věnované aktivní účasti pří-

země. Jedná se o léta 1918, 1938, 1948 a 1968.
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Hlavním záměrem výstavy, připravené ve spolupráci s Klubem vojenské historie Olomouc a olomouckými modeláři,

absence základních práv a svobod. Vše se odehrávalo pod
jednoznačným diktátem Sovětského svazu.

bylo dokumentovat a připomenout široké veřejnosti zlomo-

K událostem třetího tématického celku se vztahovaly

vé okamžiky naší nedávné historie. Každý z uvedených čtyř

fotografie připomínající jak únorové události v Praze, tak

osudových roků tvořil uzavřený tématický celek, v němž

i osobnost ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, úmrtí

byly v chronologickém uspořádání zachyceny nejdůležitější

prezidenta Edvarda Beneše a zvolení Klementa Gottwalda

události daného období. Panely s textovou částí, fotografie,

prezidentem republiky. XI. všesokolský slet, který vyzněl

letáky, plakáty a další obrazové i tiskové dokumenty přines-

jako protivládní demonstrace, dokumentovaly zajímavé

ly návštěvníkům řadu informací o dění v našem státě, za-

pohlednice. Na výstavě byly rovněž prezentovány ukázky

chytily dobovou atmosféru, a zároveň připomněly okamži-

plakátů a vyhlášek, které přiblížily dobovou atmosféru. Po-

ky, které se vytrácejí z paměti občanů. V každém celku byla

zornost byla věnována i událostem v Olomouci.

základní historická data doplněna nejdůležitějšími událost-

Rok 1968 byl rokem velkých nadějí. Již od konce roku 1967

mi v Olomouci. I když příprava výstavy byla vzhledem ke

došlo postupně k uvolnění politické a společenské situace

ztíženým provozním podmínkám v důsledku přestěhování

v Československu, demokratizaci společnosti a k pokusu

sbírek Historického ústavu VMO poměrně náročná, poda-

o opatrnou reformu socialistického politického systému.

řilo se muzejním pracovníkům pro každé období nalézt či

Započatou demokratizaci zmařil vstup vojsk Varšavské

vypůjčit exponáty, které návštěvníky nepochybně zaujaly.

smlouvy v srpnu 1968. Tento akt zásadně změnil politické

Rok 1918 ukončil tehdy největší válku v dějinách a Če-

myšlení, ale i životní osudy řady občanů.

chům a Slovákům přinesl národní svobodu v podobě vlast-

Z vystavených exponátů k tomuto období je třeba uvést

ního samostatného státu. Byl rokem válečným, a i když pro

fotografie nejvyšších státních představitelů, manifest 2000

mnohé Čechy a Slováky válka skončila mnohem později,

slov a zejména soubor fotografií pořízených 22. srpna v Pra-

přinesl jim ve svém závěru národní a politickou svébyt-

ze. Dětské i dospělé návštěvníky nejvíce zaujaly modely le-

nost. V tomto oddíle byly vystaveny soudobé fotografie,

tadel používaných v 60. a 70. letech, uniformy podplukovní-

zobrazující příjezd prezidenta T. G. Masaryka a E. Beneše

ka a vojáka Československé lidové armády i vojína Sovětské

z exilu do Prahy, dále pak oslavy ke vzniku republiky v Praze

armády z roku 1968.

i v Olomouci, a nechyběly ani uniformy příslušníků československých legií v Rusku, Francii a Itálii.

Srpnové události v Olomouci připomněly fotografie dokumentující život ve městě ve dnech po vojenské okupaci,

Rok 1938, který byl napjatým rokem velkých nadějí, ale

dále fotografie z protestních podpisových akcí a protest-

i zklamání, probíhal ve znamení dvou mobilizací a posléze

ní prohlášení a vyhlášky, které vyjadřovaly postoj občanů

okupace českého pohraničí. Oslavy 20. výročí samostat-

a názory širokých vrstev obyvatelstva. Výstavu doplnila za-

nosti již probíhaly ve státě ochuzeném o pohraniční území.

jímavá kolekce bankovek a mincí používaných od vzniku

Tyto politické události významně ovlivnily chování české

Československé republiky až do 70. let 20. století.

společnosti a započaly postupný rozklad demokracie. Ved-

Vystavené exponáty pocházely ze sbírek Historického

le obrazových a textových dokumentů poutaly pozornost

ústavu olomouckého Vlastivědného muzea, Státního okres-

návštěvníků modely československého lehkého opevnění

ního archivu v Olomouci, olomoucké pobočky Zemského

z roku 1937 a objektů dělostřelecké tvrze Bouda, zbraně po-

archivu v Opavě, Archivu Univerzity Palackého v Olomouci,

užívané za 2. světové války, modely letadel a tanků, ukázky

Knihovny města Olomouce, Klubu vojenské historie Olo-

uniforem vojáků naší i cizích armád a stejnokroje česko-

mouc, olomouckých modelářů a soukromých sběratelů.

slovenských pilotů bojujících v Anglii. Složitost a tragiku

Zajímavou součástí výstavy byla projekce dokumentár-

tohoto období dokládaly rovněž dva soubory dobových fo-

ního filmu o válečném letci a pozdějším vězni v komunis-

tografií dokumentujících obsazování pohraničí v říjnu 1938

tických žalářích Josefu Bryksovi. Dokument s názvem „Muž,

a příjezd německých okupačních jednotek do Olomouce

který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse“ ma-

v březnu 1939.

poval osudy rodáka z Lašťan u Olomouce, člověka, který za

Další změnu politického režimu, k níž se schylovalo již

svobodu své země bojoval v řadách R.A.F. Návštěvníci moh-

od roku 1945, přinesl komunistický převrat v únoru 1948.

li rovněž zhlédnout dokumentární filmové záběry pořízené

Nastolení vlády jedné strany z vůle pracujícího lidu zname-

Stanislavem Blažkem, které přibližovaly atmosféru prvních

nalo zánik demokratických hodnot, na jejichž základě byl

měsíců po osvobození v roce 1945 v Olomouci, dále olo-

náš stát vytvořen a rozvíjen. Československá společnost se

moucké návštěvy prezidenta republiky Edvarda Beneše

vydala na cestu, na níž ji čekaly politické procesy 50. let, úpl-

v roce 1946 a ministra zahraničních věcí Jana Masaryka

ná likvidace soukromého sektoru v průmyslu i zemědělství,

v roce 1947.
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Výstava byla koncipována tak, aby přispěla i k doplnění

proto, že jej chránil onen plechový obal skříně) a je pro nás

výuky dějepisu, občanské výchovy a základů společenských

cenným zdrojem informací nejen z vysílání hradeckého stu-

věd na základních a středních školách. V rámci doprovodné-

dia, ale také dalších míst v Praze, Ústí nad Labem, Českých

ho programu byly pro žáky a studenty připraveny tři vědo-

Budějovicích aj.

mostní kvizy a křížovka, na něž bylo možno najít odpovědi

Výstava se soustředila především na přiblížení atmosfé-

přímo na výstavě. Tyto listy sloužily i jako výchozí materiál

ry srpnového týdne bezprostředně po invazi. V padesáti

pro následnou výuku ve škole. Odborné i laické veřejnosti

čtyřech závěsných klipech a třech vitrínách byly umístěny

byl určen cyklus čtyř přednášek k uvedeným významným

desítky fotografií, plakátů, letáků, výzev a rezolucí, regio-

letopočtům. Tuto akci uspořádalo muzeum ve spolupráci

nálních periodik a jejich zvláštních čísel i ukázek tehdy všu-

s Katedrou historie Filozofické fakulty UP a sekcí Historická

dypřítomného lidového humoru. Byly zde vystaveny také

Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní.

tiskoviny, které rozšiřovali okupační vojáci. Díky spolupráci

Výstavu Osudové osmičky v našich novodobých dějinách

s některými muzei kraje i díky pochopení jednotlivců, kteří

zhlédlo 2 280 návštěvníků, z nichž podstatnou část tvořili

tehdy s fotoaparáty v ruce dokumentovali dění kolem sebe

žáci a studenti základních a středních škol. Ohlasy v knize

a fotografie muzeu nezištně poskytli, jsme mohli návštěv-

návštěvníků potvrdily zájem veřejnosti o historii, prezento-

níkům ukázat, jaká byla tehdy situace nejen v samotném

vanou s důrazem na události v Olomouci a regionu.

krajském městě Hradci Králové, ale i v některých dalších
místech východních Čech. Doplněk výstavy tvořily tři pa-

Ludmila Trtílková, Jaroslava Kunzfeldová

nely věnované připomínce devadesáti let historie našeho
státu v proměnách němého svědka doby, známého hra-

Srpen 1968
v dokumentech doby

deckého náměstí s Gutfreundovou sochou prezidenta T. G.
Masaryka.
Vernisáž výstavy proběhla symbolicky v den a hodinu, kdy
vojska pěti zemí Varšavské smlouvy překročila hranice naší

Z letošních – v naší historii „populárních“ osmiček – jsme
se rozhodli v Muzeu východních Čech v Hradci Králové při-

země, tedy 20. srpna ve 23,15. Přes tuto neobvyklou hodinu
se v muzeu sešlo početné publikum.

pomenout 40. výročí okupace Československa vojsky Var-

Při svém příchodu byli účastníci vernisáže v upomínku

šavské smlouvy (téma se ve výstavním programu muzea

dekorováni replikou jedné z tehdy nošených čs. vlaječek

objevilo poprvé). Fond našeho muzea obsahuje více než

s trnovou korunou.

800 kusů sbírkových předmětů vztahujících se k této udá-

K výstavě byl pro zájemce připraven doprovodný text

losti. Zajímavé jsou osudy dokumentů, které se v roce 1968

a 2. října 2008 i komentovaná prohlídka s promítnutím

podařilo shromáždit tehdejším muzejním pracovníkům. Ti,

krátké filmové sekvence srpnového dne v Hradci Králové,

po jejich utřídění v roce následujícím, malou část „zapří-

ukázek z vysílání královéhradeckého rozhlasu a multime-

růstkovali“ a začlenili do sbírek. Podstatná část materiálu

diální powerpointová prezentace „Srpen 1968 v Rychnově

s mnoha duplikáty, včetně deseti magnetofonových pásků

nad Kněžnou“, jejímž autorem je Josefa Krám, který po-

označených stroze „srpen 1968 rozhlas HK“, byla uložena

řad představil na vernisáži výstavy k srpnovým událostem

do nenápadné plechové skříně, kde dvacet let odpočívala.

v městské knihovně v Rychnově nad Kněžnou.

V roce 1990 oslovilo naše muzeum prostřednictvím regionálního tisku občany, aby pomohli obohatit sbírkový fond

Jaroslava Pospíšilová

hradeckého muzea dokumenty z let 1968/1969. Podařilo
se tak ještě shromáždit mnoho zajímavých předmětů, zejména fotografií. Při té příležitosti byl také „objeven“ onen
nezpracovaný materiál ze srpna 1968. To, že ležel v ple-

Češi v ohni světové války
1914–1918

chové skříni, se ukázalo jako šťastná volba. Až v letošním
roce jsme se totiž odhodlali s pomocí zkušeného a hlavně

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem připravilo k le-

nadšeného amatérského filmaře, vybaveného moderní

tošnímu 90. výročí od konce 1. světové války výstavu pod

i starou reprodukční technikou, zkusit přepsat jeden z mag-

názvem „Češi v ohni světové války 1914–1918“. Výstava

netofonových pásků na současný nosič. Příliš nadějí jsme si

byla zpřístupněna veřejnosti počátkem července a trvala

nedělali, ale výsledek nás všechny velice překvapil. Magne-

do konce října. Naším záměrem bylo seznámit návštěvníky

tofonový záznam z pásky – po čtyřiceti letech zřejmě popr-

s válečnými osudy českých obyvatel Rakousko-uherské

vé převíjené – je obdivuhodně srozumitelný (zejména prý

monarchie, aktivně bojujících v tomto konfliktu. Výstava
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byla rozdělena na dvě hlavní tématické části. První část byla
věnována českým odvedencům sloužícím v jednotkách armády a válečného námořnictva Rakouska-Uherska. V druhé
části mohl návštěvník sledovat osudy Čechů, kteří vstoupili

Osmičky – Kopřivnice v letech
1918, 1938, 1948, 1968

do jednotek Československých legií v zahraničí. V této části
výstavy byla připomenuta rovněž poválečná činnost Československé obce legionářské v Roudnici n. L.

Výstava „Osmičky“ probíhá ve dnech 20. srpna –16. listopadu 2008 ve výstavním prostoru Muzea Fojtství v Kopřiv-

Pro výstavu se podařilo zajistit poměrně velké množství

nici. Zahájení výstavy odstartovalo oslavy 60 let povýšení

originální vojenské výstroje, ze které byly vybrány vhodné

Kopřivnice na město, které se uskutečnily v druhé půli

exponáty. Do příprav expozice byl zapojen velký počet sou-

srpna. Před slavnostním zahájením výstavy návštěvníkům

kromých sběratelů, kteří mnohdy na poslední chvíli oboha-

zahrál na dvoře Muzea Fojtství komorní orchestr. Součástí

tili expozici o jedinečné artefakty (předměty denní potřeby

programu vernisáže bylo udělení pamětních listů členům

vyrobené vojáky v polních podmínkách, osobní zápisky, ko-

Konfederace politických vězňů a rehabilitovaným vojákům

respondence, apod.). Velký dík patří sbírkovému oddělení

z Kopřivnicka, jejichž zástupci, společně s ředitelem kopřiv-

Památníku Terezín, které ochotně a v krátké lhůtě zapůjčilo

nického muzea a starostou města, vystoupili s projevy.

cenné originály rakousko-uherských uniforem. Velmi atrak-

Výstavu mapující významné události 20. století končící os-

tivním exponátem byl např. zachovalý kabát řadového kapi-

mičkou připravili pracovníci Regionálního muzea v Kopřiv-

tána rakouského námořnictva. Shodou okolností se v době

nici převážně z vlastních sbírek. Muzejní archiv poskytl vel-

přípravy výstavy místní organizace SBS (Svazu bojovníků

ké množství zajímavých fotografií a dobových dokumentů

za svobodu) rozhodla část svých dokumentů a materiálů

místní provenience. Výjimku tvoří některé předměty zapůj-

darovat našemu muzeu. Při předání jsme v prostorách kan-

čené Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku a také kopřivnické

celáře SBS našli i opravdový unikát, a sice původní bohatě

kroniky ze Státního okresního archivu v Novém Jičíně.

vyšívaný prapor dnes již zaniklé Obce legionářské v Roud-

První část výstavy je zaměřena na rok 1918 a zahrnuje

nici n. L., který byl bezprostředně zařazen do připravované

nejen události spojené se vznikem samostatného státu

expozice.

a oslav s tím souvisejících, ale také život v Kopřivnici v ob-

Bohužel se pro některé části výstavy nepodařilo zajistit

dobí první světové války, kdy tehdejší továrna na výrobu

odpovídající vojenskou výzbroj. Situaci komplikoval pře-

kočárů a vagónů, dnešní automobilka Tatra, přešla pod

devším velký počet výstav obdobného typu pořádaných

vojenskou správu a vyráběla pro válečné účely automobily,

v tomto roce, který doslova vysál „zbrojní arsenál“ různých

polní kuchyně, nosítka pro raněné atp. Pozornost je věnová-

muzejních depozitářů. Soukromí sběratelé, rovněž nemohli

na také vojákům na frontě a příslušníkům zahraničního od-

v některých případech zapůjčit konkrétní exponáty, poně-

boje, kterého se během první i druhé světové války účastnil

vadž tuto výzbroj, ať v podobě znehodnocených originálů

poměrně velký počet osob z Kopřivnice a blízkého okolí.

či replik, používají při různých dobových ukázkách v průbě-

Další část výstavy přibližuje události roku 1938, kdy byla

hu roku. Exempláře, které se nepodařilo zajistit, jsme proto

Kopřivnice po mnichovské dohodě začleněna jako tzv.

nahradili bohatou obrazovou dokumentací.

5 pásmo do Sudet. K tomu došlo především díky již zmi-

Magnetem vernisáže, která proběhla 3. července byla

ňované automobilce Tatra, která vždy patřila ke strategicky

účast příslušníků Klubu vojenské historie v historických

důležitým podnikům. Kopřivnice byla v drtivé většině čes-

uniformách C. k. 42. pěšího pluku Terezín, kteří dorazili na

ká, přesto byli němečtí vojáci 10. října 1938 vítání místními

dobových bicyklech. Výstava vzbudila u některých návštěv-

nacisty jako osvoboditelé. Místní česká většina byla vysta-

níků tak velký zájem, že ve svých osobních materiálech

vena silnému útlaku, proti kterému se mnoho místních lidí

dále pátrali po osudech svých předků. Tímto způsobem

rozhodlo aktivně bojovat.

jsme získali další cenné doplňující informace k jednotlivým

Následující část se věnuje událostem po únoru 1948, které

účastníkům 1. odboje. Tato zkušenost nám potvrdila naše

také v Kopřivnici změnily život mnoha místím lidem, z nichž

očekávání, že válečné události, předcházející vzniku samo-

někteří byli odsouzeni k mnohaletému komunistickému

statného Československa, nezůstaly zcela zapomenuty,

žaláři. Především je však zaměřena na událost, kterou si le-

a že připomínka v této podobě může probudit hlubší zájem.

tos Kopřivnice připomenula mohutnými několikadenními

Z těchto důvodů, a pro velký zájem návštěvníků, jsme místo

oslavami. Dne 18. května 1948 byl rozhodnutím vlády ČSR

plánovaných tří měsíců výstavu prodloužili o jeden měsíc.

povýšen městys Kopřivnice na město. Oslavy povýšení se
konaly koncem srpna téhož roku a pravidelně se opakují

Jan Mrázek

dodnes.
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Výstavu uzavírá část, která přibližuje atmosféru okupace

patří její výstavy o secesi, českém kubismu, Josefu Gočáro-

vojsky tzv. Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Přestože Kop-

vi, tradicích a zvykosloví různých ročních období a mnohé

řivnice nebyla přímo vojensky obsazena, pouze malá jed-

další. Od 90. let se soustředila výrazněji i na problematiku

notka sovětských vojáků střežila sklad Lidových milicí v au-

vývoje dětských kočárků, historii betlémů a proměny odí-

tomobilce, projevy odporu místních obyvatel byly poměrně

vání a životního stylu. Za jejího autorství tak vznikly výsta-

silné, což dobře dokumentují mimořádná vydání závodních

vy „Houpy hou aneb Kočárky a vozítka, pro panenky pro

novin Tatrovák, vycházející ve dnech okupace třikrát denně

dítka“ či v roce 2004 při příležitosti konání XVII. světového

a také zajímavá kolekce fotografií protiokupačních hesel,

kongresu UN-FOE-PREA v Hradci Králové rozsáhlá expozice

která v tomto období ozdobila město.

o historických betlémech z Čech, Moravy a Slezska, ke které

Výstava byla již při vernisáži kladně hodnocena politický-

vydala i podrobný katalog.

mi vězni a rehabilitovanými vojáky, kteří si zde připomenuli

Jejím dalším velkým tématem byl Hradec Králové jako tzv.

chvíle, jež zažili doslova na vlastní kůži. Kladný ohlas jsme

salón republiky a zejména dílo architekta Jana Kotěry. V roce

zaznamenali také v místním tisku a televizi.

2002 u příležitosti znovuotevření rekonstruované budovy
královéhradeckého muzea připravila výstavu „Jan Kotěra
Ondřej Šalek

(1871–1923) zakladatel moderní české architektury“, která
byla oceněna III. místem v soutěži Gloria musaealis 2002

Děkujeme autorům za poskytnuté články. Tyto
i další, které se do tištěné podoby Věstníku AMG
nevešly, najdete na http://www.cz-museums.cz.

v kategorii Muzejní výstava roku. Současně připravila s Jiřím
Zikmundem vydání publikace „Kotěrovo muzeum v Hradci
Králové na historické fotografii“. Kromě toho uspořádala desítky komentovaných prohlídek nejen muzejní budovy, ale

personálie

i procházek po architektuře Hradce Králové.
V posledních letech se Zdena Lenderová soustředila zejména na otázky vývoje bydlení a odívání, životního stylu
městské populace 19. a 20. století. Pro muzeum v Novém

Zdena Lenderová odešla…

Jičíně připravila výstavu „Nechte na hlavě“, ke které vydala
v roce 2007 i stejnojmenný katalog. Varianta této výstavy
byla pak ze sbírek královéhradeckého muzea uspořádána
i v jejím „domácím“ muzeu. Ve spolupráci s partnerským

PhDr. Zdena Lenderová se narodila 28. května 1956

muzeem v Pardubicích uspořádala výstavu o módě, desig-

v Hradci Králové, ve městě, se kterým spojila v naprosté vět-

nu a životním stylu 60. let 20. století a v roce 2007 kolekci

šině svůj osobní život i profesní působení.

„Když si náš dědeček babičku bral…“, která se bohužel stala

Po absolvování zdejší základní devítileté školy vystudova-

její poslední.

la gymnázium v Jevíčku a absolvovala nástavbu pro kultur-

Se svým manželem Jiřím Zikmundem též připravila vydá-

ně-výchovné pracovníky v Praze. Od roku 1977 pak prošla

ní publikace „Fotoalbum města Hradec Králové 1918–1945“,

různá zaměstnání ve Státní vědecké knihovně a Krajském

která byla oceněna I. místem v Národní soutěži muzeí Gloria

podniku pro film, koncerty a estrády v Hradci Králové, krát-

musaealis 2002 v kategorii muzejních publikací.

ce pracovala v Krajském domě pionýrů a mládeže v Trnavě.

Její působení v královéhradeckém muzeu je spojeno

Dne 1. prosince 1979 nastoupila do tehdejšího Krajského

i s dvacetiletou tradicí muzejních adventních trhů, na které

muzea východních Čech v Hradci Králové jako etnografka.

přivedla do muzea stovky představitelů tradičních rukoděl-

Při zaměstnání v roce 1986 ukončila studia na katedře et-

ných řemesel. Byla členkou mnoha odborných etnografic-

nografie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha, kde

kých komisí a společností.

získala i titul PhDr. V muzeu se věnovala etnografickým

Za výjimečné a dlouhodobé výsledky významné v oblas-

fondům bydlení a odívání, lidového výtvarného umění

ti kultury a vědy jí byla na jaře 2006 udělena Cena Města

a folkloristiky. V rámci své odborné činnosti publikovala od

Hradce Králové „Primus inter pares“.

poloviny 80. let mnoho článků a studií v odborném tisku,

PhDr. Zdena Lenderová zemřela v sobotu 2. srpna 2008 ve

v letech 1986 a 1987 i katalogy fondů perníkářských forem

věku 52 let. Téměř tři desítky let jejího působení v králové-

a podmaleb na skle ze sbírek zdejšího muzea. Postupně

hradeckém muzeu budou dlouhodobě nepřehlédnutelné.

též připravila mnoho zajímavých výstav, při nichž uplatnila
svůj výjimečný talent pro etnografický a historický materiál
a jeho citlivou prezentaci pro veřejnost. K nejvýznamnějším
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koho to napadlo

nová muzea

100 000 let sexu v Muzeu
města Brna

Ve Svitavách zahájilo činnost
Muzeum esperanta

Výstava s tímto poněkud provokativním názvem nese

V sobotu 20. září se slavnostně otevřelo nové muzeum ve

podtitul „O lásce, rozkoši a plodnosti“. Připravuje ji Muzeum

Svitavách, jako centrum Českého esperantského svazu. Je

města Brna na brněnském hradě Špilberku na období od

umístěno v jednom z nejkrásnějších svitavských historic-

poloviny listopadu 2008 do poloviny února 2009. Jde o pu-

kých domů, nesoucím jméno mecenáše V. O. Ottendorfe-

tovní výstavu, kterou uspořádalo Drents Museum v Assen

ra, svitavského rodáka, žijícího v druhé polovině 19. století

(Nizozemí), a od roku 2003 proběhly její reprízy již v 11 mu-

v USA.

zeích v Německu, Rakousku a Dánsku; Muzeum města Brna
ji exkluzivně získalo pro ČR.

Cílem Českého esperantského svazu je zpřístupnit bohatství esperanta a jeho kultury českým uživatelům a pro-

Obsahem výstavy, jejíž odbornou kvalitu garantuje tým

střednictvím esperanta šířit českou kulturu v zahraničí.

31 specialistů z 8 zemí Evropské unie, jsou dějiny sexuality

K jeho hlavním činnostem patří multikulturní výchova po-

a erotiky od nejranějších počátků lidstva až do období ko-

mocí plánového jazyka esperanta a propagace české kultury

lem roku 1900, historické souvislosti tohoto pro lidský život

v zahraničí. Český esperantský svaz je aktivním členem Svě-

podstatný projevu a proměny vztahu společnosti k sexuali-

tové esperantské asociace (UEA) a podílí se na práci dalších

tě v průběhu staletí od starší doby kamenné až po 19. stol.

mezinárodních esperantských organizací. Působí na celém

Hlavní část výstavy je řazena chronologicky, příběh se začíná v době kamenné a končí rokem 1900. V pestrém sou-

území ČR prostřednictvím práce 39 místních klubů a šesti
zájmových sekcí.

boru asi 250 exponátů zapůjčených ze šedesáti evropských

Český esperantský svaz hledal několik let možnosti, jak

muzeí figurují paleolitické Venuše kyprých tvarů i novověké

s bohatou historií i novodobými projekty seznámit širokou

rytiny s erotickými scénami, antické vázy s erotickými moti-

veřejnost. Díky aktivitě svitavských esperantistů, podpoře

vy, římské mince s vyobrazením sexuálních pozic i erotické

vedení města Svitavy a Městského muzea a galerie se po-

snímky z raných dob fotografie. Mezi vystavenými exponá-

dařilo vybudovat Muzeum esperanta právě ve Svitavách.

ty nechybí ani pás cudnosti a nejstarší kondom na světě.

Podobná muzea existují například v sousedních zemích

Pro českou premiéru chce Muzeum města Brna výstavu

v Rakousku (Vídeň) nebo v Polsku (Bialystok), rodišti dokto-

doplnit některými unikáty z našich zemí (moravské pale-

ra Ludvíka Lazara Zamenhofa, tvůrce mezinárodního jazyka

olitické i neolitické venuše, nejstarší loutka muže na světě

esperanto.

– jedinečný nález z Francouzské ulice v Brně) a dále řadou

Město Svitavy leží v přirozeném centru naší vlasti a je

artefaktů se sexuální tématikou z doby osídlení našeho

snadno dopravně dostupné. Ottendorferův dům má bo-

území Kelty, Římany a Germány. Kolekce uměleckých děl

hatou kulturní tradici, stejně jako město ležící na pomezí

a předmětů denní potřeby erotického charakteru ze sbírek

dvou historických zemí se silným německým jazykovým

českých a slovenských institucí dokreslí vývoj daného té-

vlivem. Na Svitavsku se narodil a žil významný literát Karel

matu na našem území od raného středověku do novověku.

Píč (1920–1995), jeden z nejvýznamnějších českých espe-

Výstava je koncipována jako seriózní téma tak, aby se ná-

rantistů a uznávaný člen mezinárodní Akademie esperanta.

vštěvník nemusel cítit trapně či pohoršeně. V Muzeu města

I dnešní Klub přátel esperanta ve Svitavách, který v tomto

Brna ji doprovodí řada různých speciálně vytvořených pro-

roce oslaví 75 let svého trvání, patří k nejaktivnějším v Čes-

gramů, odborné přednášky, publikace, komentované pro-

ké republice a v příštím roce bude hostitelem celorepubli-

hlídky, apod. pro školy i širokou veřejnost s cílem upozornit

kové konference Českého esperantského svazu.

návštěvníky na důsledky rizikového chování v sexuálním ži-

Nové muzeum navázalo úzkou spolupráci především

votě; v rámci výstavy bude rovněž připomenut Světový den

s Městským muzeem v České Třebové, kde existuje oddělení

boje proti AIDS, který spadá do termínu jejího konání.

esperanta, ale bohužel nemá výstavní plochy; proto vlastně

Výstava je zařazena mezi významné akce Statutárního

slouží spíše jako depozitář a archiv. Zapůjčilo však do Svitav

města Brna, získala mediální partnerství České televize

několik vzácných exponátů. A také s bezesporu nejvýznam-

a na její propagační kampani se významně podílí brněnská

nějším evropským muzeem esperanta ve Vídni. Na zahájení

reklamní společnost SNIP&Co.

byl jedním z významných zahraničních hostů právě ředitel
Pavel Ciprian

vídeňského muzea esperanta pan Herbert Mayer.
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Expozici tvoří především vzácné exempláře knih vydáva-

byl celý areál uveden do původního stavu, nezbytné soci-

ných v esperantu ve všech zemích světa a dále dokumen-

ální zařízení a technické zázemí se podařilo umístit do ob-

tace esperantského hnutí v ČR i ve světě. Součástí expozice

noveného přístřešku. Z pohledu státní památkové péče je

je i elektronický multimediální interaktivní informační pa-

třeba obnovu hodnotit kladně, protože objekt získal nové

nel, dále pracovní místo pro badatele a zájemce vybavené

využití, zásahy do původních konstrukcí byly minimální

počítačem s mnohými praktickými daty, např. esperantsko-

a všude byly použity tradiční materiály.

českým a česko-esperantským elektronickým slovníkem;

Souběžně se stavebními úpravami shromažďovali do are-

k dispozici je i bohatá knihovna esperantské literatury

álu postupně zemědělské stroje, nářadí a vybavení, typic-

a příruček, mj. i nejobsáhlejší výkladový ilustrovaný slovník

ké pro statky tohoto typu. Například ve stodole nyní stojí

„Plena Ilustrita Vortaro“, nebo rozsáhlý obrazový slovník

funkční velká mlátička, žací stroje na trávu a na obilí, secí

„Bildvortaro“. Jedná se tedy o fundované pracoviště, které

stroje na obilí a jetel nebo válec (lamač hrud) či vozy za koň-

bude k dispozici jak badatelům, tak i studentům zpracová-

ský či volský povoz. Ve velkém chlévě pro 12 kusů hovězího

vajícím ve svých ročníkových, diplomových a disertačních

a dva páry koní zůstala zachována původní stání včetně

pracích interlingvistiku, esperantologii, nebo i historii.

napáječek a postrojů, do prostoru se podařilo umístit další

Vznik muzea významně podpořilo Ministerstvo kultury
ČR, Město Svitavy a Esperantic Studies Foundation (USA).
(dle zaslaných materiálů)

stroje a nářadí, bez nichž se hospodáři neobešli – řezačky
na slámu a řepu, trakař, konve a odstředivka na mléko, kosy
či dřevěné kolečko na vyvážení hnoje.
V obytné části se vybavení nedochovalo, proto si návrat

Volenice – Muzeum selského
statku
V sobotu 28. června 2008 se otevřela vrata zemědělské
usedlosti v obci Volenice na Strakonicku, kde obecní úřad
zpřístupnil Muzeum selského statku.
V tomto roce šlo o druhé místo na Strakonicku, kde je zachycen vývoj zemědělské výroby na šumavském Podlesí.
V dubnu Muzeum středního Pootaví Strakonice zahájilo
provoz středověkého vodního mlýna v nedalekých Hoslovicích, kde se návštěvníci seznamují s hospodařením ve
mlýně na počátku 20. století. Ve Volenicích se zaměřili na
ukázky života ve větším statku šumavského Podlesí ve 30.
až 50. letech minulého století, do doby vzniku jednotných
zemědělských družstev.
Volenický statek č. p. 7, kde se „po chalupě říká U Poláků“,
byl v držení rodiny až do roku 2001. Po smrti posledního
majitele usedlost, zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek, zakoupila Obec Volenice. Jde o uzavřenou
zemědělskou usedlost s jednoduchým štítem a vjezdovou
branou ve stylu selského baroka. Budovy prošly několika
stavebními úpravami. Je zachované tradiční členění na obytnou a hospodářskou část, cenná je štuková výzdoba stropu
světnice či klenby sklepa a stájí. Ve sklepě zůstala kamenná
studánka, sýpka s úzkými střílnovitými okénky vypovídá
o středověkém původu usedlosti a je přístupná pouze
z obytné části nebo půdního vikýře. Rozlehlá průjezdná stodola s vestavěnými chlévy a záchodem byla postavena ve
třicátých letech minulého století a odděluje dvůr od sadu.
Na celkovou opravu usedlosti přispělo finančně Ministerstvo kultury ČR a Jihočeský kraj. Počátkem letošního roku
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k původnímu stavu vyžádal značného úsilí. Po rozhovorech
s pamětníky a usilovném pátrání se podařilo získat nábytek,
kuchyňské nádobí, obrazy a vybavení světnice a kuchyně,
ukazující způsob bydlení. Změnilo se pouze využití malé
ložnice, z níž se stalo zázemí pro průvodce včetně malé výstavy s dobovými fotografiemi jednotlivých hospodářství
a obce.
Do doby otevření muzea se nepodařilo dokončit úpravy
sýpky: Tento úkol se pokusí vlastník dořešit do příští léta,
i když obnova nebude jednoduchá. Trámové stropy, úzká
schodiště a členění prostoru musí být zpřístupněno tak, aby
nezmizel původní charakteristický středověký výraz.
V zemědělské usedlosti vzniklo nové muzeum, které nezůstane pouhou muzejní expozicí. Uzavřený areál chce Obec
Volenice, využívat pro pořádání menších kulturních akcí. Ve
dvoře to budou setkání rodáků, koncerty folklorních souborů, country kapel i žáků místní základní školy nebo oživení některých tradičních řemesel a zvyků. Ve světnici by se
měly konat besedy a setkání členů některých spolků. Dvora
a sociálního zázemí využívají již v této době cykloturisté,
projíždějící obcí. Jim nabízí statek bezpečné uložení kol,
možnost odpočinku a klidné prohlídky místních památkových objektů, například kostela sv. Petra a Pavla nebo fary.
Nové muzeum nerozšiřuje pouze nabídku míst, kam mohou návštěvníci jihozápadních Čech zavítat. Kromě ukázky
bydlení, života a hospodaření se podařilo občanům Volenic
zachránit funkční zemědělské stroje, na nichž bude možné
v budoucnosti předvádět tradiční způsoby zemědělského
hospodaření. Zemědělská usedlost také zůstane součástí
společenského života Volenic a budou ho využívat především místní občané.
Miroslav Špecián
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nové expozice
Exotická příroda – expozice
Prácheňského muzea v Písku
v Památníku města Protivína
Na náměstí malebného jihočeského města Protivína, ležícího na břehu říčky Blanice, se v úterý 27. května 2008
v slunném podvečeru děly věci nevídané. Před místním
muzeem – Památníkem města Protivína – stálo v půlkruhu
kolem dvou set lidí, na koberci tančily bosé tanečnice v pestrých oděvech, předvádějící tance z Indonésie, „ostrovního
státu v jihovýchodní Asii, zasahující částí i do Austrálie, jehož sousedy jsou Malajsie, Papua-Nová Guinea a Východní
Timor“, tomu všemu přihlíželi kulturní atašé velvyslanectví
Indonéské republiky v Praze, hejtman Jihočeského kraje,
starosta jihočeského města a zástupci Ministerstva kultury
středoevropské České republiky. Nad zvláštním shromážděním s hlasitým švitořením létaly jihočeské jiřičky, hnízdící
v rozích oken muzejní budovy a v koši čekala na své vystoupení krásná tropická užovka rodu Elaphe.
Důvodem shromáždění, pro projíždějící motoristy možná v kulisách jihočeského města až trochu absurdního,
byla vernisáž poslední etapy mimořádně zajímavé expozice Prácheňského muzea v Písku – „Exotická příroda“. Ano,
v Protivíně je možné zhlédnout expozici exotické přírody
s desítkami poutavých exponátů, slyšet hlasy džungle a dozvědět se spoustu zajímavých informací o přírodě vzdálených končin planety Země. Stojí zato se zmínit o tom, proč
a jak se to stalo.
Jak to bývá, sešlo se několik věcí, zpočátku spolu zdánlivě nesouvisejících. Město Protivín zvažovalo, jak oživit památník města, malé muzeum na náměstí, kde zatím byla
jen expozice dokumentů a fotografií vážících se k dějinám
Protivína a osobnostem slavných rodáků. Oslovilo zoologa
Prácheňského muzea v Písku RNDr. Karla Pecla s myšlenkou
připravit pro památník expozici jihočeské přírody. Ten nápad byl ale nerealizovatelný, protože Prácheňské muzeum
zvažovalo přípravu přírodovědecké expozice v Písku a nemohlo by zapůjčit exponáty do Protivína. Naštěstí ale jeden
nápad vystřídal druhý. Karel Pecl je také členem sdružení
muzejních zoologů ZOOGEOS, které už léta pořádá expedice do Afriky, Střední a Jižní Ameriky i do Asie a přiváží odtud
podle možností přírodniny a fotografie a připravuje výstavy
putující po českých a moravských muzeích – a tak nabídl
Protivínu expozici exotické přírody. Možná toho vzápětí litoval, když si prohlédl prostory v patře protivínského muzea,
které byly pro expozici k dispozici – místnůstka suchého WC,

schodiště a dvě malé místnosti. Jak ale Karla znám, spíše to
pro něj byla výzva dokázat něco, co se na první pohled zdá
skoro nemožné – a pustil se do práce. Ukázalo se, že expozici i pro ty miniaturní prostory „vymyslet“ bylo sice obtížné,
ale nakonec to bylo možná to nejjednodušší; mnohem těžší
bylo sehnat exponáty (sběry z expedic zdaleka nestačily),
výrobce a až na prvním místě také peníze. Podařilo se ale
všechno. Grantem přispělo nejprve Ministerstvo kultury ČR
a byť šlo o částku takřka nepatrnou, vyvolala efekt sněhové
koule. Stavba expozice byla zahájena, podpořil ji kraj, město nechalo provést stavební úpravy interiérů a mohla být
otevřena první etapa, o nějaký rok později druhá, pak třetí
a nakonec poslední. Exponáty z expedic byly doplněny preparáty z úhynů zvířat v zoologické zahradě v Hluboké nad
Vltavou i od soukromých chovatelů.
Nebudu podrobně popisovat, co je v expozici k vidění,
mohu jen doporučit její návštěvu a připomenu jen pár věcí,
které mohou být inspirující. Jak už jsem napsal, prostory,
v nichž mohla být expozice nainstalována, byly doslova
miniaturní, ale skoro se chce říci, že to bylo dobře. Přirovnal bych to k psaní článku, pro nějž máte pevně stanovený
počet slov a musíte vážit každou myšlenku, každou větu
a každé slovo, ale přesto musí být ten článek dobrý, v takové situaci byl autor protivínské expozice se svými spolupracovníky. Rozhodli se na pouhých pár metrech čtverečních
ukázat svět hmyzu, flóru a faunu mořských hlubin, mořského pobřeží, stepi a tropického lesa. A zase se ukázalo, že tím,
co pomáhá zvládnout i „šílené“ úkoly je nápad. Karel Pecl
zvolil scénické řešení, z místnůstky někdejšího WC se stala
„vestavěná vitrína“ pro diorama prezentace světa hmyzu, ze
schodiště se zatáčkou podmořská jeskyně a ze zbývajících
dvou místností místo pro postavení scény pro prezentaci
dalších biotopů. Vše muselo být podáno takřka v absolutní zkratce, přesto návštěvník zhlédne desítky zajímavých
exponátů a nemá pocit, že je prostor přeplněný. Jen pro
návštěvníky je tu místa opravdu málo, průchod expozicí je
nutné regulovat, návštěvníci se mohou pohybovat jen po
úzké „stezce“ jeden za druhým. Jenže tak tomu přece je
i ve skutečném pralese. Pro návštěvníky sice trochu stísněný prostor tak vlastně napomáhá pocitu „prodírání se“ exotickou přírodou. A to je jeden z největších kladů expozice
– návštěvník je u všeho blízko, neuniknou mu detaily. A také
ho nerozptylují popisky u exponátů, žádné tam nejsou,
a v části expozice mu ani nepřekážejí skla vitrín. Má ale
k dispozici stručné texty na panelu, v části věnované hmyzu mu po stisknutí tlačítka u popisky vedle vitríny příslušný
exponát vyhledá kužel světla a v „pralese“ má k dispozici
dotykový monitor. Na něm si podle obrázku zvolí živočicha
a objeví se textová informace o něm a v některých případech lze spustit i záznam jeho hlasového projevu. A věřte,
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že když zvolíte třeba hlas vřešťana nebo gibona, stydne

povědomost cca 10 lidí. Sušenka se do Uhříněvsi dostala

vám málem krev v žilách. A pro úplnost – otevření poslední

v březnu 1942, a kdyby se tehdy gestapo dozvědělo o její

části expozice „Exotická příroda“ provázela krátkodobá do-

existenci, mohla Uhříněves dopadnout podobně tragicky

provodná výstava o Indonésii.

jako Lidice a Ležáky. „Cožpak by mohla jedna sušenka zna-

Některý čtenář si teď ale možná klade otázku, proč exotic-

menat zkázu obce s 5.000 obyvateli?“, mohl by namítnout

ká příroda v Protivíně. Nezpronevěřuje se tím vlastně Prá-

bádavý návštěvník. Mohla!!! Protože balíček sušenek daro-

cheňské muzeum svému poslání? Není to snaha o atrakti-

val tehdy devatenáctileté slečně Ludmile Novákové voják

vitu za každou cenu? Není to vlastně už tak trochu „cirkus“?

jménem Jan Kubiš. Ano, ten Jan Kubiš, který se 27. května

Zeptejte se na to doktora Pecla, má s odpovídáním na po-

1942 stal jedním z atentátníků na nenáviděného kata čes-

dobné otázky bohaté zkušenosti. Už v sedmdesátých letech

kého národa – zastupujícího říšského protektora Reinharda

minulého století čelil nejen podobným otázkám, ale dokon-

Heydricha.

ce i nevybíravým útokům „pravověrných“, když se rozhodl

Jan Kubiš se se svými druhy v březnu 1942 schovával

připravit v píseckém muzeu expozici živých ryb. Ustál to

v domku pana pplk. Václava Nováka v dnešní Lidického ulici

a mimořádná expozice ryb v akváriích je v Prácheňském

v Uhříněvsi. Odtud také vysílal své zprávy do Anglie pomocí

muzeu k vidění i dnes a nikdo už se neptá, proč živá zvířata

„vykuchaného“ rádia lampovky. I ta je v našem muzeu v blíz-

v muzeu. A co si o tom myslím já? Řekl jsem to v Protivíně při

kosti sušenky vystavena. Tyto dva vzácné předměty, spolu

vernisáži – muzea působí jako „nejvyšší rozhledny“, z nichž

s mnoha dalšími, věnovala muzeu paní Ludmila Nováková

je daleko vidět v čase i prostoru, protože přinášejí poznat-

v roce 2002. Darování doplnila i vzpomínkou, jak si chtěli

ky o přírodě a společnosti doložené autentickými doklady.

část jedné sušenky uschovat na památku, a jak ji okousávali,

A podávají také zprávu o nejrůznějších lidských činnostech

aby anglický nápis nepřivedl na stopu případnou kontrolu

a aktivitách, přinášejících informace o světě. Takže protivín-

ze strany gestapa.

ská expozice je nejen oknem do světa, ale také trochu vý-

Michal Klich

povědí o muzejníkovi a zoologovi Peclovi, který celý život
sice zasvětil přírodě jihočeské, ale nahlédl i do té exotické
– a nic z toho si nenechal pro sebe. Doplňoval sbírky, psal,
fotografoval a připravoval výstavy, aby postavil tu „nejvyšší
rozhlednu“ – muzeum a my se mohli rozhlédnout. A to je na
tak „miniaturní“ expozici docela dost.
Jiří Žalman

muzejní toulky
Muzejní toulky Příbramskem
Dlouho jsem si plánovala služební cestu do Hornického

příběhy muzejních
předmětů

muzea v Příbrami. Ono to z Chebu není zrovna na trasách
mých běžných služebních cest. A tak, když jsme slavnostně
a za přítomnosti Konfederace politických vězňů, otevírali
v květnu jako první část nové expozice v Jáchymově štolu Barboru, věděla jsem, že máme-li zde kvalitně připravit
její rozšíření o část připomínající utrpení politických vězňů

Neobvyklý exponát
v uhříněveském muzeu
Příchozí návštěvník, kterého jeho kroky zavedou do Uhříněveského muzea na Nové náměstí, si zde může prohlédnout i jeden velmi neobvyklý exponát. Tím je zlomek anglického keksu – neboli česky sušenky. Co je na této vcelku
běžné potravině tak zajímavého? Pak tedy vězte, že tato
sušenka byla vyrobena v Anglii během druhé světové války.
Je jí tedy již téměř 70 let. „No a co? Tak mají sedmdesát let
starý kousek sušenky“, mohl by někdo namítnout. Pak tedy
dále vězte, že o existenci tohoto zlomku mělo do roku 2001
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v pracovních táborech padesátých let, nemohu Příbram
nenavštívit.
Přesněji pobočku muzea, Památník Vojna v Lešeticích
u Příbrami. Když přijíždíte k Příbrami z jakékoliv strany, všude jsou orientační tabule a směrovky k Hornickému muzeu. Stejně bezpečně navedena jsem dojela k Památníku.
Ten kontrast modernosti, zelené přírody, šedi a černi areálu, hrozivých drátěných oplocení a upravených zelených
ploch, ještě atmosféru a záměr autorů vystihnout tragiku
a absurditu zdejších dějů jen podtrhuje.
Vynikající a pozorný muzejní servis (ostatně ten je v Příbrami vyhlášený), anglické titulky včetně přeloženého návštěvního řádu, u parkoviště – decentně mimo memoriální
areál – občerstvení a také „vyhrazený prostor pro uvazování
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psů“. Nabízená „fárací knížka“ zve i k návštěvě všech dalších

kulturního zařízení. Po předložení průkazky AMG začala de-

expozic a muzeí ve Středočeském kraji, která mají hornic-

bata o AMG: „Nejsme členy AMG a stále nám posílají nějaké

tví ve své náplni. Visačka za 40 Kč umožňující fotografování

dotazníky“, mile se rozčilovala paní průvodkyně. Novému

areálu je v dnešní době fotografujících mobilů však asi tro-

poznání a náboru členů se nikdy nebráním. Zaujatě mne

chu neúčinná.

potom prováděla, představovala místní unikáty a já slyšela

Vlastní expozice, samozřejmě připomínající i oběti a tá-

i zde slova o slučování často neslučitelného. Muzea, kultur-

bory kolem Jáchymova a Horního Slavkova, je vytvořena

ního střediska, kina, někde i hvězdárny a snad i ZOO pod

velice kvalitně a působivě. Podařilo se zde ztvárnit záměr

jednou městskou hlavičkou. Dvě ženy, bývalé učitelky dě-

skutečnou profesionalitou přístupu všech tvůrců. Muzej-

jepisu, se věnují malému městskému muzeu, které připo-

níků, archivářů, Konfederace politických vězňů i architektů

míná nejen Jakuba Jana Rybu, ale i další významné rodáky:

a výtvarníků. Zde jsem si zcela reálně uvědomila, jak ještě

spisovatele Josefa Tomana, K. J. Beneše, R. R. Hofmeistera,

veliký a nelehký úkol nás v regionu čeká. A jak mnoho kva-

houslistu Václava Hudečka, antropologa prof. Emanuela

lifikované a odborné spolupráce, diskuzí a přesvědčování

Vlčka, hokejového reprezentanta J. Černého i další, slavnou

– samozřejmě vedle shánění peněz – bude třeba k důstoj-

minulost Johanky z Rožmitálu i legendární cestu Jiříka z Po-

nému vyrovnání se s tématem i s takto Památníkem Vojna

děbrad, největší sbírku vyřezávaných městských a šlechtic-

vysoko nastavenou laťkou.

kých erbů či 19. a 20. století v dokumentech.

A když už jsem byla v Příbrami, nedalo mi to, abych se ne-

Abych nezapomněla. Samozřejmě jsem rožmitálské mu-

zajela podívat pár kilometrů na Památník Antonína Dvořá-

zeum vyzvala ke vstupu do Asociace. V autě jsem naštěstí

ka ve Vysoké. Znám léta paní ředitelku Mgr. Vladimíru Šplí-

měla Věstník a publikaci o Glorii musaealis.

chalovou, vždy elegantní a precizní, nadšenou a oddanou

Příjemné cestování přeje

svému muzeu. Jak je mým zvykem, neohlašuji se a zcela

Eva DIttertová

jako anonymní návštěvník, pouze s průkazkou AMG, si vychutnávám prostředí. Byla jsem skutečně na Památník zvědavá i proto, že mám hudbu Antonína Dvořáka ráda. To, co
mne ve Vysoké doslova „dostalo do kolen“ byla nejen vlast-

Prázdninové toulání
po Slovensku

ní expozice a rekonstrukce budovy po smrtelném zasažení
dřevomorkou, ale také perfektní návštěvnický servis, skvělý

Je příjemné, a myslím, že i užitečné, navštívit občas muze-

a zasvěcený průvodce, nabídka publikací a CD, nádherně

um jako „normální návštěvník“ a ve společnosti skutečných

znějící hudba i úprava celého areálu. Jen při zhlédnutí filmu

normálních návštěvníků nesledovat, jak jsou zabezpečené

o Dvořákovi na Vysoké mně bylo smutno z toho, že used-

exponáty, nevšímat si konstrukce vitrín a způsobu osvětle-

lost Rusalka, kde tak rád trávil mnoho let své letní prázd-

ní, ale spíše toho, jak zajímavá a příjemná je prohlídka, a jak

niny, komponoval, choval holuby i sadařil, je nepřístupná

ji ti normální návštěvníci vnímají a prožívají. Pokusil jsem se

a chátrá. Ten stav, kdy dědiců nemovitosti je několik a též

o to na konci dovolené v Nízkých Tatrách při návštěvě Mú-

jejich záměrů, žádné památce nikdy neprospěl. Ale snad se

zea liptovskej dediny v Pribyline.

jednou Rusalka stane součástí areálu.

Už doma jsem předpokládal, že bych se do tohoto skan-

Při východu z areálu se nachází citlivě rekonstruovaný ob-

zenu mohl podívat, a tak jsem si zjistil, že toto muzeum

jekt, s moderními a stylizovanými interiéry, s malou výstav-

v přírodě je součástí Liptovského múzea v Ružomberoku

ní síní, která připomíná zdejší pobyty J. V. Sládka, sociálním

a vzniklo poměrně nedávno, na počátku 90. let minulého

zázemím a útulnou kavárnou a prodejnou suvenýrů. Dala

století. Objekty pocházejí z několika liptovských obcí, ze-

jsem si dobrou kávu a prohlížela nabídku výrobků z chrá-

jména těch zatopených přehradou Liptovská Mara, posta-

něných dílen. Můj příjemný dojem se završil, když mně milá

venou v letech 1970–1975. Poučil jsem se, že kromě dřevěné

slečna podala koupený hrnek nejen v reklamní tašce Pa-

lidové architektury jsou v muzeu dvě středověké kamenné

mátníku, ale navíc zabalený v balicím papíře také nesoucím

stavby – renesanční kaštiel z obce Parížovce a ranně gotický

jeho logo. Abych nezapomněla. Na stolcích, zpracovaných

kostel Panny Marie z obce Liptovská Mara. Dozvěděl jsem

ve stejném grafickém stylu, ležela i nabídka občerstvení.

se také, že se samozřejmě nejedná o objekty přenesené, ale

Takto do detailů dotaženou a kvalitní práci jsem trochu zá-

o kopie původních staveb, uvnitř ale s řadou dochovaných

viděla a přála poznat radost z ní i většině z nás.

a z původních staveb přenesených autentických prvků, jak

Cestou nazpátek jsem projížděla Rožmitálem pod Třem-

stavebních, tak interiérových. Z fotografií bylo vidět, že oba

šínem, městem Jana Jakuba Ryby. Městské muzeum sídlí

kamenné objekty tvoří výrazné dominanty skanzenu, a to

v nově rekonstruované multifunkční budově městského

vše zarámované do kulisy západotatranských štítů, z nichž
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nápadný je zejména Kriváň, vytvářející turisticky vděčnou

mální návštěvníci se ale už na nic neptali a já se snažil být

scenérii. A dočetl jsem se i to, že tu malebnou scenérii ještě

taky „normální“. Přišlo mi ale divné, že návštěvníci, kteří se

umocňuje stádečko ovcí „valašek“ a několik koní. Takto teo-

neodhodlají zeptat nebo si neseženou informace jinde, se

reticky vybaven jsem se ve středu 25. června spolu s několi-

nedozvědí zcela zásadní fakta, ani když si přečtou všechny

ka přáteli do muzea vypravil.

texty (ale nevylučuji, že jsem mohl něco přehlédnout) a vy-

Do Pribyliny jsme přijeli autobusem z Liptovského Mikulá-

slechnou jinak velmi hezký výklad.

še, který nás „vyklopil“ v obci a hned jsme poznali, že tento

Volná prohlídka byla příjemná, informací k objektům

způsob příjezdu návštěvníků muzea se nejspíš nepředpo-

a exponátům se návštěvníkům dostává tak „akorát“. Nej-

kládá. Na autobusové zastávce, ale ani jinde v obci, kudy

nutnější občerstvení je v jednom z objektů a další, bohatší,

jsme procházeli, jsme nenašli ani sebemenší směrovku,

před vchodem do muzea; prodej suvenýrů obstarávala své-

která by na existenci muzea upozornila! Nebylo ani koho se

rázná babka v kroji, která „rozbila“ svůj krámek před jedním

na cestu zeptat, obec byla v dopoledních hodinách lidu-

z dřevěných objektů. Prohlídku zpestřila zajímavá expozice

prázdná, autobusem přijeli jen turisti. A tak jsme se vydali

o přírodě a historii Vysokých Tater v informačním středisku

nazdařbůh za skupinkou jiných turistů a spoléhali, že jsou

Tatranského národního parku. To jsem ale ještě netušil, že

znalí. Naštěstí byli a za chvíli jsme už uviděli věže kostelíka,

se v pribylinském skanzenu setkáme ještě s něčím opravdu

a taky poutače určené motoristům u frekventované silnice.

neobvyklým.

Po zakoupení vstupenek jsme byli upozorněni, že v každou
celou hodinu začíná prohlídka kaštiela a kostela s průvodcem, ostatní objekty si lze prohlédnout volně, podle libosti.
Do začátku prohlídky zbývalo skoro půl hodiny času, a tak
jsme si prohlíželi objekty zvenčí a četli informační texty. Ty
byly u kaštiela i u kostela, ale zarazilo nás, že v nich nebyla
ani zmínka o tom, že se nejedná o původní stavby, ale o jejich kopie. Uhodila celá a před kaštielem nás přivítala sympatická průvodkyně, její výklad byl fundovaný a zajímavý,
ale nedočkali jsme se ani slova o tom, že si prohlížíme kopii
renesančního zemanského sídla. Některým návštěvníkům
to už vrtalo hlavou, takže se ve skupině tiše diskutovalo
o tom, jak asi byl kaštiel z Parížovců do Pribyliny přenesen.
Otec jedné české rodinky vysvětloval zvědavému potomkovi, že na to je technika, kterou použili také Češi, když se
přesunoval kostel v Mostě. A tak jsem se, jako „normální ná-

Cedule s varováním pro návštěvníky

vštěvník“, průvodkyně zeptal a čekal jsem, že řekne něco
v tom smyslu, že zapomněla a všem sdělí, že se pohybují

Prohlídka skanzenu končí za kostelem, kde je úvodní in-

v kopii parížovského kaštiela a řekne třeba i něco o tom,

formační tabule naučné stezky věnované místní přírodě,

jak se stavěla. Stalo se ale něco jiného – průvodkyně od

posílající návštěvníky na stezku otevřeným průchodem

skupiny návštěvníků poodstoupila, otočila se k ní bokem

v dřevěném ohradníku, vzdáleném asi dvacet metrů od ta-

a tichým hlasem, abych to slyšel jen já, téměř spiklenecky

bule. Z internetu jsme věděli, že „naučný chodník tvorí laby-

přiznala, že opravdu o kopii jde. Zdálo se mi, jakoby se za

rint chodníkov s roznou štruktúrou povrchov a potok s roz-

to styděla. A tak řada návštěvníků odcházela v domnění, že

nymi typmi prechodov (mostik, lavka, brod)“, z tabule jsme

navštívili původní objekt, který byl (bůhvíjak!?) přenesen na

se dozvěděli, jaký hmyz, obojživelníky, plazy a ptáky na

vzdálenost několika kilometrů nebo rozebrán a znovu po-

stezce můžeme spatřit a těšili se na hezkou procházku. Bylo

staven. Alespoň těm, kteří byli nejblíže a nedůvěřivě kroutili

nám ale divné, že se návštěvníci u průchodu v ohradníku za-

hlavami, jsem během přechodů z jednoho sálu do druhého

stavují, něco fotografují, a pak se všichni vracejí zpět. Když

prozradil, jak se věci mají. Při prohlídce kostela s částmi stře-

jsme přišli blíž, pochopili jsme – byla tam cedule s upozor-

dověkých fresek a malovanými lavicemi se vše opakovalo,

něním: „Prísný zákaz vstupu, možnosť stretnutia s medve-

ani slovo o tom, že jde o kopii z 90. let minulého století! To

ďom.“ Tak tomu se říká opravdové muzeum v přírodě! Nejen

už ale jedna návštěvnice, která zaslechla moje vysvětlování

kvůli této kuriozitě doporučuji Muzeum liptovskej dediny

jen na půl ucha, nevydržela a hlasitě zvolala: „Ale je to vraj

v Pribylině navštívit. Byl to příjemný prázdninový výlet.

len kópia!“ Průvodkyně špitla: „Áno, je“. A dál zase nic. Nor-
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pozvánky na výstavy
Alfons Mucha a jeho doba
Modern Style v Anglii – Art Nouveau ve Francii
a Belgii – německý Jugendstil – středoevropská
secese

Západočeské muzeum v Plzni
30. května – 11. ledna 2009

kuchtivým podnikatelům potřebnou jistotu, že vynaložené
úsilí bude mít také patřičný finanční efekt.
Doba secese je sice za námi už 100 let, ale přesto nám její
myšlenky a nové dynamické hybné tvary mají co říci dodnes. Dekorativní, ale mnohdy zase až mystické vnímání
skutečnosti a smysl pro tajemno, to vše je nám milé – už
jen proto, že nás vytrhne z každodenního přetechnizovaného světa, stresu a shonu mnohých jen po materiálních
hodnotách.
Zastavme se tedy na chvíli a připomeňme si atmosféru pařížských salónů, šantánů, divadla Theatre de la Renaissance,
vraťme se po špičkách tam, kde se rodí nové umění. Nechme se unést kouzlem plakátů a kreseb Alfonse M. Muchy.

Západočeské muzeum v Plzni, pracovníci uměleckoprůmyslového oddělení, ve spolupráci s dalšími kolegy připravili ojedinělou výstavu u příležitosti 130. jubilea založení
muzea, která představuje výběr z obsáhlého díla Alfonse
Muchy a nejen to. Výstava návštěvníkovi nabízí 50 Muchových prací a více než 140 unikátních ukázek užitého umění
z celé Evropy. Několik exponátů zapůjčila Západočeská galerie v Plzni.
Koncem 19. století mohutní obrodné tendence v umění

Tento umělec prošel téměř všemi významnými středisky
evropského malířství, aby poznal vše dostupné, a přesto
jeho slávu vytvořila dříve poměrně přehlížená afišistická
práce. Muchovy plakáty byly české a přitom zároveň světové, srozumitelné, i když vrcholně secesní, a výrazem blízké
tehdejšímu vkusu ovlivněnému literárním romantismem.
Pojetí symbolismu a kosmopolitní ladění Muchova Art Nouveau nachází svůj adekvátní výraz v čistě dekorativních ornamentálních prostředcích.

i v architektuře, které
se šíří z Anglie na kontinent, aby se zde projevily v secesní podobě. Toto
progresivní hnutí si vytklo za cíl vytvořit nový
umělecký sloh, který by
odpovídal

potřebám

společnosti a technickému pokroku na přelomu 19. a 20. století.
Jeho program je stručně
obsažen i v samotném
názvu „secese“ – tj. rozchod se vším přežitým
a

neplodným.

Přesto

i zde nacházíme předměty uměleckého řemesla
jak poměrně nízké kvality, tak skutečně mistrovské unikáty, navrhované
a mnohdy také realizované velice významnými autory. Pokrokové myšlenky secese, které se uplatňovaly od konce 19. století do doby kolem
roku 1910, neměly u nás příliš velkou odezvu (snad kromě
sklářské výroby). Náročný secesní tvar i dekor vycházející
z naturalistických rostlinných prvků nebo krásy ženského
těla, které pak svébytně stylizoval, nezaručoval zřejmě zis-

Návštěvníci výstavy jistě pochopí slova, která Mucha napsal ve své knize „Myšlenky a sny“ roku 1900 – „Umění je
pomůckou, kterou sdělujeme světu svou lásku“.
Užité umění a umělecké řemeslo zastoupené ukázkami
z celé Evropy si zajisté zaslouží pozornost nejen odborníků,
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ale i širší veřejnosti, neboť nám hmotně dokládá životní styl

ních odstínech, realizovaná na jednoduchých elegantních

doby přelomu 19. a 20. století, nadčasovou tvorbu význam-

tvarech nádob.

ných autorů, firem i malých dílen, jejichž odkaz se promítá
až do současnosti.

Zajímavé a umělecky vysoce hodnotné jsou rovněž ukázky secesních prací dalších evropských manufaktur na výro-

Počátky výroby secesního skla ve Francii spadají již do

bu porcelánu nebo kameniny, jako je např. produkce z Ho-

80. let 19. století. Po Světové výstavě v Paříži roku 1878 se

landska (Delft, den Haas-Rozenburg) či Francie (Vallauris,

začínají umělci přiklánět k nevtíravému až intimnímu umě-

Sevres).

ní Japonska a Číny, vycházejícímu především z přírodních

Jen málo našich porcelánek se pouští do ekonomicky

motivů. Pojmem se stalo např. jméno Eugen Rousseau

riskantních realizací secesních váz či stolního nádobí pro-

(původně návrhář a obchodník keramikou v Paříži), ale pře-

váděných jen pro jedince s vytříbeným vkusem. Několik

devším to byl Emil Gallé z Nancy, který založil celou školu

kvalitních příkladů těchto tendencí známe z Březové, Lokte,

sklářů-umělců. Jeho základní práce vycházely z japonských

Klášterce nad Ohří a Ostrova nad Ohří.

podnětů, a přitom využívaly technik starého čínského vrst-

Umělecké předměty vyráběné z cínu v době secese znovu

veného a řezaného skla 18. století. Po Gallého úmrtí v roce

kvalitativně zhodnotily tento esteticky působivý materiál.

1904 pokračoval ateliér ještě asi deset let v tradici jeho sty-

Často bývají pojaty až se sochařskou virtuositou jak v pro-

lu. Nejvýznamnějšími následovníky se stali Victor Prouvé

storovém řešení, tak i v členění ploch a reliéfu. Velmi často

a také bratři Daumové.

byl cín v této době využíván také v harmonické kombina-

Specifickou problematikou přelomu 19. a 20. století u nás

ci se sklem. Prvenství v tomto oboru patří Německu, které

je šumavské sklářství. Max von Spaun zdokonalil v letech

ovládlo domácí i zahraniční trhy a silně ovlivnilo produkci

1897–1905 zděděnou sklárnu známou pod původním ná-

Rakouska, Francie, Itálie, Holandska a Polska. K výrobě ne-

zvem Jan Lötz – vdova v Klášterském Mlýně u Rejštejna.

byl používán cín klasického složení, ale většinou tzv. kov

Tvorba tohoto období spočívala ve způsobu provedení

Britannia (Britanniametall), jenž je křehčí a stříbřitě lesklý.

tvarů i různých typů dekorů kovovými listry podle Tiffa-

Mnohdy byl povrch ještě dodatečně postříbřen či pozlacen.

nyovských vzorů nebo vrstveného a odleptávaného skla.

K jeho proslulosti přispěli zejména bratři Jean a Engelbert

Již v roce 1900 přinesly tyto umělecké práce firmě jedno

Kayserové z Porýní. Četné dílny měly své vlastní návrhářské

z nejlepších ocenění na pařížské Světové výstavě – „Grand-

ateliéry, anebo zaměstnávaly externí umělce. Nosnou do-

prix“. Svébytná a dokonale provedená škála všech hutnic-

bou secesního cínu je období 1894–1914.

kých technik, dynamičnost tvarů i dekorů s česanými nitěmi
a broky, stejně jako realizace návrhů významných umělců

Romana Němečková

(např. Marie Kirschnerové aj.) – to vše podmiňovalo evropský věhlas této sklárny.
Secesními porcelánovými výrobky se v Evropě proslavila především dánská manufaktura v Kodani, založená již
v roce 1759. Roku 1884 se stal novým majitelem firmy Philipp Schou, který o rok později jmenoval uměleckým ředitelem Arnolda Kroga. Díky jemu se porcelánka dostává na

publikace
Zlatá stezka.

čelní místo v Evropě. Hlavní důraz byl kladen na malbu –

Historický a archeologický výzkum

motivy secesně pojatých květin, rostlin, zvířat i krajin prove-

významné středověké obchodní cesty.

dených podglazurními vysokožárnými barvami v jemných
pastelových odstínech šedého, modravého nebo zelenavého koloritu a solemi. Jeho výrobky byly ohodnoceny
na Světové výstavě v Paříži v roce 1889 cenou Grand Prix,
a posléze silně ovlivnily tvorbu dalších evropských porce-

František Kubů – Petr Zavřel
1. Úsek Prachatice – státní hranice. České Budějovice 2007
2. Úsek Vimperk – státní hranice. České Budějovice 2007

lánek. Obdobné kusy vyráběla v této době i další kodaňská
manufaktura s názvem firmy „Danish China Works, B & G,
Copenhagen" (M. H. & J. H. Bing & Frederik Grondahl).

Tyto dvě výpravné a bohatě ilustrované knihy jsou prvním
a druhým dílem plánované řady pěti svazků, do kterých bu-

Porcelánku v Berlíně ovládl Jugendstil kolem roku 1900,

dou uloženy výsledky dvacetiletého výzkumu Zlaté stezky,

a tím jí přisoudil i místo v čele všech německých manufak-

slavné středověké obchodní cesty, která spojovala české

tur. V této době byl ředitelem Theo H. Schmuz-Baudiss. I zde

země s německým Podunajím, a po které se dopravovala

byla preferována podglazurní malba v tlumených decent-

především sůl z alpských ložisek do Čech. Tento výzkumný
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projekt provádějí vydavatelé této knižní řady – Jihočeské

– komunikativnost a organizační schopnosti, asertivita

muzeum v Českých Budějovicích a Prachatické muzeum

– práce s PC a uživatelská znalost programů Microsoft Offi-

v Prachaticích. První dva svazky jsou věnovány českým čás-

ce (Word, Excel, Access), internetu

tem prachatické a vimperské větve Zlaté stezky, třetí svazek

– jazykové znalosti (AJ, NJ)

představí českou část kašperskohorské větve, čtvrtý zma-

– občanská a morální bezúhonnost

puje všechny německé části této komunikace a pátý shrne
problematiku Zlaté stezky populární formou z mnoha úhlů

Přihláška musí obsahovat:

a pohledů.

– jméno, příjmení, titul uchazeče

Každý svazek je koncipován tak, aby sloužil nejen zájem-

– datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého

cům o dějiny Zlaté stezky, ale také obecněji všem čtená-

pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis ucha-

řům, kteří se chtějí dozvědět něco nového o širokém území

zeče

centrální Šumavy a přilehlých oblastech po obou stranách

– strukturovaný profesní životopis

česko-německé hranice. Každý svazek je použitelný i sa-

– přehled odborné činnosti (zejména publikované práce

mostatně a zájemci o konkrétní území si mohou koupit

a autorství výstav)

jen příslušný díl. Vždy se dozvědí o komunikačním systé-

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání

mu Zlaté stezky, získají přehled o historických pramenech

– originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne

a literatuře o Zlaté stezce, v každém díle o pravěku a histo-

starší 3 měsíce

rii příslušného území a autoři objasní koncepci a metodu
svého výzkumu. Jádrem každého svazku je podrobný popis

Nabízíme:

trasy příslušné větve Zlaté stezky a dokumentace veškerých

– ohodnocení dle platných platových tarifů

jejích dochovaných pozůstatků v terénu. O zajímavostech

– možnost odborného růstu

podél trasy informují speciální exkurzy. Představu o trase

– nástup dle dohody

a o výsledcích výzkumu si každý čtenář udělá také z množství fotografií, nákresů, plánů a mapek, které doprovázejí

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené

text. Knihy jsou doplněny obsáhlým soupisem literatury

kopie. Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději

o Zlaté stezce a česko-německými rejstříky.

do 14. listopadu 2008 na adresu:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábře-

(dle zaslaných materiálů)

ží 465, 500 01 Hradec Králové.
Obálku označte slovy „Výběrové řízení – etno“.
Kontaktní osoba: Jan Jakl, tel. 603 876 681,

volná místa

e-mail: j.jakl@muzeumhk.cz.

Národní technické muzeum
Muzeum východních Čech
v Hradci Králové
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

etnograf / etnografka
včetně činnosti na úseku tradiční lidové kultury

přijme

kurátora / kurátorku sbírky
textilní technika a technika domácnosti
Požadujeme:
– VŠ vzdělání (historik s odborným zájmem o techniku domácnosti či textilní výrobu nebo textilní inženýr)

Požadované předpoklady:

– bezpečnou orientaci v oboru techniky v domácnosti i tex-

– ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru

tilní techniky, základní znalost obdobných sbírkových fondů

– znalost problematiky správy muzejních sbírek

muzejních institucí v ČR, popř. v zahraničí

– schopnost samostatné odborné práce v oboru se zaměře-

– znalost příslušné legislativy o ochraně sbírek muzej-

ním zejména na region Královéhradecka, včetně schopnos-

ní povahy (zákon č. 122/2000 Sb. a prováděcí vyhláška

ti publikování výsledků

č. 275/2000 Sb.)
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– znalost anglického nebo německého jazyka

– výhody z členství zaměstnavatele v AMG (zvýhodněné

– schopnost vysokého pracovního nasazení a flexibility

vstupné v ČR)

– dobrou znalost práce na PC

– nástup na základě dohody

Výhodou:
– praktické znalosti a dovednosti v oblasti prezentace sbír-

K přihlášce je nutné doložit strukturovaný životopis

kového fondu (výstavy, expozice)

a motivační dopis, nástin dosavadní činnosti a další doklady

– odborná činnost v daném oboru (aktivní účast na seminá-

nebo okolnosti, které mohou uchazeče prezentovat.

řích, příspěvky v odborných časopisech)

Písemné žádosti s životopisem zasílejte na e-mail: irena.kozova@ntm.cz nebo radko.kyncl@ntm.cz.

Nabízíme:
– pružnou pracovní dobu

Další inzeráty na volná pracovní místa v muzeích a geleriích

– plat podle zák. č. 564/2006 s možností získat osobní pří-

ČR naleznete na internetových stránkách AMG http://www.cz-

platek

museums.cz v sekci Dění v oboru – Volná místa.

– stravenky za výhodných podmínek,
– práci v příjemném prostředí s jistotami státní instituce
– výhody z členství zaměstnavatele v AMG (zvýhodněné
vstupné v ČR)
– nástup na základě dohody

S politováním oznamujeme, že

kurátora / kurátorku sbírky

dne 6. října 2008

polygrafie a psací techniky

zemřela ve věku 62 let
Požadujeme:
– VŠ vzdělání (historik s odborným zájmem o dějiny polygrafie, tiskových technik nebo inženýr se specializací polygrafie a fotofyzika)
– bezpečnou orientaci v oboru polygrafie i psací techniky,

PhDr. Marie Šírová
ředitelka knihovny Národního muzea.

základní znalost obdobných sbírkových fondů muzejních
institucí v ČR, popř. v zahraničí
– znalost příslušné legislativy o ochraně sbírek muzejní povahy (zákon č. 122/2000 Sb. a prováděcí vyhláška
č. 275/2000 Sb.)
– znalost anglického nebo německého jazyka
– schopnost vysokého pracovního nasazení a flexibility
– dobrou znalost práce na PC
Výhodou:
– praktické znalosti a dovednosti v oblasti prezentace sbírkového fondu (výstavy, expozice)
– odborná činnost v daném oboru (aktivní účast na seminářích, příspěvky v odborných časopisech)
Nabízíme:
– pružnou pracovní dobu
– plat podle zák. č. 564/2006 s možností získat osobní příplatek
– stravenky za výhodných podmínek
– práci v příjemném prostředí s jistotami státní instituce
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Velké problémy malých muzeí
Tak jsme nazvaly jednodenní workshop k problematice, která je stále aktuální a frekventovaná v menších muzeích. Ale vždyť i velká muzea jsou seskupením malých muzeí?
Pořádá: Asociace muzeí a galerií ČR, Komise pro muzejní management při AMG
Kdy: 25. listopadu 2008 od 10 do 16 hodin
Kde: Muzeum hlavního města Prahy, expoziční budova, Na pořičí 52, Praha 1

Program:
10.00 – 10.15 		
				
				
				
10.15 – 10.45 		
10.45 – 11.15 		
				
11.15 – 11.45 		
11.45 – 12.15 		
12.15 – 13.00 		
13.00 – 13.30 		
13.30 – 14.00 		
14.00 – 15.30 		
				
15.30 – 16.00 		
16.05 – 16.10 		

Přivítání účastníků:
PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum hl. m. Prahy
PhDr. Eva Dittertová, Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.
PhDr. Helena Koenigsmarková, Uměleckoprůmyslové museum
Velké problémy malých muzeí: PhDr. Zita Zemanová
řízená diskuze na téma Analýza – stanovení slabých a silných
stránek postavení malých muzeí v komunitě, využití sbírek ad.
Muzeum a místní komunita: PhDr. Eva Dittertová
řízená diskuse
společný oběd s probíhající neformální diskusí
Muzeum a ekonomika: Mgr. Přemysl Reibl
řízená diskuse
Praktické cvičení – modelové situace PhDr. Helena Koenigsmar
ková
Vyhodnocení, závěr, doporučení literatury etc.
Závěrečné slovo

Svoji účast prosím laskavě potvrďte e-mailem na adrese amg@cz-museums.cz, a to nejpozději do 20. listopadu 2008. 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).

Těšíme se na příjemně prožitý den v muzejním světě.

