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Ú v o d n í k  O b s a h  
Vážení čtenáři, 
 
náš časopis změnil tvář a na druhé straně obálky 

se našlo místo pro úvodník. Lze to vnímat i tak, že Věstník  
„dospěl“ a získává další atribut uznávaného periodika, ačko-
liv atributy ještě nemusí být nutně zárukou uznání. Jakou 
koncepci ale pro nekonečnou řadu úvodníků zvolit? Nabízely 
se dvě, již osvědčené. Úvodníky bývají buď upoutávkou na 
obsah časopisu nebo glosou k nějakému aktuálnímu počinu, 
nejlépe nadčasovému, jehož význam přežije datum vydání 
časopisu. Zvolil jsem tu druhou možnost. 

 
Vysloví-li někdo otázku, co českému muzejnictví 

chybí, dočká se nejspíš odpovědi, že peníze. To je sice pro-
blém doslova trýznivý, ale doufejme, že dočasný, s jistou 
dávkou fantazie si lze představit, že byl právě povýtce vyře-
šen (věru lákavá představa!). Jinou odpovědí by pak mohlo 
být např. to, že muzejnictví chybí lepší ukotvení jeho institu-
cionální základny, tj. postavení muzeí a galerií, vztahů se 
zřizovateli, dokončení transformace. I to je ale problém, kte-
rý jistě bude – tak či onak – vyřešen. Oba tyto problémy – 
peníze i transformace – mají však jedno společné. Aby byly 
vyřešeny uspokojivě, tj. tak a nikoliv onak, je třeba vědět  
proč a jak. Proč má do muzejnictví plynout více peněz, když 
i tak žije? Jakého cíle by se měla transformace dobrat? Prá-
vě odpovědi na tyto otázky jsou podle mého soudu tím, co 
českému muzejnictví chybí nejvíce. Najít je nepomohou zá-
kony ani metodika muzejní práce, ta odpověď může vzejít 
pouze z  odborné diskuse, ze znalostí kořenů muzejnictví  
a z reflexe změn ve společnosti, nikoliv jen té v českých ze-
mích. Kvalifikovanost diskuse se musí opírat o všestranné 
muzeologické vzdělání, reflektující alespoň to nejdůležitější, 
co již bylo ve světě napsáno a řečeno. K tomu je ovšem ne-
zbytný zájem se teoretickými otázkami vůbec zabývat, který 
u nás chybí, své poslání v tomto směru zatím příliš neplní 
ani katedry vysokých škol. A tak za světem nezaostáváme 
tím, co se dá dříve nebo později pořídit za peníze, jako spíše 
podceňováním významu dobrat se nějakého hlubšího pohle-
du na každodenní „ekonomickotransformační“ starosti, byť je 
ovšem bez té teorie nikdy uspokojivě nevyřešíme. Vše, co 
tento neutěšený stav mění, je proto třeba vítat „s máváním 
praporů“.  

 
Snad až jako zjevení se proto na šedivém nebi naší 

muzeologie jeví úvahy o budoucnosti muzeí, které nedávno 
zazněly – možná pro někoho překvapivě – z prostředí muzeí 
výtvarného umění na brněnském sympóziu „Architektura 
muzeí a koncepce stálých expozic“ a jsou publikovány 
v Bulletinu Moravské galerie v Brně č. 58/59, který právě 
vyšel. Zejména z příspěvků Kaliopi Chamonikoly (Muzeum 
je proměnlivá scéna), Milana Knížáka (Muzeum umění  
a několik otazníků) a Olafa Hanela (Role muzea moderního 
umění) lze soudit, že tolik potřebná kvalifikovaná diskuse  
o smyslu muzeí ve 21. století přece jen i u nás existuje.  
Troufám si říci – a nekamenujte mě – že je to pro budouc-
nost českého muzejnictví zpráva lepší než zpráva o uvolně-
ných milionech. Přeji Vám, abyste našli chvilku času a nejen 
zmíněné články v bulletinu si přečetli.  

 
Jiří Žalman 
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Na straně 20 naleznete čtenářskou anketu čtenářskou anketu 



            Přítomno 33 ze 46 členů s hlasem rozhodovacím  
a 8 z 23 členů s hlasem poradním. 
 
            Jednání senátu řídil předseda AMG Pavel Ciprian. 
Senát zvolil návrhovou komisi ve složení Pavel Chrást, Zu-
zana Strnadová, a Aleš Knížek a mandátovou komisi ve slo-
žení Miroslava Šandová a Zita Zemanová. 
            Zprávu o činnosti exekutivy přednesl Pavel Ciprian. 
V uplynulém období se konaly celkem čtyři jednání exekuti-
vy, na kterých se její členové zabývali novým schématem 
činností AMG, rozdělením kompetencí členů exekutivy  
a změnou režimu komisí při AMG. V prosinci 2003 činnost 
exekutivy výrazně ovlivnila rovněž komplikovaná situace ga-
lerií ústeckého kraje, kterým hrozilo sloučení pod jednu cent-
rální instituci. Mimo jiné i včasným zásahem exekutivy AMG, 
která připravila dopis pro ústecké krajské zastupitelstvo, do-
šlo k zastavení tohoto procesu. Ze setkání ústecké krajské 
sekce AMG 19. února 2004, kterého se účastnili rovněž ně-
kteří členové exekutivy, vyplynula nutnost mnohem užší spo-
lupráce mezi muzei a galeriemi v tomto kraji. Exekutiva se 
bude též zabývat přípravou analytického materiálu, který by 
měl shrnout „pro a proti“ tendencí slučování muzeí a dalších 
kulturních institucí. 
            Exekutiva schválila nové složení redakční rady a an-
gažovala se v obnovení činnosti muzeologické komise. Lu-
děk Beneš jako ředitel soutěže Glorie musaealis informoval 
průběžně exekutivu o činnosti poroty soutěže, exekutiva ta-
ké projednala připojení soutěže Pojďte s námi do muzea! 
České centrály cestovního ruchu jako zvláštní kategorii sou-
těže Gloria musaealis.  
            V oblasti legislativy se členové exekutivy aktivně 
účastnili legislativního procesu archivního zákona, diskuto-
vali rovněž problematiku standardů a archeologie. Členové 
exekutivy se rovněž zúčastnili jednání o vývoji softwarového 
programu DEMUS na MK ČR. K tomuto bodu programu čle-
nové senátu vedli dlouhou diskusi.  
            V únoru 2004 exekutiva připravovala jednací a orga-
nizační řád AMG, stejně jako rozpočet a plán činnosti AMG, 
a dokončila vzájemné uznávání průkazek členů AMG a Ná-
rodního památkového ústavu (průkazky byly rozeslány člen-
ským muzeím AMG v posledním únorovém týdnu).  
            Druhým bodem programu bylo projednání plánu čin-
nosti AMG a návrhu rozpočtu AMG na rok 2004. S oběma 
materiály seznámila senát výkonná ředitelka AMG Dagmar 
Fialová. Oba materiály byly bez delší diskuse odhlasovány, 
stejně jako výše členských příspěvků pro rok 2004, která zů-
stává stejná jako v loňském roce. 
            Luděk Beneš seznámil senát s návrhy Jednacího řá-
du AMG a Organizačního řádu AMG. K těmto materiálům 
nebyly vzneseny žádné připomínky a oba byly schváleny. 
Dagmar Fialová poté požádala předsedy oborových komisí  
o poskytnutí základních údajů: do 20. března 2004 jména  
a kontakty tří osob přípravného výboru, termín ustavujícího 
zasedání komise a termín uzávěrky přihlášek členů. Dagmar 
Fialová rovněž upozornila na skutečnost, že po sněmu měly 
proběhnout ve všech krajských sekcích nové volby předse-
dů, což ještě některé ze sekcí neučinily. 
            V bodě různé upozornil Pavel Ciprian na komplikova-
né jednání s OSA ohledně smlouvy o provozování hudby 
v muzeích a galeriích. K obnovení smlouvy mezi OSA  
a AMG dosud nedošlo a soudě dle prvních impulsů ze stra-
ny OSA nebude stávající stav výše paušálního poplatků za-
chován.  
            Vlastimil Vykydal přednesl členům senátu zprávu re-
vizní komise, která na sekretariátu AMG provedla revizi  
v hospodaření za rok 2003 a neshledala žádné vady.  

           Luděk Beneš seznámil členy senátu se závěrečným 
počtem přihlášek do soutěže Gloria Musaealis, s činností 
poroty i s rozšířením soutěže do příštího ročníku o soutěž 
Pojďte s námi do muzea! soustředěnou na jednorázové akce 
podporující turistický ruch v regionu a o zvláštní cenu ICOM, 
která bude vyhlašována rovněž v jejím rámci. 
           Dagmar Fialová oznámila senátu žádost dr. Slavíka  
o dočasném pozastavení činnosti komise pro novodobou 
historii. Po krátké diskusi byl tento návrh senátem schválen. 
Dále Dagmar Fialová přednesla senátu nové žádosti o člen-
ství v AMG. Senát hlasováním rozhodl o přijetí Galerie vý-
tvarného umění v Mostě, Galerie výtvarného umění 
v Roudnici nad Labem, Městského muzea ve Velkých Karlo-
vicích a Městského muzea v Horažďovicích. Senát dále od-
ložil rozhodnutí ve věci členství a požádal předsedy přísluš-
ných krajských sekcí o stanovisko k přihláškám: Muzea al-
chymie v Kutné Hoře, Muzea středověku s výukovým pro-
gramem v Praze a 1. soukromého hasičského muzea 
v Praze-Chuchli. O členství v AMG rovněž žádali studenti FF 
MU v Brně Michal Makovec, Lucie Němcová a Eva Formán-
ková a restaurátorky Lucie Lounová, Hedvika Kučerová  
a Pavla Stará. Po krátké a bouřlivé diskusi senát hlasováním 
rozhodl o přijetí všech tří studentů FF MU a o odložení při-
hlášek restaurátorek s tím, že sekretariát AMG požádá o je-
jich profesní životopisy.  
            
           Jednací řád AMG, Organizační řád AMG a Plán čin-
nosti AMG jsou ke stažení na internetových stránkách AMG. 
 

Usnesení senátu AMG ze dne 4.3.2004Usnesení senátu AMG ze dne 4.3.2004Usnesení senátu AMG ze dne 4.3.2004Usnesení senátu AMG ze dne 4.3.2004    
 
1. Senát zvolil návrhovou komisi ve složení Pavel Chrást, 
Zuzana Strnadová, a Aleš Knížek a mandátová komise ve 
složení Miroslava Šandová a Zita Zemanová. 
 

2.Senát AMG vzal na vědomí: 
a) zprávu o činnosti exekutivy AMG od posledního zasedá-

ní senátu AMG 
b) zprávu revizní komise o hospodaření AMG za rok 2003 
c) informace o 2. ročníku soutěže Gloria musaealis 2003  

a o přípravě třetího ročníku  
 

3. Senát schvaluje: 
a) rozpočet AMG na rok 2004 
b) plán činnosti AMG na rok 2004 
c) výši členských příspěvků na rok 2004 ve stávající výši  
d) Organizační řád AMG 
e) Jednací řád AMG 
f) pozastavení činnosti komise novodobých historiků 
g) přijetí nových řádných členů AMG: GVU Most, GVU 

Roudnice nad Labem, Městské muzeum Horažďovice, 
Městské muzeum Velké Karlovice  

h) odložení přihlášek 1. hasičského muzea v Praze-
Chuchli, Muzea alchymie v Kutné Hoře a Muzea středo-
věku s výukovým programem  

i) přijetí nových individuálních členů, studentů FF MU, Mi-
chala Makovce, Lucie Němcové a Evy Formánkové  

j) odložení přihlášek restaurátorek Lucie Lounové, Hedvi-
ky Kučerové a Pavly Staré. 

 

4. Senát ukládá  
a) předsedům oborových komisí do 20.3. nahlásit sekreta-

riátu AMG termín uzávěrky přihlášek, jména tří odpo-
vědných členů komise a termín ustavení zasedání komi-
se. 

b) předsedům těch krajských sekcí, ve kterých dosud ne-
proběhly nové volby předsedů, provést tyto urychleně.  
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Setkání Středočeské krajské sekce AMGSetkání Středočeské krajské sekce AMGSetkání Středočeské krajské sekce AMGSetkání Středočeské krajské sekce AMG    

Jednání krajské sekce muzeí Ústeckého kraje (dále jen 
ÚK) AMG se konalo ve čtvrtek dne 19. února 2004 v 10.00 
hod v Oblastním muzeu v Chomutově. Jednání se zúčastnili 
zástupci muzeí, jako hosté se jednání zúčastnili tři zástupci 
exekutivy AMG (PhDr. F. Frýda, PhDr. E. Dittertová a Mgr. 
D. Fialová) a PhDr. Petr Novák, CSc., vedoucí odboru kultu-
ry a pam. péče KÚ ÚK (dále jen KÚ ÚK).  
            Prvním bodem jednání byla příprava společné putov-
ní výstavy Kuriozity z muzeí Ústeckého kraje. Zástupci jed-
notlivých muzeí se dohodli, že slavnostní zahájení putovní 
výstavy spojené se setkáním všech muzejníků Ústeckého 
kraje se uskuteční v pondělí 17. 5. 2004 v Regionálním mu-
zeu v Teplicích.  
            Průběh vernisáže a setkání muzejníků bude ještě 
upřesněn, předběžně by se jednalo o program zhruba od 
13.00 do 19:00 hod., včetně večerního koncertu 
v Rokokovém sále teplického zámku, který setkání muzej-
ních pracovníků Ústeckého kraje v předvečer mezinárodního 
dne muzeí uzavře. PhDr. Špička navrhl, aby stěžejním téma-
tem „1. sjezdu muzejních pracovníků Ústeckého kraje“ byly 
změny, ke kterým dojde v muzejní činnosti po vstupu ČR do 
EU v květnu letošního roku. Každé muzeum do konce dubna 
nahlásí E. Klášter-
kové počet svých 
muzejních pracov-
níků, kteří se setká-
ní zúčastní. 
            Dále se zá-
stupci jednotlivých 
muzeí shodli na 
termínech výstavy 
ve svých muzeích a 
dohodli se na jed-
notlném logu, pla-
kátu a pozvánce 
výstavy. První in-
stalace výstavy Ku-
riozity z muzeí Ús-
teckého kraje v jíz-
dárně teplického 
zámku bude pře-
hledně zdokumen-
tována tak, aby se 
zjednodušila její 
pozdější instalace. 
Po dohodě s Ná-

Z  č i n n o s t i  s e k c í ,  k o l e g i í  a  k o m i s í  

rodním muzeem v Praze bude výstava v listopadu a prosinci 
roku 2004 prezentována v Lobkovickém paláci v Praze. 

Druhým bodem jednání bylo rozšíření Krajské sekce 
muzeí Ústeckého kraje AMG o zástupce galerií Ústeckého 
kraje. Bylo dohodnuto, že galeristé budou nadále vždy zváni 
na porady Krajské sekce muzeí Ústeckého kraje. Vedoucí 
odboru kultury a pam. péče KÚ ÚK v diskusi s galeristy Ús-
teckého kraje a přítomnými zástupci AMG upozornil, že in-
formace v tisku o snaze KÚ sloučit galerie ÚK v jedinou insti-
tuci je iniciativou, která směřovala k zachování těchto orga-
nizací nikoliv k jejich zrušení. PhDr. Novák, CSc. ujistil zá-
stupce galerií Ústeckého kraje, že minimálně do konce roku 
2004 nedojde v jejich organizacích ze strany jejich zřizovate-
le KÚ ÚK k žádným změnám. Zástupci krajské sekce muzeí 
ÚK doporučili vedoucímu odboru kultury a pam. péče KÚ 
ÚK, aby galerie ÚK odbor kultury a pam. péče KÚ znovu 
seznámil s „Koncepcí rozvoje kultury ÚK“ v oblasti galerijní 
činnosti, popřípadě s jejími úpravami.  

Třetím bodem jednání byla situace muzeí a galerií ÚK 
po úpravě platů zaměstnanců v lednu 2004. Zástupci muzeí 
ÚK byli PhDr. Špičkou vyzváni, aby informovali ostatní kole-
gy o finanční situaci svých institucí po úpravě platů. Muzea 
musela ze zákona upravit, resp. navýšit, platy svým zaměst-
nanců podle nových tabulek, aniž by podobně příspěvek na 
platy zaměstnanců byl zřizovatelem KÚ ÚK upraven, resp. 
navýšen. Muzea nemají na platy svých zaměstnanců ve 
svých rozpočtech dostatek peněz. KÚ ÚK reagoval na úpra-
vu platů, resp. nedostatek peněz na platy zaměstnanců mu-
zeí tím, že v rozpočtech svých příspěvkových organizací 
sloučil příspěvek na provoz muzea s příspěvkem na platy 
jeho zaměstnanců.  

Pro teplické muzeum je tato situace vzhledem 
k vyššímu počtu zaměstnanců takřka neřešitelná, ostatní 
muzea se nedostatek peněz na platy zaměstnanců snaží 
vyřešit penězi z rezervních aj. fondů, snížením nebo zruše-
ním osobních ohodnocení zaměstnanců atp. Krajním řeše-
ním by pak pro všechna muzea zřejmě zůstalo omezení je-
jich provozu. 
           V rámci volné diskuse se hovořilo o problémech 
s inventarizací rozsáhlých sbírkových fondů. O kladech  
a záporech digitální prezentace muzejních sbírek.  
           Zástupci AMG seznámili své členy s připravovanými 
akcemi AMG v roce 2004 a požádali krajskou sekci AMG, 
aby zástupce exekutivy AMG byl zván na každou poradu 
sekce muzeí ÚK. Zástupci krajské sekce muzeí ÚK souhlasi-

Jednání se uskutečnilo dne 18. 2. 2004 v prostorách 
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Na Asociaci 
muzeí a galerií se obrátil člen kulturní komise Středočeské-
ho kraje dr. Jermář s žádostí o odborné stanovisko AMG 
ke „Koncepci rozvoje muzeí Středočeského kraje na období 
2004-2008“. Jednání krajské sekce ve své první části bylo 
vedeno jako konzultace členů exekutivy AMG se zástupci 
středočeských muzeí k danému tématu. Na základě této 
konzultace vypracuje exekutiva spolu s výkonnou ředitelkou 
AMG vyjádření pro kulturní komisi kraje. 

Dále byly přítomní členové seznámeni se skutečností, 
že na příštím senátu AMG (dne 4. 3.) bude k odsouhlasení 
předložen nový jednací a organizační řád AMG. Členové 
krajské sekce dostanou návrhy těchto materiálů k dispozici 

prostřednictvím elektronické pošty a mohou své případné 
připomínky ve stanoveném termínu (do 1. 3.) vyjádřit buď 
přímo na sekretariát, nebo směrem k předsedkyni krajské 
sekce. 

Na avizovaném senátu AMG dne 4. 3. bude 
k odsouhlasení předložen také plán činnosti AMG na rok 
2004 včetně plánu činnosti komisí AMG a včetně návrhu 
rozpočtu na rok 2004. Členové středočeské krajské sekce 
vyslovili názor, že považují za silně problematické financová-
ní projektu DEMUS, neboť zkušenosti s tímto produktem, 
zejména s operativností brněnského pracoviště, nejsou nej-
lepší.   

Eva Balaštíková 

Krajská sekce muzeí Ústeckého kraje AMG jednala v ChomutověKrajská sekce muzeí Ústeckého kraje AMG jednala v ChomutověKrajská sekce muzeí Ústeckého kraje AMG jednala v ChomutověKrajská sekce muzeí Ústeckého kraje AMG jednala v Chomutově    
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li s tím, aby PhDr. F. Frýda byl napříště zván na každé jejich 
setkání.    

Na závěr si přítomní zástupci krajské sekce muzeí ÚK 
předali publikace vydané jednotlivými členy Sekce muzeí 

Informace z odboru kultury Karlovarského kraje po-
dal Jakub Lang, který upozornil na podporu muzeí a škol, na 
možnost čerpání finančních prostředků na zaplacení lektora 
výkladu nebo přednášky uskutečněné v muzeích pro studen-
ty středních škol (celkem je připraveno cca 100 000 Kč, za-
jišťuje odbor kultury Karlovarského kraje). Dále Jakub Lang 
informoval o připravovaném projektu „Rok české hud-
by“ (proběhne koncert a seminář) a požádal o spolupráci při 
pátrání po regionálních skladatelích a významných hudební-
cích. 

Na závěr byla v diskusi nad problematikou granto-
vých programů konstatována potřeba uceleného přehledu 
možností čerpání grantů a dotací pro oblast muzejnictví. 
Karlovarská krajská sekce AMG doporučuje pověřit tímto 
pracovníky centrály AMG.  

Příští jednání Karlovarské krajské sekce AMG se 
uskuteční v průběhu května po zasedání senátu AMG, tento-
krát v prostorách Muzea Mariánské Lázně. 

podle zápisu Pavla Chrásta  

Karlovarská krajská sekce se sešla 17. 3. 2004 
v Krajském muzeu Cheb. Na úvod setkání přednesli Mgr. 
Pavel Chrást a PhDr. Eva Dittertová informace ze zasedání 
senátu AMG konaného 4. 3. 2004 v Národním muzeu v Pra-
ze. Následovala výměna informací o programech jednotli-
vých muzeí Karlovarského kraje v roce 2004. Z diskuse vy-
plynula nutnost koncepce činnosti muzeí v Karlovarském 
kraji pro případ koncepčních změn ze strany zřizovatelů mu-
zeí, nutnost vzájemného podávání informací o akcích a pro-
blémech muzeí v Karlovarském kraji. Zástupce Krajského 
muzea Cheb oznámil na den 3. 5. 2004 připravovaný tzv.  
„Metodický den pro infocentra a CK zabývající se tuzemskou 
turistikou“, konaný v rámci aktivit spojených s růstem ná-
vštěvnosti v muzeích. 

Na setkání sekce byl představen nově jmenovaný 
ředitel Městského muzea v Mariánských Lázních Ing. Jaro-
mír Bartoš, který informoval o nové koncepci činnosti mu-
zea, o personální otázce muzea (nutnost snížit stav zaměst-
nanců) a o problémech muzea v době výměny ředitele. 

Ústeckého kraje při AMG. Další jednání se uskuteční 
v Regionálním muzeu v Žatci.  

Eva Klášterková 

Krajská sekce muzeí Karlovarského kraje AMG byla svolána do ChebuKrajská sekce muzeí Karlovarského kraje AMG byla svolána do ChebuKrajská sekce muzeí Karlovarského kraje AMG byla svolána do ChebuKrajská sekce muzeí Karlovarského kraje AMG byla svolána do Chebu    

Jednání se konalo dne 26. února 2004 v Muzeu 
TGM v Rakovníku. Na programu bylo několik aktuálních in-
formací. Předsedkyně komise informovala o nové verzi Ce-
sík 1.2.1 a o výskytu zatím zjištěných dvou chyb nového pro-
gramu, na které upozornil Mgr. Lenhart z pilotního pracoviš-
tě v Brně. Z přítomných muzeí dosud nikdo s novou verzí 
nepracoval, rokycanské muzeum ji má již nainstalovanou  
a pověření pracovníci se zúčastnili krátkého informativního 
školení k nové verzi v Západočeském muzeu v Plzni. Dr. 
Šandová upozornila na problém, který se u nich vyskytl 
v okamžiku, kdy pracovník zadal omylem další čísla v jiném 
tvaru, než bylo jejich původní zadání v roce 2002. Na první 
pohled se zdá nová verze složitější a náročnější na pozor-
nost při zadávání. Případné problémy budou jednotlivá mu-
zea konzultovat navzájem, nebo s dalšími muzei v kraji. Na 
místě si městské muzeum ve Zbiroze domluvilo konzultaci 
na pracovišti historického oddělení v Rokycanech. Konzulta-
ce se bude týkat i programu Demus-Katalog, neboť pracov-
nice ze zbirožského muzea bude se zpracováním sbírek 
v tomto programu začínat, zatímco v Rokycanech 
s programem pracují již od roku 1997. 

Mgr. Povolný informoval o iniciativě Středočeského 
krajského úřadu, který si zadal zpracování koncepce muzej-
nictví pro kraj u soukromé konzultační firmy. Seznámil také 
přítomné s průběhem porady, která se odehrála na úrovni 
kraje s členskými muzei a se stanoviskem AMG, které zpra-
covanou koncepci považuje za značně zkreslující skuteč-
nosti a ve svém celku za velmi nekvalifikovanou. Informaci 
doplnil i dr. Štauber. Účastníci jednání se shodli, že obdobná 
iniciativa, pokud by byla napodobena v jiných krajích, by jed-
notlivá muzea i muzejnictví jako celek silně poškodila, neboť 
věci zde uváděné byly vytrženy z konceptu a nepřesná  
a nekompletní analytická část byla zároveň pojata jako hod-
notící. V podtextu záměru silně vynikají soukromé a lobistic-
ké zájmy. 

Dr. Šandová dále seznámila přítomné s materiály 
z AMG, které budou projednávány na senátu 4. března, tj.  
s organizačním řádem, jednacím řádem a jeho přílohami, se 

záležitostmi týkajícími se přihlašování do komisí a dalšími 
povinnostmi komisí a kolegií vyplývajícími z nových stanov, 
s návrhem plánu činnosti AMG a návrhem rozpočtu. Jednání 
v Praze se zúčastní dr. Šandová, B. Franková a Mgr. Povol-
ný, dle možností i dr. Štauber. 

V souladu s novými stanovami se následně usku-
tečnila volba předsedy kolegia. Účastníci zvolili na další tříle-
té období opětovně dr. Šandovou jako předsedkyni kolegia, 
členy užšího vedení jsou dále Mgr. Povolný a dr. Štauber. 

Jako při každém jednání proběhla burza výstav  
a nápadů – Lounské muzeum nabídlo kontakt na výstavu  
o Tibetu (zájem má muzeum v Rakovníku), rokycanské mu-
zeum nabídlo možnost zapůjčení vlastní výstavy „Úředníci 
nebo byrokraté?“ (zájem má muzeum Zbiroh).  

Boženka Franková informovala o výstavách zemí, 
jejichž firmy jsou zastoupeny ve Slánském regionu (již se 
uskutečnilo Japonsko, chystá se Slovensko aj.). Rakovnické 
muzeum připravuje na červen pro veřejnost akci ve spolu-
práci se Spolkem ostrostřelců, jíž by se měly zúčastnit i jiné 
ostrostřelecké kluby. Lounské muzeum nabídlo možnost 
předání pračky firmy Janka (zn. Skrat) z 30. let. Zájem o její 
získání projevilo rokycanské muzeum, které má poměrně 
rozsáhlý fond prací a mandlovací techniky.  

Zájemci si dále prohlédli expozici, která byla 
v rakovnickém muzeu otevřena ke 120. výročí firmy RAKO 
Rakovník v loňském roce a která obsahuje mnoho listinných 
dokumentů o její činnosti i výrobků této proslulé firmy, 
z nichž řadu těch historických je možné nalézt ještě dnes 
v mnoha domácnostech. 

Miroslava Šandová 
 

Únorové jednání Kolegia muzeí královských měst AMG ČR vÚnorové jednání Kolegia muzeí královských měst AMG ČR vÚnorové jednání Kolegia muzeí královských měst AMG ČR vÚnorové jednání Kolegia muzeí královských měst AMG ČR v    RakovníkuRakovníkuRakovníkuRakovníku    



1. Informace o aktivitách v rámci AMG 
            AMG byla podána zpráva o činnosti za rok 2003 25. 
1. 2004. Jednání komise na počátku roku 2004 se týkala 
především otázek plynoucích z nově schválených stanov 
AMG a následné přípravy Jednacího řádu OKMA. Oběžní-
kem z 15. 1. požádal předseda členy výboru o výběr nosné-
ho námětu semináře a stanovisko k článkům stanov, týkají-
cích se komisí. Dne 22. 1. se pak v NM v Praze konala 
schůzka předsedů komisí AMG, která vyjasnila řadu otázek 
a uložila komisím zpracovat jednací řády. Na tomto základě 
podle doporučené osnovy předseda vypracoval Jednací řád, 
který s podrobným komentářem rozeslal členům výboru 28. 
1. Zároveň svolal na 4. 2. schůzi k projednání přípravy semi-
náře jako plenárního a volebního zasedání komise. Účastní-
ci schůze byli tedy seznámeni s návrhem Jednacího řádu 
OKMA, který schválili bez připomínek.  
 
2.   Příprava XXXII. semináře v r. 2004 
            a) Výběr data: v souladu s možnostmi hostitelského 
muzea bylo konání určeno na úterý 1. – čtvrtek 3. 6. 2004.              

            b) Výběr námětu: z podaných návrhů (pokračování  
v nedořešené problematice z minulého semináře – územní 
změny a jejich vliv, otázky spojené s CESem, se vstupem do 
EU) byl přijat návrh dr. Měchurové věnovat seminář přede-
vším volbám a otázkám stanov a jednacího řádu, ostatní 
nanejvýše do diskuse. Tématem bude tedy "Archeologie  
a její oborová komise ve světle nových stanov AMG".               

            c) Hlavní program semináře: 1. Seznámení pléna  
s příslušnými články nových stanov a s návrhem Jednacího 
řádu; 2. Diskuse o Jednacím řádu a jeho schválení; 3. Volba 
volební komise; 4. Volba předsedy komise; 5. Volba členů 
výboru; 6. Renovace adresáře muzejních a památkových 
archeologů ČR; 7. Diskuse o aktuálních námětech.  

            
           Volby se již budou týkat pouze osob oprávněných 
podle nových stanov AMG, tj. jmenovaných zástupců člen-
ských institucí přihlášených do komise, a budou probíhat 
podle Jednacího řádu. Je ovšem třeba, aby byly splněny 
podmínky, které to umožní. Proto se výbor usnesl požádat 
AMG, aby v dohledné době vyzval ředitele členských 
muzeí, aby se přihlásili do komisí těch oborů, jejichž od-
borníky zaměstnávají, a aby tyto pracovníky jmenovali 
svými zástupci v komisích. Podle těchto informací, které 
AMG předá komisi, budou oprávnění zástupci na semináři 
opatřeni volebními lístky. Komise sama k tomu ředitele vyzý-
vat nemůže, ale pro postup podle nových stanov musí být 
zajištěna určitá voličská a volitelná základna.               

           d) Praktické zajištění: text pozvánky obsahující do-
hodnuté údaje bude zaslán dr. Štauberovi, který jej doplní  
 o další technické údaje (ubytování, exkurze), o plánek vnitř-
ního města s vyznačením polohy muzea, jednacího místa, 
ubytovacích míst, nádraží ČD a autobusů a o základní infor-
maci o spojích, poté rozmnoží a bude expedovat podle aktu-
álního seznamu archeologů z muzeí a příbuzných institucí 
(informativně i vedení ústavů a kateder vysokých škol). Kro-
mě toho muzeum v Lounech zajistí službu v místě prezenta-
ce a jednání, výběr konferenčního příspěvku proti příjmové-
mu dokladu, 1-2 autobusy podle počtu přihlášených na ex-
kurzi.  
 
3.  Příští porada se bude konat 1. června 2004 v Lounech 

před zahájením semináře. 
Karel Sklenář 
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Porada výboru oborové komise muzejních archeologů při AMG ČR (OKMA)Porada výboru oborové komise muzejních archeologů při AMG ČR (OKMA)Porada výboru oborové komise muzejních archeologů při AMG ČR (OKMA)Porada výboru oborové komise muzejních archeologů při AMG ČR (OKMA)    
dne 4. února 2004 v Národním muzeu vdne 4. února 2004 v Národním muzeu vdne 4. února 2004 v Národním muzeu vdne 4. února 2004 v Národním muzeu v    PrazePrazePrazePraze    

CALIMERA CALIMERA CALIMERA CALIMERA     
Projekt na podporu spolupráce archivů, Projekt na podporu spolupráce archivů, Projekt na podporu spolupráce archivů, Projekt na podporu spolupráce archivů,     

knihoven a muzeí při využívání informačních technologiíknihoven a muzeí při využívání informačních technologiíknihoven a muzeí při využívání informačních technologiíknihoven a muzeí při využívání informačních technologií 

V prosinci 2003 byl zahájen dvouletý koordinační 
projekt Evropské unie CALIMERA (Cultural Applications: 
Local Institutions Mediating Electronic Resource Access), 
který vychází z  6. rámcového programu EU. Projekt je ori-
entován na podporu vzájemné spolupráce různých typů pa-
měťových institucí na lokální úrovni při využívání informač-
ních a komunikačních technologií. 
 

Jeho cílem je 
• monitorování technického rozvoje a řešení, která se 

už objevila v nových technologiích, národním výzku-
mu a zhodnocení jejich potenciálu co do šíře jejich 
využitelnosti v podmínkách místních institucí 
(knihoven, archivů, muzeí) 

• výběr technických řešení a novinek, které se v oblasti 
nových technologií a výzkumné činnosti evropských států 
objevují a zkoumání možnosti jejich přenosu do míst-
ních podmínek  

• vytvoření referenčních skupin autorit respektive od-
borníků, kteří budou schopni posoudit možnosti tohoto 
transferu a s nimiž bude možnost tyto otázky konzultovat  

• rozvoj dialogu a podpora spolupráce mezi účastníky 
procesu digitalizace z oblasti kultury tj. knihovnami, 
archivy a muzei, politiky a představiteli firem, které se 
zabývají digitalizací kulturního dědictví. 

 

Předpokládají se následující výstupy: 
1) portál informující o úspěšné praxi, relevantním výzkumu  
a inovativních řešeních v oblasti knihoven, muzeí a archivů 
resp.možnostech jejich kooperace na lokální úrovni 
2) směrnice resp. doporučení technického, sociálně politic-
kého a řídícího charakteru nově zaměřené (kromě knihoven) 
na potřeby archivů a muzeí a také koncového uživatele a na 
možnosti srovnávání výsledků činnosti.  
3) zásady a pracovní postupy zaměřené na spolupráci 
s evropskými výzkumnými partnerskými institucemi v oblasti 
místních služeb.  

 
Akce (www.calimera.org), navazuje na aktivity pro-

jektu Evropské komise PULMAN (Public Libraries Mobilising 
Advanced Net: www.pulmanweb.org), který byl zaměřen na 
veřejné knihovny a jehož výsledkem bylo publikování Dopo-
ručení projektu PULMAN pro rozvoj knihoven v informační 
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společnosti. Národní knihovna je garantem akce CALIMERA 
v ČR. Výkonným orgánem projektu CALIMERA v ČR bude 
pracovní skupina složená ze zástupců místních kulturních 
institucí a vedená národní koordinátorkou Dr. Šárkou Kaš-
párkovou z Knihovny Kroměřížska.  

V pracovní skupině jsou zástupci muzeí (PhDr. Ivo 
Frolec, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti), ar-
chivů (Mgr. Ivo Šulc, ředitel Státního okresního archivu 
v Chrudimi) a knihoven (PhDr. Hana Mazurová, ředitelka 
Městské knihovny v Chrudimi, PhDr. Eva Žáková, ředitelka 
Krajské knihovny v Karlových Varech a PhDr. Miroslav Re-
ssler z NK ČR).  

Jedním z prvních úkolů v projektu CALIMERA bude 
analýza současného stavu technického vybavení paměťo-
vých institucí a také postupů a technologií užívaných 
v oblasti digitalizace kulturního dědictví a možností jejich 

transferu do podmínek lokálních kulturních institucí. Zjišťo-
vání současného stavu proběhne formou dotazníku. Vzhle-
dem k tomu, že se členové této skupiny při zpracovávání 
požadovaných materiálů neobejdou bez spolupráce řado-
vých pracovníků muzeí a archivů v ČR, dovolujeme si  vás 
požádat o pomoc při zpracovávání materiálů, které bude 
nutno pravděpodobně již v příštích měsících předložit.  

Uvítáme zájem o spolupráci na výše zmíněné akci, 
případně tipy na pracovníky, jejichž odborných i jazykových 
schopností by bylo možno využít.  

Zájemci o spolupráci se mohou obrátit na národní 
koordinátorku akce PhDr. Šárku Kašpárkovou nebo na jejího 
zástupce PhDr. Miroslava Resslera (e-maily: kaspar-
ko@knihkm.cz, miroslav.ressler@nkp.cz). 

Vít Richter, 
náměstek ředitele Národní knihovny České republiky 

Rok trpaslíka vRok trpaslíka vRok trpaslíka vRok trpaslíka v    Ústí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem    
V roce 2004 je Muzeum města Ústí nad Labem 

spolupořadatelem projektu „Rok trpaslíka“. Tento projekt 
vznikl jako reakce na početné a zároveň pozitivní ohlasy ve-
řejnosti a médií na informaci z léta 2002, kdy jsme oznámili 
plánovanou realizaci výstavy o Mareschově keramické to-
várně, která sídlila v Ústí nad Labem od roku 1841 do konce 
čtyřicátých let dvacátého století. Vedle mnoha jiných produk-
tů tato firma byla také významným výrobcem zahradních 
trpaslíků, které prokazatelně vyráběla již v roce 1874. To ji 
řadí k nejstarším známým výrobcům trpaslíků na světě vů-
bec. V reakci na zprávy médií vydalo americké nakladatel-
ství Workman Publishing z New Yorku u příležitosti Roku 
trpaslíka nástěnný kalendář pro rok 2004 s fotografiemi tr-
paslíků od Dietricha C. Gehringa. Kalendář s reprodukcemi 
ústeckých trpaslíků z původního firemního katalogu z období 
kolem roku 1900 vydalo také město Ústí nad Labem.  

Ve spolupráci především s Ústeckou muzejní a vla-
stivědnou společností, s Ústavem slovansko-germánských 
studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a se Společností 
pro dějiny Němců v Čechách se ve dnech 16. až 18. června 
2004 uskuteční konference „Trpaslík v evropské kultuře“. 
Tématem bude nejen archetypální motiv a funkce trpaslíků 
v kultuře a v umění od středověku po současnost, ale také 
trpaslík jako výrazné paradigma moderní globální civilizace. 
Například v českém výtvarném umění najdeme barokní tr-
paslíky Matyáše Bernarda Brauna, stejně jako trpaslíky Kur-
ta Gebauera nebo Milana Knížáka. Vedle toho se sice trpas-
lík stal symbolem kýče ve střetnutí tradiční měšťanské kultu-
ry 19. století s moderní kulturní avantgardou 20. století, ale 
zároveň významně transformoval do nových oblastí. Na 
mentalitu obyvatel českých zemí v poslední čtvrtině dvacáté-

ho století měly například určující vliv masově vnímané ve-
černíčkovské seriály s Křemílkem a Vochomůrkou, Rákos-
níčkem a mnoha podobnými fantastickými bytostmi, které 
ale v podstatě vycházely ze standardních motivů trpasličí 
mytologie. Obdobně se motiv trpaslíka neustále vrací 
v moderní světové literatuře, hudbě nebo filmu. Za zmínku 
stojí také mezinárodní hnutí za osvobození trpaslíků 
z otroctví urbánní civilizace a jejich návrat do původních bio-
topů, které je činné prakticky ve všech vyspělých státech 
světa. 

Výstava k dějinám ústecké firmy Maresch se usku-
teční ve dnech 29. dubna až 18. září. K výstavě bude vydá-
na historická studie s bohatým ilustračním materiálem 
z původních výrobních katalogů této firmy. Autorem je histo-
rik Jan Němec, který se dějinám keramického průmyslu 
v severozápadních Čechách věnuje již delší dobu. Ve spolu-
práci s Fakultou užitého umění a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  se ve dnech 27. 
května až 4. září uskuteční výstava „Trpaslík a současnost“, 
na které se bude podílet také o.p.s. Výtvarné umění lidem – 
lidé výtvarnému umění. S výše jmenovanými partnery počí-
táme také na zajištění organizace a prezentace výsledků 
uměleckých dílen, které se budou věnovat uvedenému té-
matu.  

V areálu ústecké zoologické zahrady mohou ná-
vštěvníci vidět trpasličí hrádek „Heinrichsburg“, který byl po-
staven v roce 1908 a je dnes jedinou památkou na  pravdě-
podobně jeden z nejstarších trpasličích parků v Evropě, kte-
rý v bývalé ptačí rezervaci Heinricha Lumpeho vybudovala 
také ústecká firma Maresch. Ústečtí turisté připravují po-
chod „Po stezkách trpaslíků okolo Ústí nad Labem“ na sobo-
tu 29. května, vyvrcholením by se měla v Ústí nad Labem 
stát „Národní slavnost za rehabilitaci zahradních trpaslíků“ 
ve dnech 18.–20. června 2004.   

Je zajímavé, že právě zahradní trpaslíci, kteří se 
stali svého času symbolem určitého kulturního standardu, 
v muzejních sbírkách většinou chybí. Přitom pro poznání 
kulturních hodnot každodenního života společnosti je právě 
toto téma mnohem významnější, než diskuse o některých 
vrcholných experimentech moderního umění. Muzeum měs-
ta Ústí nad Labem stále rádo přivítá každou další informaci 
nebo nabídku spolupráce k tomuto tématu. Bližší informace 
k Roku trpaslíka jsou průběžně zveřejňovány na www.
muzeumusti.cz nebo www.roktrpaslika.cz, kde se mohou 
přihlásit také zájemci o účast na chystané konferenci nebo  
o spolupráci na výstavách. 

Václav Houfek 



Naposledy jsme informovali o našich aktivitách čte-
náře ve Věstníku č. 4-5/1998. Od té doby uplynulo hodně 
vody, máme zástupce v pracovní skupině kovů a se zájmem 
sledujeme dění v celé AMG. Naše zkušenosti ukazují, že se 
můžeme kdykoliv obrátit na odborné pracovníky muzeí a ga-
lerií s prosbou o pomoc nebo konzultaci. Rádi bychom Vám 
na oplátku nabídli účast na našich přednáškách a seminá-
řích, které plánujeme vždy na počátku roku a jejichž seznam 
naleznete spolu s dalšími informacemi na naší webstránce 
http://nihonto.manga.cz. 

Japonské chladné zbraně vyžadují specifické po-
stupy při ošetřování a také způsob jejich instalování pro pre-
zentaci veřejnosti by se měl řídit pravidly, která jsou zejména 
v Japonsku přísně dodržována. Například samotná poloha 
exponátu a to, zda je či není natočen lícovou stranou k po-
zorovateli ukazuje, zda byla tato pravidla při instalaci expozi-
ce známá, či nevědomě porušena. Návštěvníka, který se  
v problematice orientuje, asi nepotěší nesprávně smontova-
ná mečová souprava, neúplné anebo mylné identifikační 
údaje. Koneckonců každý návštěvník přichází do muzea 

proto, aby se poučil. Někdy bývá potom obtížné přesvědčit 
začínajícího studenta japonského meče, že vše může být  
i jinak, než jak to viděl v muzeu. 

Muzejnictví, jako každá odborná profese, se bez 
celoživotního vzdělávání neobejde, a kurátor, který má  
v péči tisíce exponátů, jen stěží za svůj život bezezbytku 
obsáhne celé tématické rozpětí své sbírky. Z tohoto pohledu 
naštěstí v našich sbírkách až na výjimky mnoho japonských 

zbraní není. Pokud tam však je byť jen jeden exemplář, za-
slouží si odpovídající péči. 

Největší nebezpečí číhá na japonský meč při skla-
dování, při manipulaci (prohlížení), rozebírání a ošetřování. 
Základní postupy těchto úkonů jsou podrobně vysvětlovány 
v našem semináři, nazvaném Etiketa a manipulace s japon-
ským mečem. Z programu Společnosti pro studium japon-
ského meče na rok 2004 se dozvíte, že tyto semináře pořá-
dáme nejen v Praze, ale také na Moravě. Pokud by byl zá-
jem připojit seminář k některé akci AMG, rádi se zúčastníme. 

Neméně důležitá je otázka prevence kriminality. 
Správný a úplný popis, rozměry a dokumentace meče jsou 
nezastupitelným materiálem pro hledání odcizeného expo-
nátu. Zásady odborné dokumentace a formulář s předepsa-
nými skupinami údajů, odpovídající japonským tradicím, 
Vám rádi poskytneme. Vhodným doplňkem může být semi-
nář zaměřený na postup při zhotovení oshigata – „protla-
čená kresba" tradiční japonský dokumentační postup, způ-
sobilý věrně zaznamenat exponát v měřítku 1:1. 

V roce 2002 jsme zahájili proces certifikace, jehož 
cílem je připravit naše členy k odborné spolupráci zejména  
s muzei a galeriemi. Každoročně vypisujeme termíny certifi-
kačních seminářů, které jsou zakončeny poměrně náročnou 
zkouškou a vystavením certifikátu. Rozsah a tématické za-
měření naleznete na webstránce. Certifikace má dva stupně. 
Základní stupeň prokázaných odborných znalostí se nazý-
vá „kjů", vyšší stupeň nese označení „dan". Ve Věstníku 
AMG hodláme každoročně uveřejňovat jména absolventů  
a stupeň jejich certifikace. 

Do současnosti byly uděleny čtyři certifikace stup-
ně „kjů" a jejich držiteli jsou: Zdeněk Peteřík, Pavel Řiháček, 
Kateřina Hostinská a MUDr. Václav Pospíšil. 
           V případě jakéhokoliv dotazu se můžete na nás obrá-
tite-mailem (nihonto@volny.cz) nebo telefonicky na číslo 723 
807 503. 

Ing. Bohumil Planka, CSc. 
předseda Společnosti pro studium japonského meče 

Nihonto kenkyukai 
http://nihonto.manga.cz 

Společnost pro studium japonského mečeSpolečnost pro studium japonského mečeSpolečnost pro studium japonského mečeSpolečnost pro studium japonského meče    
NIHONTO KENKYUKAINIHONTO KENKYUKAINIHONTO KENKYUKAINIHONTO KENKYUKAI    

             Jako zásadní záležitost v muzeu shledávám prezen-
taci kulturního dědictví, ale zároveň i jeho maximální ochra-
nu, jakou jsem schopná zajistit. Největší radost v mojí různo-
rodé práci v muzeu, jehož chod zajišťuji sama, mi přinášel 
právě kontakt s badatelskou veřejností. Avšak po přečtení 
varování ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědic-
tví, muzeí a galerií p. Ing. Jiráska jsem byla zděšená. Ke 
každému návštěvníku muzea přistupuji s obezřetností, jenž 
se projevuje osobním dohledem nad každým kdo přestoupí 
práh muzea. Po celou dobu je každý člověk se mnou 
v kontaktu, od prodeje vstupenky, přes výklad až po rozlou-
čení se. Na základě krátkého pozorování vysleduji míru zá-
jmu návštěvníka a tomu přizpůsobím moji komunikaci s ním. 
Pokud jde o člověka, který chce na sebe pouze nechat pů-
sobit předměty, nekomunikovat, pouze se dívat, neruším jej 
svojí přítomností, ale mám jej stále na očích. Do přečtení 
posledního Věstníku byli právě badatelé jedinou výjimkou 
mezi návštěvníky, k nimž jsem přistupovala jako ke specific-
ké skupině lidí, která nemůže mít žádné postranní úmysly. 
Jenže tady opravdu tuhne krev v žilách, protože mezi těmito 
zvídavými lidmi prahnoucími po poznání, bych ve své nejbuj-
nější fantazii nepředpokládala nejmenší nepravost. Tento 
případ, jak p. Ing. Jirásek uvádí, je tedy nejen pro mě velmi 

negativním poučením a to jsem pouze pozorovatel, nikoliv 
poškozený.  
           Jsem zděšena vynalézavostí českého nepoctivce, 
jenž skutečně nezná mezí. Přesto se budu i nadále radovat 
z faktu, že jsou lidé, kteří hledají podstatu věcí, souvislosti, 
informace, jen bohužel jsem zase o další iluzi lehčí. 

Eva Reilová, 
Městské muzeum Netvořice 

 

Konec čestných badatelů vKonec čestných badatelů vKonec čestných badatelů vKonec čestných badatelů v    Čechách?Čechách?Čechách?Čechách?    
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I. běh Školy muzejní propedeutiky I. běh Školy muzejní propedeutiky I. běh Školy muzejní propedeutiky I. běh Školy muzejní propedeutiky     
ve světle statistiky a sociologického průzkumuve světle statistiky a sociologického průzkumuve světle statistiky a sociologického průzkumuve světle statistiky a sociologického průzkumu    

Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolu-
práci s Národním muzeem a katedrou UNESCO Chair a za 
podpory Nadace Open Society Fund Praha a Ministerstva 
kultury ČR zahájila v roce 2002 kursy Školy muzejní prope-
deutiky, které byly koncipovány jako jedna ze čtyř součástí 
projektu „Muzeum a profesionalita pro 21. století“. Důvodem 
pro jejich uspořádání byla neuspokojivá situace celoživotní-
ho vzdělávání muzejních pracovníků, kdy ukončení kursů 
muzejnictví pořádaných Národním muzeem odstartovalo od 
poloviny 90. let 20. století citelný a narůstající deficit, který 
by mohl ve svém důsledku obecně ohrozit úroveň profesio-
nality českého muzejnictví. Přesto se na počátku našeho 
projektu našly pochybnosti o jeho smyslu. 

Tento článek je jakousi „výroční zprávou“ o prvním 
ročníku a kromě námi sledovaných údajů v průběhu školního 
roku vychází z ankety, kterou jsme mezi studenty provedli 
po závěrečných zkouškách. Na připomínky studentů k náplni 
výuky jsme reagovali při přípravě studijní osnovy na školní 
rok 2003-4. 

 

Škola je určena pracovníkům muzeí, kteří se podí-
lejí na odborné správě a využívání sbírek a nejsou absolven-
ty školy, poskytující odborné muzeologické vzdělání. Školu 
muzejní propedeutiky mohou využít i pracovníci úřadů sa-
mosprávy, které jsou zřizovateli muzea/galerie (obecní  
a městské úřady, krajské úřady). Absolvent Školy muzejní 
propedeutiky získá základní přehled o co nejširší škále pro-
blematiky muzejní profese v podmínkách ČR a v kontextu 
současných trendů evropského muzejnictví; orientuje se  
v otázkách vývoje a specifického poslání muzeí, sbírkotvor-
né činnosti, odborné správy sbírek a jejich ochrany, prezen-
tační činnosti muzeí, ve vybraných otázkách managementu 
muzeí apod. Získané znalosti usnadní absolventům vidět 
praktické úkoly v širších souvislostech a pomohou jim ve 
směřování dalšího studia.  

 

Studijní program pro rok 2003-4 připravil tým pod 
vedením PhDr. Františka Šebka (ten je zároveň vedoucím 
kursů); na přípravě projektu se podíleli RNDr. Jiří Žalman, 
PhDr. Jan Dolák, Ing. Ivo Štěpánek, Ing. Alena Selucká, 
PhDr. Alena Křížová, PhD., RNDr. Vítězslav Kuželka, PhDr. 

Michal Stehlík, Mgr. Dagmar Fialová, Ing. Pavel Jirásek, Ing. 
Karel Vacek, kteří byli rovněž lektory Školy muzejní prope-
deutiky. 

Výuka probíhala od října 2002 do května 2003 
v přednáškovém sále Národního muzea – Náprstkova mu-
zea asijských, afrických a amerických kultur na Betlémském 
náměstí v Praze; celkem proběhlo 8 konzultací po 6 vyučo-
vacích hodinách, a to ve dvou třídách po 33 žácích. Výuka 
sestávala z osmi tématických bloků; časová dotace na jeden 
blok odpovídá jednomu vyučovacímu dni. Tématicky byly 
bloky zaměřeny na: 1. Co je to muzeum (vyuč. Žalman, Še-
bek, Dolák, Fialová); 2. Sbírkotvorná činnost muzeí a odbor-
ná správa sbírek (vyuč. Žalman); 3. Zvláštnosti sbírkotvorné 
činnosti a ochrany sbírek hlavních muzejních oborů (vyuč. 
Kuželka, Frýda, Křížová); 4. Ochrana sbírek (vyuč. Štěpá-
nek, Selucká); 5. Prezentační činnost muzea (vyuč. Šebek, 
Stehlík, Frýda); 6. Vybrané kapitoly z muzejního manage-
mentu – muzeum jako instituce (vyuč. Šebek, Stehlík, Fialo-
vá); 7. Vybrané kapitoly z muzejního managementu – řízení 
muzea (vyuč. Šebek, Fialová, Jirásek, Vacek); 8. Muzeolo-
gie jako teoretický základ oboru muzejnictví (vyuč. Holman, 
Dolák, Fialová).   

Studenti skládali závěrečné zkoušky, spočívající ve 
znalostním testu, obhajobě písemné práce (v rozsahu 10 
normostran; téma práce si studenti volili svobodně dle probí-
rané látky) a ústní zkoušce. Po ukončení studia absolventi 
obdrželi certifikát o ukončení kursu. 

 

Do I. běhu Školy muzejní propedeutiky (dále jen  
„ŠMP“) ve školním roce 2002-3 bylo přijato 66 frekventantů, 
z nichž osm studium skončilo v průběhu školního roku. 52 
studentů školu dokončilo v řádném termínu a šest odložilo 
závěrečné zkoušky do roku 2004.  

Protože velmi často dostáváme otázky, kdo vlastně 
kursy ŠMP navštěvuje, považujeme za důležité nejprve sta-
tistickými metodami vyhodnotit profil žáků ŠMP z hlediska 
věku, vzdělání, délky praxe a zaměstnavatele. Výzkum se 
dále zabývá pouze těmi studenty, kteří školu řádně zakončili, 
nebo ji hodlají zakončit v roce 2004.  
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Agentura CzechTourism připravuje další ročník ak-
ce s názvem „Krásná země 2004“, která má za úkol propa-
govat domácí cestovní ruch v ČR a připomenout krásu  
a rozmanitost naší vlasti.  

Loňský ročník, jenž měl titul „Na kole kolem České 
republiky“ se setkal s velkým ohlasem jak v médiích (přes 
240 výstupů), tak i u veřejnosti. Během jednotlivých etap se 
k cyklistům přidávali další nadšení spolujezdci, v místech 
doprovodných programů očekávali peloton četní diváci. Pro-
jektu Krásná země se zúčastnilo mnoho osobností veřejné-
ho života (hejtmani, starostové, poslanci, senátoři, umělci...), 
někteří přímo v sedle bicyklu, jiní při doprovodných akcích, 
kterých nakonec Agentura CzechTourism ve spolupráci 
s městy uspořádala celkem 22. 

Nejenže se tak podařilo upoutat pozornost veřej-
nosti k možnostem trávení aktivní dovolené v České republi-
ce, ale tato akce se stala rovněž inspirací pro mnohé kraje, 
které se rozhodly uspořádat podobné projekty na podporu 
domácího cestovního ruchu.  

Vzhledem k množství kladných reakcí chystá Agen-
tura CzechTourism ve spolupráci s kraji na léto 2004 akci 

podobnou – tentokrát napříč celou republikou a nejen na 
kole. 

 
Tímto chce Agentura CzechTourism oslovit muzea 

a galerie a pozvat je k anticipaci na projektu a nejlépe  
i k aktivní účasti na některé z etap či při organizování a zajiš-
ťování doprovodných akcí, které s projektem budou souvi-
set. 

Trasa začíná 25.6. v Chebu a končí 24.7. v Hrčavě, 
do celkem dvaceti etap se zapojí mimo jiné města Karlovy 
Vary, Klatovy, Strakonice, Český Krumlov, České Budějovi-
ce, Bechyně. Slapy, Vlašim, Jihlava, Nové Město na Mora-
vě, Brno, Nové Mlýny, Břeclav, Veselí nad Moravou, Zlín, 
Vsetín, Frenštát pod Rahoštěm a Ostrava. Podrobná trasa 
viz www.czechtourism.cz. 

 
Kontaktní osoba:  
Zuzana Domalípová, Agentura CzechTourism,  
tel.: 777 702 730, e-mail: domalipova@czechtourism.cz 

Krásná země 2004Krásná země 2004Krásná země 2004Krásná země 2004 



Tabulka 1 – Účastníci ŠMP dle věku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejčastěji školu navštěvovali muzejní pracovníci do 
40 let věku (celkem 61 %); dvěma nejmladším účastníkům 
bylo 23 let a nejstaršímu účastníkovi 61 let. Muži tvořili jednu 
šestinu účastníků I. běhu. Vysokoškolský titul uvedlo 24 % 
studentů. 

 
Tabulka 2 – Účastníci ŠMP dle délky muzejní praxe 
(Délku praxe neuvedli zejména pracovníci zřizovatelských 
úřadů.) 

            Základní cílová skupina kursu, tedy muzejní pracov-
níci s praxí kratší než 5 let, se studia účastnila z 59 %. Jako 
jednoznačně kladnou můžeme označit skutečnost, že školu 
mělo zájem navštěvovat a dokončit i 29 % studentů s praxí 
delší než pětiletou, přičemž dva účastníci uvedli praxi 16 let 
v oboru. Z tohoto hlediska je zajímavá i délka praxe těch 
účastníků, kteří studium v průběhu školního roku zakončili 
bez absolvování – šest z nich uvedlo praxi mezi 1-2 roky, 
jeden měl patnáctiletou praxi a 1 tento údaj neposkytl. 
 
Tabulka 3 – Účastníci ŠMP dle druhu zaměstnavatele 

            Více než polovina účastníků ŠMP přišla z městských 
muzeí; další velkou skupinou byli zaměstnanci větších mu-
zeí (31%). Vůbec nejčastěji se mezi žáky ŠMP objevují pra-
covníci městských muzeí s méně než pětiletou praxí a stře-
doškolským vzděláním – z tohoto pohledu lze konstatovat, 
že původní odhad a koncepce kursů byla zaměřena správ-
ně. Na tomto místě můžeme ještě dodat, že 11 účastníkům 
ŠMP nedal jejich zaměstnavatel souhlas s navštěvováním 
školy.  
            V celkovém hodnocení dosahovali absolventi častěji 
hodnocení „prospěl/la s vyznamenáním“ (celkem 35 absol-
ventů) než „prospěl/la“ (23 absolventů). 
 

Tabulka 4 – Účastníci ŠMP dle témat závěrečných prací 

           Rozborem témat závěrečných prací zjistíme, že sami 
účastníci jako nejdůležitější téma vnímají prezentační čin-
nost muzea a práci s návštěvníkem (46 % témat), tohoto 
tématu se pochopitelně dotýkaly i práce zaměřené na tvorbu 
strategie rozvoje daného muzea (13 %); dalším často frek-
ventovaným tématem byla sbírkotvorná činnost ve všech 
svých aspektech (správa a evidence, sbírkotvorný program, 
katalogové zpracování sbírky), v menší míře byly práce za-
měřené na historii daného muzea. Tím se dostáváme 
k reflexi názorů absolventů školy, které jsme získali pro-
střednictvím anonymně vyplněných anketních dotazníků. 
 
           Anketní dotazníky vyplnilo celkem 51 účastníků ŠMP. 
Celkově školu hodnotilo jako výbornou 22 absolventů (43 
%), jako velmi dobrou 26 účastníků (50 %) a jako „dobrou 
s výhradami“ 2 absolventi (4 %). Naprostá většina absolven-
tů hodnotilo probranou látku jako jednoznačný přínos pro 
svou praxi (42 dotázaných, tj.  82 %), pro 9 budou získané 
vědomosti „většinou přínosem“ (18 %); žádný z dotázaných 
nepovažoval probranou látku za stojící mimo realitu své kaž-
dodenní praxe. Na otázku, zda se má škola dále opakovat, 
odpověděli kladně všichni dotázaní absolventi. 
 
           Studenti byli dále dotázáni, které předměty by dopo-
ručovali zcela vypustit, nebo jim věnovaný prostor zkrátit. 
Nejčastěji se v odpovědích objevovala historie muzejnictví 
(4x vypustit, 9x zkrátit), výpočetní technika bez možnosti 
praktického cvičení (8x vypustit), teoretická muzeologie (2x 
zkrátit), fyzika a chemie u konzervování (2x zkrátit) a statisti-
ka a muzejní organizace (po 1 hlasu pro vypuštění předmětu 
z výuky). 
           Naproti tomu absolventi doporučili, aby se příště vě-
noval větší prostor prezentační složce muzea; názor na roz-
šíření problematiky techniky výstavnictví nebo práce 
s veřejností, zazněl celkem 17x. Dále studenti projevili zájem 
o rozšíření výkladu v oblasti péče o sbírky (5x), fundraisingu 
(4x), výpočetní techniky (4x) a zákona č. 122/2000 Sb., o 
ochraně sbírek muzejní povahy (3x). Okrajově se objevily 
požadavky na rozšíření předmětů, týkajících se sbírkotvorné 
činnosti, terénního výzkumu nebo standardů (vždy 1 názor). 
           Absolventi doporučili, aby do výuky byla přidána 
praktická cvičení (4x), a to zejména s ohledem na výstavnic-
tví (3x) nebo program DEMUS (1x). Dále byl postrádán 
předmět, týkající se legislativy (2x), knihovnictví (1x) či psy-
chologie (1x). Co se týče organizační stránky kursu, nejvíce 
si absolventi stěžovali na nedostačující vybavení přednáško-
vého sálu (6x), nedostatek studijní literatury (3x), malou ča-
sovou dotaci výuky na probíraná témata (2x) a problematic-
kou dopravu do hlavního města (2x). Mezi doporučeními se 
objevily i náměty na pořádání víkendových kursů a jeden 
student by byl uvítal požadavek aktivnějšího přístupu stu-
dentů při výuce. 

Věk účastníka 
ŠMP 

Počet osob v % 

20- 30 let 16 účastníků 28 % 

31-40 let 19 účastníků 33 % 

41-50 let 17 účastníků 29 % 

50-65 let 8 účastníků 10 % 

Praxe v muzeu Počet osob v % 

kratší než 1 rok 4 účastníci 7 % 

1-2 roky 17 účastníků 29 % 

3-5 let 13 účastníků 23 % 

6-10 let 10 účastníků 17 % 

10-16 let 7 účastníků 12 % 

neuvedlo 7 účastníků 12 % 

Zaměstnavatel účastníka Počet osob v % 

centrální muzeum 9 15 % 

muzeum zřizované krajem 10 17 % 

galerie zřizovaná krajem 1 2 % 

městské muzeum 32 54 % 

podnikové muzeum 1 2 % 

krajský úřad 3 6 % 

jiný zřizovatel 2 4 % 

Téma závěrečné prá-
ce 

Počet osob v % 

dějiny muzea 9 15 % 

strategie muzea 8 13 % 

sbírky a sbírkotvorná 
činnost 

12 22 % 

prezentační činnost 13 23 % 

práce s návštěvníkem 6 10 % 

prezentace muzea na 
internetu 

8 13 % 

statistika 1 2 % 

bezpečnost 1 2 % 
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Součástí ankety byl i průzkum zájmu o případné nástavbové 
kursy Školy muzejní propedeutiky. Nejčastějším tématem 
pro nástavbové kursy bylo konzervování/restaurování (10x), 
prezentace (práce s návštěvníky, public relations, psycholo-
gie – 9x), výstavnictví (8x), výpočetní technika a digitalizace 
(8x), správa sbírek a sbírkotvorná činnost (7x), management 
a fundraising (6x). Okrajově zazněla témata muzeologie 
(1x), legislativy (1x) či knihovnictví (1x). Jeden absolvent 
doporučil, aby se nástavbové kursy týkaly všech probraných 
témat, a dva navrhli rozšířit nástavbové kursy o stáže na 
konkrétních pracovištích. 
 

Poznatky a závěry z průběhu prvního ročníku po-
sloužily k úpravám učebních osnov ročníku druhého; a to 
zejména v tom smyslu, že pro speciální témata, kterým ne-
byla poskytnuta příslušná časová dotace, byla vyučovací 
doba rozšířena, aby nebyli lektoři nuceni ke zbytečně zhuš-
těnému výkladu na úkor srozumitelnosti. Zároveň byl kurs 
rozšířen o jeden celý vyučovací den, který byl věnován pre-
zentaci, práci s návštěvníky a public relations. Některá téma-
ta byla naopak z výuky vypuštěna (např. přednáška o národ-
ních a mezinárodních organizacích muzeí). 

Od října 2003 probíhá II. běh ŠMP, kterého se 
účastní 70 pracovníků muzeí, galerií a úřadů veřejné správy; 
zároveň již registrujeme kolem 40 přihlášek ke studiu ve 
školním roce 2004-5. Obrovský zájem muzejních pracovníků 
z celé republiky svědčí o tom, že ustavením školy AMG rea-
govala na reálnou potřebu muzejní praxe. Názory jejích ab-
solventů jsou pak jednoznačně prostředkem k tomu, aby tato 
služba, kterou AMG poskytuje svému oboru, byla stále kva-
litnější. 

Dagmar Fialová 

Studenti rovněž hodnotili odbornou úroveň, srozu-
mitelnost výkladu a celkový dojem, který na ně udělali jed-
notliví lektoři. Výsledky tohoto průzkumu jsou uvedeny 
v následující tabulce, kde jsou zároveň uvedeny i počty ho-
din, odučených příslušnými lektory. Kromě toho, že hodno-
cení ze strany studentů reflektuje zejména míru zkušenosti 
lektorů při výuce, odrazila se v názorech studentů také určitá 
nevyváženost časových dotací na specializované předměty.  

 
Tabulka 5 – Hodnocení lektorů absolventy ŠMP 
(hodnocení stupnicí 1-5 jako ve škole) 

 Lektor Počet  
hodin 

Odborná 
úroveň 

Srozumi-
telnost 

Celkový 
dojem 

Dolák 4 1,1 1,3 1,3 
Fialová 5 1,4 2,4 1,8 
Frýda 12 1,0 1,1 1,1 

Holman 4 1,0 1,2 1,2 
Jirásek 4 1,4 2,5 1,6 
Křížová 2 1,1 2,0 1,8 
Kuželka 4 1,1 1,3 1,1 
Selucká 6 1,2 1,1 1,1 
Stehlík 5 1,5 1,9 1,5 
Šebek 24 1,0 1,1 1,0 

Štěpánek 6 1,1 1,4 1,2 
Vacek 4 1,1 1,2 1,1 

Žalman 16 1,1 1,3 1,1 

Druhý ročník Národní soutěže muzeí Gloria musae-
alis byl uzavřen dne 28. února roku 2004. Celkem se do 
soutěže přihlásilo 29 muzeí s 45 projekty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do kategorie Muzeum roku 2003 se v druhém roč-

níku soutěže přihlásilo celkem 18 projektů, z toho 5 stálých 
expozic a 13 výstav (v pořadí dle data přihlášky): K slávě  
a ozdobě (Židovské muzeum Praha); Maestro Rudolf Serkin 
(Krajské muzeum Cheb); Muzeum, jak ho neznáte (Městské 
muzeum ve Dvoře Královém nad Labem); Výstava o výsta-
vách (Sklářské muzeum Nový Bor); Římané a Germáni 
(Muzeum města Brna); Jaroslav Král (Muzeum města Brna); 
Vítězslav Nezval, známý neznámý (Muzeum Vysočiny Tře-
bíč); stálá expozice Páni z Dražic (Muzeum Benátky nad 
Jizerou); Voda a život (Národní muzeum); Egypt za vlády 
faraonů (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti); stálá ex-
pozice Městského muzea v Sedlčanech; Ejhle světlo! 
(Moravská galerie v Brně); Přírůstky do sbírek Uměleckoprů-
myslového musea 1992-2002 (Uměleckoprůmyslové muse-
um v Praze); stálá expozice Technického muzea v Brně; 
Poezie těšínské lidové architektury (výstavní síň Muzea Tě-
šínska, Karviná-Fryštát); Památník Maxe Švabinského 
(Muzeum Kroměřížska Kroměříž); Praha muzeu – Muzeum 
Praze (Muzeum hlavního města Prahy); Expozice báňského 
záchranářství v Ostravě-Petřkovicích (Národní technické 
muzeum v Praze). 

 

V kategorii Muzejní publikace roku 2003 je přihlá-
šeno rovněž 18 projektů, mezi nimi 3 CD-ROM, jedna počí-
tačová aplikace na internetu a 14 knih. Přihlášeni jsou: Kata-
log výstavy Římané a Germáni (Muzeum města Brna); Jin-
dřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody  
v Brně (Muzeum města Brna); Cestovní deník Zdeny Brau-
nerové (Středočeské muzeum Roztoky u Prahy); Bejvávalo 
na horách (Správa KRNAP, Vrchlabí); katalog výstavy Voda 
a život (Národní muzeum v Praze); třísvazková Studie  
o technice (Národní technické muzeum); 50 let Oblastní ga-
lerie v Jihlavě (Oblastní galerie v Jihlavě); katalog Textiles 
from Bohemian and Moravian Synagogues (Židovské muze-
um v Praze); katalog výstavy Ejhle světlo! (Moravská galerie 
v Brně); Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění  
a SUŠ ve Zlíně a v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti); Pracovní listy „Do muzea s Matějem 
1-3“ (Městské muzeum a galerie Dačice); Soupis historic-
kých knižních fondů Muzea Komenského v Přerově 
(Muzeum Komenského Přerov); Osudy lidických dětí 
(Památník Lidice); katalog výstavy Přírůstky sbírek Umělec-
koprůmyslového musea 1992-2002 (Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze). CD-ROM Synagogální textilie (Židovské 
muzeum v Praze); interaktivní katalog Užité umění ve sbír-
kách Západočeského muzea v Plzni; Mapy Moravy 16.–18. 
století (Muzeum Komenského v Přerově) a Mladá Boleslav 
od počátku věků do novověku – počítačová aplikace na in-
ternetu (Muzeum Mladoboleslavska). 
 

Do kategorie Muzejní počin roku 2003 je přihláše-
no celkem 9 projektů: Geopark Barrandien (Muzeum Čes-
kého krasu Beroun); Převzetí fondu československého do-
kumentačního střediska Národním muzeem a vytvoření pra-
coviště (Národní muzeum v Praze); Cesta železa (Technické 
muzeum v Brně); Univerzální vitrína k instalaci numismatic-
kého materiálu (Východočeské muzeum Pardubice); Projekt 

Národní soutěž Gloria musaealis 2003Národní soutěž Gloria musaealis 2003Národní soutěž Gloria musaealis 2003Národní soutěž Gloria musaealis 2003    
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Marcela Stránská (Ministerstvo kultury ČR – odbor muzeí  
a galerií) se ve dnech 7.–8.4. sešla k závěrečnému hodno-
cení všech přihlášených projektů.  

Slavnostní vyhlášení výsledků ceny Národní soutě-
že Gloria musaealis 2003 stejně jako vyhlášení nového roč-
níku soutěže Gloria musaealis 2004 proběhne dne 18. květ-
na 2004 v Pantheonu Národního muzea od 11 hodin. Od 
příštího ročníku budou v rámci soutěže Gloria musaealis 
vyhlašovány rovněž zvláštní cena Českého výboru ICOM  
a zvláštní cena „Pojďte s námi do muzea“ udělovaná pod 
záštitou Agentury CzechTourism. 
 
           Nominace v soutěži Gloria musaealis naleznete na 
internetových stránkách www.golriamusaealis.cz. 

Petra Medříková 

práce s dětmi (Židovské muzeum v Praze); Revitalizace kos-
tela sv. Kláry (Galerie výtvarného umění Cheb); Zpřístupně-
ní Památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích (Národní mu-
zeum v Praze); Expoziční hangár č. 88 Leteckého muzea 
Kbely (Vojenský historický ústav) a Rehabilitace Památníku 
Lidice (Památník Lidice). 

 
Porota ve složení: předseda poroty PhDr. Ladislav 

Čepička (Regionální rozvojová agentura Střední Čechy), 
Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum 
v Hodoníně), Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a mu-
zeologie FF MU Brno), PhDr. Pavel Popelka (Muzeum Jana 
Amose Komenského, Uherský Brod), PhDr. Květa Křížová 
(Národní památkový ústav Praha), Mgr. Roman Musil 
(Ministerstvo kultury ČR – odbor umění a knihoven) a PhDr. 

Přelom 19. a 20. století Přelom 19. a 20. století Přelom 19. a 20. století Přelom 19. a 20. století –––– období vzniku městských muzeí a jejich vývoj  období vzniku městských muzeí a jejich vývoj  období vzniku městských muzeí a jejich vývoj  období vzniku městských muzeí a jejich vývoj     
Muzeum města Brna pořádá v rámci oslav stého 

výročí svého založení ve dnech 6. a 7. října 2004 konferenci 
zaměřenou na zamyšlení nad kulturním a společenským 
klimatem měst, která si v té době zakládala muzea, na vztah 
muzeí a jiných spolkových organizací, pozornost bude věno-
vána i mecenášům, sběratelům a osobnostem muzejní pra-
xe, kteří všichni přispěli k obohacení sbírek nově vznikají-
cích muzeí. Původní časové vymezení bylo rozšířeno o pro-
blematiku vytváření sbírkových fondů ve 20. století. Předne-
sené příspěvky budou publikovány ve sborníku. 
 

Tématické okruhy přednášek: 
• Společenské a kulturní klima v době vzniku městských 

muzeí, vztahy muzeí a jiných spolkových organizací 
• Mecenáši, sběratelé a osobnosti muzejní praxe 
• Vytváření sbírkových fondů ve 20. století 
 

Předběžný program: 
Středa 6. října 2004: 
9.00 – 11.00              příjezd účastníků, prezence 
11.00 – 13.00            slavnostní zahájení, úvodní referáty 
13.00 – 14.00            přestávka 
14.00 – 18.00            referáty, diskuse 
19.30 – 22.00 přátelské setkání účastníků konference spoje-
né s rautem a prohlídkou výstav ke stému výročí Muzea 
města Brna „Paměť jednoho města“ a „Sběratelé  
a donátoři“. 
 

Čtvrtek 7. října 2004: 
8.30 – 13.00              referáty, ukončení konference 
odpoledne: prohlídka expozic Muzea města Brna 
v Měnínské bráně a Vile Tugendhat s odborným výkladem  
(dle zájmu účastníků konference) 

Technické vybavení: přednášející mají k dispozici diapro-
jektor, videorekordér VHS, DVD rekordér 
Pokyny pro přednášející:  
Předpokládaný časový rozsah příspěvků je cca 10–15 minut. 
Kompletní text referátu nejlépe v programu WORD včetně 
obrazové dokumentace pro publikování ve sborníku předejte 
prosím u prezence, eventuelně zašlete nejpozději do 29. 10. 
2004 na kontaktní adresu. 
Konferenční poplatek: 300 Kč, pro seniory a studenty 100 
Kč. Úhrada bankovním převodem na adresu: Muzeum měs-
ta Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno, bankovní spojení: KB Br-
no-město, č.ú. 9537621/0100, důvod platby: konference. 
V ceně jsou zahrnuty náklady na vydání sborníku, drobné 
občerstvení (káva, minerálka), doprovodný program.  
Upozorňujeme, že náklady spojené s dopravou, stravováním 
a ubytováním si účastníci hradí sami nebo je hradí vysílající 
organizace. 
Ubytování je předběžně rezervováno v hotelu Slavia, Sol-
niční 15/17, dále v hotelu Slovan, Lidická 23.   
Ceny v současné době činí za jednolůžkový pokoj včetně 
snídaně 980 Kč, ve dvoulůžkovém pokoji 1 220 Kč včetně 
snídaně. Stravování: možno zajistit obědy přímo na Špilber-
ku v restauraci „Ogilvy“ formou menu nebo lze vybírat 
z jídelního lístku. 
 

Přihlášky zašlete nejpozději do 31. května 2004 na adre-
su: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno, fax: 542 
123 613 
 

Kontaktní adresy: PhDr. Miroslava Menšíková,  
telefon: 542 123 642, e-mail: mensikova@spilberk.cz 
PhDr. Jana Svobodová, telefon: 542 123 637,  
e-mail: svobodova@spilberk.cz 

Závazná přihláška na konferenci „Přelom 19. a 20. století – období vzniku městských muzeí a jejich vývoj“ 
Jméno, příjmení, 
titul: 

 Požadavky na technic-
ké vybavení: 

 

Instituce:  Ubytování (ano-ne): 5.–6.10. 6.–7.10. 

Adresa:  Zúčastním se přátel-
ského setkání 
6.10.2004: 

ano ne 

Tel., fax, e-mail:  Mám zájem o oběd 
formou menu: 

6.10. 7.10. 

Zúčastním se konference, bez 
příspěvku: 

 Datum:  Podpis:  

Vystoupím s příspěvkem na téma: 
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Ka l e n d á r i um  k u l t u r n í c h  u d á l o s t í  
AdamovAdamovAdamovAdamov  
Stará huťStará huťStará huťStará huť  
Experimentální tavba 15.5.2004    

Bělá pod BezdězemBělá pod BezdězemBělá pod BezdězemBělá pod Bezdězem  
Muzeum v Bělé pod BezdězemMuzeum v Bělé pod BezdězemMuzeum v Bělé pod BezdězemMuzeum v Bělé pod Bezdězem  
Práce žáků výtvarného oddělení ZUŠ   květen 2004 
Antonín Rakušan: Lidé a město   květen - září 2004 
Benátky nad JizerouBenátky nad JizerouBenátky nad JizerouBenátky nad Jizerou  
Muzeum Benátky nad JizerouMuzeum Benátky nad JizerouMuzeum Benátky nad JizerouMuzeum Benátky nad Jizerou  
Hrajeme si na Kelty     1.5.2004 - 30.10.2004 
100 let vojenského prostoru  
Mladá-Milovice  

1.5.2004 - 30.10.2004 

BenešovBenešovBenešovBenešov  
Muzeum uměníMuzeum uměníMuzeum uměníMuzeum umění  
Nová stálá expozice: Česká malba dnes  
Malba a scénografie Jaroslava Maliny        9.3.2004 - 30.4.2004 
Bienále výtvarníků Benešovska          5.5.2004 - 27.6.2004 
BloviceBloviceBloviceBlovice  
Muzeum jižního PlzeňskaMuzeum jižního PlzeňskaMuzeum jižního PlzeňskaMuzeum jižního Plzeňska  
Velké prádlo našich babiček  25.3.2004 - 30.12.2004 
Kuchyně první poloviny minulého století  25.3.2004 - 30.12.2004 
Historie hasičského sboru v Blovicích  6.5.2004 - 30.5.2004 
Pohádková země  
- loutky Vítězslavy Klimtové  

5.6.2004 - 25.7.2004 

Malířské setkání na zámku Hradiště             13.6.2004 - 27.6.2004 
Brandýs nad LabemBrandýs nad LabemBrandýs nad LabemBrandýs nad Labem  
Oblastní muzeum Praha Oblastní muzeum Praha Oblastní muzeum Praha Oblastní muzeum Praha ---- východ východ východ východ  
Milan Chabera                                   
- k životnímu jubileu brandýského rodáka 

27.4.2004 - 16.5.2004 

11. trienále umělecké knižní vazby      21.5.2004 - 13.6.2004    

BrnoBrnoBrnoBrno  

Moravská galerie v Brně Moravská galerie v Brně Moravská galerie v Brně Moravská galerie v Brně  

Josef Čapek: Nejskromnější umění 26.3.2004 - 23.5.2004 
Bohumír Prokůpek: Příroda  1.4.2004 - 6.6.2004 
Ruiny a duny. Krajiny očima holandských 
mistrů 17.-18. století v grafické tvorbě 

21.4.2004 - 25.7.2004 

Pražákův palác Pražákův palác Pražákův palác Pražákův palác  
Nová stálá expozice: České umění druhé poloviny 20. století  
Stanislav Kolíbal: Prostor rozhodování      12.2.2004 - 30.5.2004 
Míla Preslová: Když nejde o život                 9.4.2004 - 6.6.2004 
Gomperzova galerie        20.5.2004 - 17.10.2004 
Uměleckoprůmyslové muzeum Uměleckoprůmyslové muzeum Uměleckoprůmyslové muzeum Uměleckoprůmyslové muzeum  
Ilona Nemeth: 27m      18.3.2004 - 16.5.2004 
Reflexe Designbloku ´03 19.3.2004 - 16.5.2004 
Ivan Kříž: Kresby          2.4.2004 - 6.6.2004 
Moravské zemské muzeumMoravské zemské muzeumMoravské zemské muzeumMoravské zemské muzeum  
Dobrá trefa - z historie střeleckých spolků  
na Moravě a ve Slezsku 

od 20.4.2004  

Biskupský dvůrBiskupský dvůrBiskupský dvůrBiskupský dvůr  
"Když se ozve HOŘÍ!"  od 15.1.2004  
Jiří Vlach:  
Plastiky, plakety, medaile, kresby 

11.3.2004 - 12.6.2004 

Setkání s Boženou Němcovou      25.5.2004 - 28.5.2004 
Muzeum města BrnaMuzeum města BrnaMuzeum města BrnaMuzeum města Brna  
Nová stálá expozice: Špilberk - od hradu k pevnosti  
(západní křídlo hradu)  
Sběratelé a donátoři  
- zakladatelé Muzea města Brna 

14.5.2004 - 31.10.2004 

Paměť jednoho města 14.5.2004 - 31.10.2004 
Hudba a život Leoše Janáčka v zrcadle 
umění bonnských umělců 

4.6.2004 - 15.9.2004 

Měnínská bránaMěnínská bránaMěnínská bránaMěnínská brána  
Brána času - dlouhodobá archeologická výstava  

Místodržitelský palác Místodržitelský palác Místodržitelský palác Místodržitelský palác  

BruntálBruntálBruntálBruntál  
Muzeum v BruntáleMuzeum v BruntáleMuzeum v BruntáleMuzeum v Bruntále  
Iva Hütnerová   červen 2004 
Džbány a džbánky                  květen 2004 
BřeclavBřeclavBřeclavBřeclav  
Městské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerie  
A ta kráva mléko dává…    12.2.2004 - 2.5.2004 
Základní škola Břeclav - Sovadinova       12.3.2004 - 13.6.2004 
Viktor Karlík: Malba a grafika             8.4.2004 - 13.6.2004 
Chladné zbraně 19. a 20. století 13.5.2004 - 12.9.2004 
Městské muzeum a galerie Městské muzeum a galerie Městské muzeum a galerie Městské muzeum a galerie ---- synagoga  synagoga  synagoga  synagoga  
Josef a Rostislav Bednářovi: Fotografické 
portréty osobností jižní Moravy  

29.4.2004 - 30.5.2004 

Markéta Haflantová     10.6.2004 - 18.7.2004 
ČáslavČáslavČáslavČáslav  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Nové stálé expozice: Výtvarníci Čáslavska a Jan Ladislav Dusík  
GalerieGalerieGalerieGalerie  
Výstava vzduchovek     5.4.2004 - 27.6.2004 
Výstavní síň na pěší zóněVýstavní síň na pěší zóněVýstavní síň na pěší zóněVýstavní síň na pěší zóně  
Alice Vegrová: Malování na hedvábí     3.5.2004 - 23.5.2004 
Jaroslav Kundrát: 
Dřevěné plastiky a reliéfy  

7.6.2004 - 27.6.2004 

ČelákoviceČelákoviceČelákoviceČelákovice  
Městské muzeum v ČelákovicíchMěstské muzeum v ČelákovicíchMěstské muzeum v ČelákovicíchMěstské muzeum v Čelákovicích  
Roman Brückner: Obrazy, kresby        10.4.2004 - 2.5.2004    

Česká LípaČeská LípaČeská LípaČeská Lípa  
Vlastivědné muzeum a galerie Vlastivědné muzeum a galerie Vlastivědné muzeum a galerie Vlastivědné muzeum a galerie      
Portrét 19. století         březen -prosinec 2004 
Pět let archeologie na Českolipsku  
- dějiny, objevy, lidé  

3.3.2004 - 25.4.2004 

Radek Havelka: Fotografie z přírody            21.4.2004 - 30.5.2004  
Nové sbírkové předměty květen -červen 2004 
100 let Sokola květen -červen 2004 
Národní park Šumava květen -červen 2004  
Lužičtí malíři (výstava ze Žitavy) květen - srpen 2004  
Kostry živočichů z přírodovědných sbírek  červen - říjen 2004 
Podnikové značky na Českolipsku 9.6.2004 - 29.8.2004 
Galerie Galerie Galerie Galerie   
Milan Handl: Skleněné plastiky                       9.4.2004 - 9.5.2004 
Jakub Špaňhel: Obrazy 15.5.2004 - 13.6.2004 
Česká SkaliceČeská SkaliceČeská SkaliceČeská Skalice  
Muzeum Boženy NěmcovéMuzeum Boženy NěmcovéMuzeum Boženy NěmcovéMuzeum Boženy Němcové  
Z výtvarných prací členů novoměstského  
výtvarného sdružení 

2.5.2004 - 6.6.2004 

Práce obyvatel Domova důchodců 
Na Třešňovce 

        3.5.2004 - 16.5.2004 

Barunčina škola aneb Když chodila Bože-
na Němcová do školy 

25.5.2004 - 28.5.2004 

Setkání s Boženou Němcovou 25.5.2004 - 28.5.2004 
Textilní muzeum TIBATextilní muzeum TIBATextilní muzeum TIBATextilní muzeum TIBA     
Fotografie Naděždy Chobotské        3.5.2004 - 30.9.2004 
Karel Vlček: Kresby, obrazy, návrhy pro 
textil   

22.5.2004 - 15.8.2004 

František Mervart: Obrazy, kresby, textilie 13.6.2004 - 15.8.2004 
České BudějoviceČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice  
Jihočeské muzeumJihočeské muzeumJihočeské muzeumJihočeské muzeum  
Hmyz v obrazech Jana Kobyláka 17.3.2004 - 31.5.2004 
Krásy a tajemství České republiky 31.5.2004 - 12.9.2004 
Duhový most 10.6.2004 - 12.9.2004 

TTTTechnické muzeum v Brněechnické muzeum v Brněechnické muzeum v Brněechnické muzeum v Brně     

Design československých elektrospotře-
bičů 

13.2.2004 - 30.5.2004 

Český BrodČeský BrodČeský BrodČeský Brod  
Podlipanské muzeum v Českém Brodě Podlipanské muzeum v Českém Brodě Podlipanské muzeum v Českém Brodě Podlipanské muzeum v Českém Brodě  
Štefan Škarpík: Obrazy a kresby 3.4.2004 - 30.5.2004 
Miluše Schmalzová: Vzpomínky na Afriku 4.4.2004 - 2.5.2004 
Výstava výtvarných prací a keramiky žáků 
ZuŠ 6.5.2004 - 12.6.2004 
Výstava výtvarných prací a keramiky žáků 
I. ZŠ Český Brod 15.6.2004 - 2.7.2004 



Český KrumlovČeský KrumlovČeský KrumlovČeský Krumlov  
Egon Schiele Art Centrum o.p.s.Egon Schiele Art Centrum o.p.s.Egon Schiele Art Centrum o.p.s.Egon Schiele Art Centrum o.p.s.  
Alfred Kubín: Rytmus a konstrukce září 2003 - květen 2004 
Regionální muzeumRegionální muzeumRegionální muzeumRegionální muzeum  
Dívčí Kámen - přírodní rezervace a histo-
rický vývoj osídlení 1.3.2004 - 30.12.2004  
Obnovená krása - výběr restaurovaných 
obrazů a plastik ze sbírek muzea 

     1.3.2004 - 30.12.2004 
 

Karel Plicka: Vltava březen - srpen 2004 
Piju, piješ, pijeme… do 11.1.2005 
Jan Havelka: Obrazy 1.4.2004 - 1.5.2004      
V knihách zapsáno květen 2004 
Ostrostřelecké terče, uniformy a zbraně červen-  listopad 2004 
Šumavské lokálky červen - září 2004 
Český TěšínČeský TěšínČeský TěšínČeský Těšín     
Muzeum TěšínskaMuzeum TěšínskaMuzeum TěšínskaMuzeum Těšínska  
Areál Slezských dnů Matice Slezské v Dolní Lomné Areál Slezských dnů Matice Slezské v Dolní Lomné Areál Slezských dnů Matice Slezské v Dolní Lomné Areál Slezských dnů Matice Slezské v Dolní Lomné ---- pila  pila  pila  pila  
Zapomenutá řemesla      11.5.2004 - 12.5.2004 
Těšínské divadlo, Český TěšínTěšínské divadlo, Český TěšínTěšínské divadlo, Český TěšínTěšínské divadlo, Český Těšín     
Muzeum Těšínska se představuje  9.4.2004 - 9.5.2004 
Výstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea Těšínska  
Noviny Těšínské "Písmo posvěcené  
českému lidu ve východním Slezsku"      20.1.2004 - 13.6.2004 

DačiceDačiceDačiceDačice  
Městské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerie  
Fotbal to je hra … 1.5.2004 - 30.10.2004 
Zvířata na dosah       1.5.2004 - 23.5.2004 
Barevná paleta 26.5.2004 - 6.6.2004 
Kouzelný svět hraček 12.6.2004 - 31.8.2004 
DěčínDěčínDěčínDěčín  
Oblastní muzeumOblastní muzeumOblastní muzeumOblastní muzeum     
Eva Vágnerová: Textilní loutky, kresby 25.2.2004 - 25.4.2004 
Kouzelný svět dětské knihy 
- ilustrace K. Bittmanové 10.3.2004 - 9.5.2004 

Čína ve fotografii  27.4.2004 - 30.5.2004 
Z dílny pražského výtvarníka J. Tichého 5.5.2004 - 27.6.2004 
Fotografie z cest 19.5.2004 - 27.6.2004 
50 let Oblastního muzea v Děčíně        3.6.2004 - 12.9.2004 
DobrošovDobrošovDobrošovDobrošov  
Pevnost Dobrošov, národní kulturní památka Pevnost Dobrošov, národní kulturní památka Pevnost Dobrošov, národní kulturní památka Pevnost Dobrošov, národní kulturní památka  
Československá armáda doby první  
republiky v miniatuře 1.4.2004 - 31.10.2004 

DobřívDobřívDobřívDobřív  
Vodní hamr a Pamětní síň Jindřicha Mošny Vodní hamr a Pamětní síň Jindřicha Mošny Vodní hamr a Pamětní síň Jindřicha Mošny Vodní hamr a Pamětní síň Jindřicha Mošny  
XIII. Hamernický den 15.5.2004 
DoksyDoksyDoksyDoksy        
Památník Karla Hynka MáchyPamátník Karla Hynka MáchyPamátník Karla Hynka MáchyPamátník Karla Hynka Máchy  
Mácha na Bezdězu květen 2004 

DolánkyDolánkyDolánkyDolánky      
Dlaskův statekDlaskův statekDlaskův statekDlaskův statek  
Nová stálá expozice: Narození, svatba, smrt  
Sekáči jdou - senoseč  červen 2004 
Dvůr Králové nad LabemDvůr Králové nad LabemDvůr Králové nad LabemDvůr Králové nad Labem  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Rudolf Antonín Dvorský 24.3.2004 - 13.6.2004 

Havlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův Brod  
Muzeum VysočinyMuzeum VysočinyMuzeum VysočinyMuzeum Vysočiny  
Televizní přijímače       25.3.2004 - 18.5.2004 
Výstava Adolfa Borna               červen 2004 
Fotografie J. Nováka z Krimifestu červen 2004 
Žena v 19. století         10.6.2004 - 10.9.2004 
Havlíčkův důmHavlíčkův důmHavlíčkův důmHavlíčkův dům     
Jan Jeník: Fotografie z Egypta                     2.4.2004 - 30.4.2004 
Světlo a stín - keramické svítilny a  verše 
Evy Mašinové      

3.5.2004 - 30.5.2004 

Hlinsko v ČecháchHlinsko v ČecháchHlinsko v ČecháchHlinsko v Čechách  
Městské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerie     
Anna Dvořáková: Obrazy          30.4.2004 - 13.6.2004 
Soubor lidových staveb VysočinaSoubor lidových staveb VysočinaSoubor lidových staveb VysočinaSoubor lidových staveb Vysočina  
Velikonoce na Betlémě 6.4.2004 - 25.5.2004 
Domácká dřevovýroby na Hlinecku    24.4.2004 - 31.10.2004 
O maskách          1.5.2004 - 13.6.2004 
HodonínHodonínHodonínHodonín     
Masarykovo muzeum v HodoníněMasarykovo muzeum v HodoníněMasarykovo muzeum v HodoníněMasarykovo muzeum v Hodoníně  
Maturitní práce studentů  
SPUŠ VOŠ Hodonín 

              červen 2004 

Sadová 14Sadová 14Sadová 14Sadová 14  
Loutky celého světa     5.3.2004 - 16.6.2004 
zámečekzámečekzámečekzámeček     
Na zbojstvo se oddali   13.2.2004 - 23.5.2004 
HoražďoviceHoražďoviceHoražďoviceHoražďovice  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Nová stálá expozice: Malý průvodce dějinami Horažďovicka  
- etnografie, mineralogie, archeologie, středověk, třicetiletá válka, 
19. století, Židé v Horažďovicích, zámecké pokoje (od 1.5.2004)  
Prácheňskou přírodou       1.6.2004 - 31.7.2004 
Horní PlanáHorní PlanáHorní PlanáHorní Planá  
Rodný domek Adalberta StifteraRodný domek Adalberta StifteraRodný domek Adalberta StifteraRodný domek Adalberta Stiftera  
Fotograf Adalbert Stifter    duben - říjen 2004 
Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti           duben - říjen 2004 
Most mezi lidmi / Zvonková - Glöckelberg duben - říjen 2004 
Horní SlavkovHorní SlavkovHorní SlavkovHorní Slavkov  
Muzeum Horní SlavkovMuzeum Horní SlavkovMuzeum Horní SlavkovMuzeum Horní Slavkov  
Město očima dětí            duben - květen 2004    
Exotičtí motýli červen - srpen 2004  
HumpolecHumpolecHumpolecHumpolec  

Městské kulturní a informační středisko Městské kulturní a informační středisko Městské kulturní a informační středisko Městské kulturní a informační středisko     
---- Muzeum dr. Aleše Hrdličky  Muzeum dr. Aleše Hrdličky  Muzeum dr. Aleše Hrdličky  Muzeum dr. Aleše Hrdličky  
Jan Semrád: Obrazy   duben 2004 
Výtvarná výstava skupiny "UVNITŘ"                  květen 2004 
Výstava keramiky, minerálů a fotografií               červen 2004 
Dolní nám.Dolní nám.Dolní nám.Dolní nám.  
Karel Kubíček: Obrazy               duben 2004 
Ze šatníku našich babiček                  květen - červenec 2004    

FrýdekFrýdekFrýdekFrýdek----MístekMístekMístekMístek  
Muzeum Beskyd Muzeum Beskyd Muzeum Beskyd Muzeum Beskyd ---- Frýdecký zámek Frýdecký zámek Frýdecký zámek Frýdecký zámek  
FM Salon 2004    15.4.2004 - 30.5.2004 
Železniční modely        2.5.2004 - 12.9.2004 
Frýdlant nad OstravicíFrýdlant nad OstravicíFrýdlant nad OstravicíFrýdlant nad Ostravicí  
Památník Ferdyše DušiPamátník Ferdyše DušiPamátník Ferdyše DušiPamátník Ferdyše Duši  
Království české - erby a dokumenty             16.4.2004 - 16.5.2004 
Plastiky dřeva - Plasgura 28.5.2004 - 27.6.2004 
HavířovHavířovHavířovHavířov  
Památník Životické tragédiePamátník Životické tragédiePamátník Životické tragédiePamátník Životické tragédie  
Světci a světice v lidové malbě na skle           2.3.2004 - 10.1.2005 
Výstavní síň MusaionVýstavní síň MusaionVýstavní síň MusaionVýstavní síň Musaion  
Knoflíky a perličky        10.6.2004 - 31.10.2004 

HustopečeHustopečeHustopečeHustopeče  
Městské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerie  
Výtvarníci moravsko-slovenského pomezí       duben 2004 
Výstava dětských prací květen 2004 

ChebChebChebCheb  
Krajské muzeum ChebKrajské muzeum ChebKrajské muzeum ChebKrajské muzeum Cheb  
J.W.Goethe a západní Čechy      duben - červen 2004  
Willy Russ červen - říjen 2004 
Johann Balthasar Neumann  
(1687-1753)  barokní architekt a stavitel 

dlouhotrvající výstava 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 4nám. Krále Jiřího z Poděbrad 4nám. Krále Jiřího z Poděbrad 4nám. Krále Jiřího z Poděbrad 4  
Maestro Rudolf Serkin dlouhotrvající výstava 
ChomutovChomutovChomutovChomutov  
Oblastní muzeumOblastní muzeumOblastní muzeumOblastní muzeum  
Nová stálá expozice: Ilja Sainer - obrazy, kresby a objekty 
(Hvězdářská věž)  
Muzea sobě      3.4.2004 - 8.5.2004 
výstavní sál radnicevýstavní sál radnicevýstavní sál radnicevýstavní sál radnice  
Australské drahé opály 27.3.2004 - 15.5.2004 

I I 



Chrast u ChrudiměChrast u ChrudiměChrast u ChrudiměChrast u Chrudimě  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Eva Francová: Obrazy, textilie     duben - květen 2004 
Cyklus zaniklých řemesel: Tkalcovství     8.4.2004 - 30.9.2004 
Krajinomalba ze sbírek Východočeské 
galerie Pardubice    

        8.4.2004 - 23.5.2004 
Hana Štanglová: Paličkování a malba na 
hedvábí; Josef Janek: Krajiny   

červen 2004  

ChrudimChrudimChrudimChrudim     
Kabinet ex libris Kabinet ex libris Kabinet ex libris Kabinet ex libris ---- umělecké sbírky PNP  umělecké sbírky PNP  umělecké sbírky PNP  umělecké sbírky PNP     
Václav Hollar: Výběr z grafického díla            18.2.2004 - 9.5.2004 
Jindřich Pileček: Grafika a ex libris 26.5.2004 - 15.8.2004 
Muzeum loutkářských kulturMuzeum loutkářských kulturMuzeum loutkářských kulturMuzeum loutkářských kultur  
Z historie loutkářství na Chrudimsku     31.1.2004- do ledna 2005 
Tomáš Volkmer: Portréty loutek           1.3.2004 - 30.12.2004 
Loutky z Plzně     1.3.2004 - 30.12.2004 
Jan Kudláček: Ilustrace aneb Vodníci, 
vosrmoni, šosáči a hastrmani  

29.4.2004 - 6.6.2004 
Hana Ribi: Švýcarské metamorfózy     10.6.2004 - 5.9.2004 
Regionální muzeum v ChrudimiRegionální muzeum v ChrudimiRegionální muzeum v ChrudimiRegionální muzeum v Chrudimi  
Nová stálá expozice: "Mozaika z dějin regionu"  
- významné událostí z historie Chrudimě a Chrudimska   
Přírodovědné sbírky a jejich sběratelé           18.3.2004 - 6.6.2004 
Víte co je NATURA?         1.4.2004 - 9.5.2004 
1. světová válka    20.5.2004 - 10.10.2004 
Jablonec nad NisouJablonec nad NisouJablonec nad NisouJablonec nad Nisou  
Muzeum skla a bižuterieMuzeum skla a bižuterieMuzeum skla a bižuterieMuzeum skla a bižuterie  
Galerie BelvederGalerie BelvederGalerie BelvederGalerie Belveder  
Eleonora Reytharová: Autorský šperk            15.4.2004 - 26.5.2004 
Otcové města Jablonce  - Karl R. Fischer    červen - září 2004 
Jablonné nad OrlicíJablonné nad OrlicíJablonné nad OrlicíJablonné nad Orlicí  
Stálá expozice dějin městaStálá expozice dějin městaStálá expozice dějin městaStálá expozice dějin města  
Alena Hořejší: Kresby, obrazy           2.5.2004 - 12.6.2004    
Jablonné v PodještědíJablonné v PodještědíJablonné v PodještědíJablonné v Podještědí  
Pobočka Bredovský letohrádek na Lemberku Pobočka Bredovský letohrádek na Lemberku Pobočka Bredovský letohrádek na Lemberku Pobočka Bredovský letohrádek na Lemberku  
Ptačí výstava    duben - květen 2004 
Ekologická výstava      červen - říjen 2004 
Jablunkov Jablunkov Jablunkov Jablunkov   
Výstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea Těšínska     
Jablunkovský džbánek         3.2.2004 - 14.5.2004 
Lidoví řezbáři na Těšínsku 30.3.2004 - 30.9.2004 
JeseniceJeseniceJeseniceJesenice  
Vlastivědné muzeum JeseniceVlastivědné muzeum JeseniceVlastivědné muzeum JeseniceVlastivědné muzeum Jesenice  
Vladimír Hnízdil: Obrazy                   12.3.2004 - 2.5.2004 

Jindřichův HradecJindřichův HradecJindřichův HradecJindřichův Hradec  
Muzeum JindřichohradeckaMuzeum JindřichohradeckaMuzeum JindřichohradeckaMuzeum Jindřichohradecka     
Ema Destinová a Bedřich Smetana 1.4.2004 - 6.1.2005    
Prodaná nevěsta známá neznámá        22.4.2004 - 6.6.2004 
Vlastivědná a historická literatura  
o Jindřichově Hradci 

10.6.2004 - 31.12.2004 
kaple sv. Vítakaple sv. Vítakaple sv. Vítakaple sv. Víta  
Stopy na Everestu 19.4.2004 - 16.5.2004 
Marie Teinitzerová        27.5.2004 - 5.8.2004 
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritůKostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritůKostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritůKostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů     
Jindřichův Hradec ve starých průvodcích   10.6.2004 - 31.12.2004 
Kamenický Šenov Kamenický Šenov Kamenický Šenov Kamenický Šenov   
Sklářské muzeumSklářské muzeumSklářské muzeumSklářské muzeum  
Skleněný most Kamenický Šenov 
- Weisswasser 

       2.4.2004 - 30.5.2004 

Karlovy VaryKarlovy VaryKarlovy VaryKarlovy Vary 
Krajské muzeum Karlovy VaryKrajské muzeum Karlovy VaryKrajské muzeum Karlovy VaryKrajské muzeum Karlovy Vary     
Kouzlo starých stromů  15.4.2004 - 13.6.2004 
Muzeum Zlatý klíčMuzeum Zlatý klíčMuzeum Zlatý klíčMuzeum Zlatý klíč  
Partnerská města 1.5.2004 - 6.6.2004 
Vladař - archeologický výzkum                3.6.2004 - 11.7.2004 

Karviná Karviná Karviná Karviná ---- Fryštát  Fryštát  Fryštát  Fryštát   
Výstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea Těšínska  
Hrady a tvrze ve starých vyobrazeních 20.4.2004 - 20.6.2004 
KlatovyKlatovyKlatovyKlatovy  
Galerie Klatovy/Klenová Galerie Klatovy/Klenová Galerie Klatovy/Klenová Galerie Klatovy/Klenová ---- Galerie U Bílého jednorožce  Galerie U Bílého jednorožce  Galerie U Bílého jednorožce  Galerie U Bílého jednorožce     
v Klatovech v Klatovech v Klatovech v Klatovech  
1. ročník soutěže pro základní umělecké 
školy Plzeňského kraje - CESTA 

2.4.2004 - 2.5.2004 

Umění je abstrakce  
- česká vizuální kultura 60. let 

3.4.2004 - 23.5.2004 

Alois Nožička: Komplementární svědectví    3.4.2004 - 23.5.2004    
Muzeum Dr. K. Hostaše v KlatovechMuzeum Dr. K. Hostaše v KlatovechMuzeum Dr. K. Hostaše v KlatovechMuzeum Dr. K. Hostaše v Klatovech  
Románský sloh, gotika a renesance na 
Klatovsku 

1.1.2004 - 30.6.2004 

Ivan Hostaša: Keramika 17.3.2004 - 4.7.2004 
JUDr. Karel Hostaš 17.3.2004 - 4.7.2004 
Na stezkách krále Šumavy 17.3.2004 - 23.5.2004 
Jaroslav Prouza: Z dílny klatovského 
 výtvarníka    

2.6.2004 - 4.7.2004 

JičínJičínJičínJičín  
Regionální muzeum a galerie JičínRegionální muzeum a galerie JičínRegionální muzeum a galerie JičínRegionální muzeum a galerie Jičín  
130. výročí narození Karla Krause               22.4.2004 - 16.5.2004 
Jiří Zahradník: Šestinozí přátelé                    20.5.2004 - 13.6.2004 
GalerieGalerieGalerieGalerie  
Michal Ščigol: Obrazy  1.4.2004 - 2.5.2004 
Andrej Barla, Jiří Altman, Milan Vacha, 
Igor Kitzbergr 

6.5.2004 - 6.6.2004 

JihlavaJihlavaJihlavaJihlava  
Expoziční budova Muzea VysočinyExpoziční budova Muzea VysočinyExpoziční budova Muzea VysočinyExpoziční budova Muzea Vysočiny  
Afrika    27.4.2004 - 30.5.2004 
Poezie mikrosvěta        1.6.2004 - 27.6.2004 
Kaktusy a sukulenty                                         9.6.2004 - 13.6.2004 
MázhausMázhausMázhausMázhaus  
N. Kjallmann: Plastiky    4.5.2004 - 30.5.2004 
Jílové u PrahyJílové u PrahyJílové u PrahyJílové u Prahy  
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy Regionální muzeum v Jílovém u Prahy Regionální muzeum v Jílovém u Prahy Regionální muzeum v Jílovém u Prahy  
Eva Jandíková: Interiérový textil;  
Helena Loudová: Užitková a dekorativní 
keramika        

2.4.2004 - 30.5.2004 

Victorie Bann Jiránková:  
Volná grafika a dětská ilustrace       

    2.4.2004 - 23.5.2004 

Bohumil Janda: Živá příroda                 3.4.2004 - 2.5.2004 
Velikonoční výstava            3.4.2004 - 2.5.2004 

KolínKolínKolínKolín  
Regionální muzeum v KolíněRegionální muzeum v KolíněRegionální muzeum v KolíněRegionální muzeum v Kolíně  
Z tvorby malířky Evy Višňákové 26.3.2004 - 1.5.2004 
Pavel Rajdl: Keramika, malba 21.4.2004 - 23.5.2004 
Ohlas husitské tradice na Kolínsku  
a okolí 

13.5.2004 - 13.6.2004 
Antické sklo 16.5.2004 - 25.7.2004 
Hudba ve výtvarném umění 29.5.2004 - 30.7.2004 
Stará školaStará školaStará školaStará škola  
Jarní výstava 31.3.2004 - 30.4.2004 
Dvořákovo muzeum pravěku na KolínskuDvořákovo muzeum pravěku na KolínskuDvořákovo muzeum pravěku na KolínskuDvořákovo muzeum pravěku na Kolínsku  
Vladimír Vojíř:  
Melancholie dalekého severu 

2.4.2004 - 25.6.2004 

Kostelec nad Černými LesyKostelec nad Černými LesyKostelec nad Černými LesyKostelec nad Černými Lesy  
Muzeum hrnčířstvíMuzeum hrnčířstvíMuzeum hrnčířstvíMuzeum hrnčířství  
Tradiční keramický den 29.5.2004 
KouřimKouřimKouřimKouřim  

Muzeum KouřimskaMuzeum KouřimskaMuzeum KouřimskaMuzeum Kouřimska  
Svatý Prokop - veliký divotvůrce český 21.9.2003 - do října 2004 
Středověká města:  
Čáslav-Kolín-Kouřim-Kutná Hora 

16.4.2004 - 12.6.2004 

Muzeum lidových staveb v KouřimiMuzeum lidových staveb v KouřimiMuzeum lidových staveb v KouřimiMuzeum lidových staveb v Kouřimi  
Lidová architektura na Bělsku v kresbách 
Bohumila Dejmka 

24.4.2004 - 16.7.2004 
Oukrop nebo žebračka;  
Letnicový jarmark    

22.5.2004 - 23.5.2004 

Kravaře u České LípyKravaře u České LípyKravaře u České LípyKravaře u České Lípy        

Expozice lidového bydleníExpozice lidového bydleníExpozice lidového bydleníExpozice lidového bydlení  
Velikonoční výstava duben 2004 
Kravaře ve SlezskuKravaře ve SlezskuKravaře ve SlezskuKravaře ve Slezsku  
Zámecké muzeumZámecké muzeumZámecké muzeumZámecké muzeum  
Dětské kočárky a vozítka z 19.-21. století červen - září 2004 

III 



KrnovKrnovKrnovKrnov     
MIKS MIKS MIKS MIKS ---- městské muzeum městské muzeum městské muzeum městské muzeum  
Vladimír Ossif: Obrazy 4.4.2004 - 7.5.2004 
Výtvarná výpověď dětí 2004 30.5.2004 - 2.7.2004 
KroměřížKroměřížKroměřížKroměříž  
Muzeum KroměřížskaMuzeum KroměřížskaMuzeum KroměřížskaMuzeum Kroměřížska 
Vít Ondráček: Proměny Černé Duhy 2.4.2004 - 2.5.2004 
Kutná HoraKutná HoraKutná HoraKutná Hora  

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory  
Jan Bačkovský: Obrazy  4.3.2004 - 30.4.2004  
Marius Kotrba: Sochy 6.5.2004 - 30.6.2004 
Galerie Felixe Jeneweina Galerie Felixe Jeneweina Galerie Felixe Jeneweina Galerie Felixe Jeneweina ---- Vlašský dvůr  Vlašský dvůr  Vlašský dvůr  Vlašský dvůr  
Jaroslav Alt starší - malíř a restaurátor 1.4.2004 - 20.6.2004 
KyjovKyjovKyjovKyjov  
Vlastivědné muzeum KyjovVlastivědné muzeum KyjovVlastivědné muzeum KyjovVlastivědné muzeum Kyjov  
Zkameněliny 2.5.2004 - 27.6.2004 
LanškrounLanškrounLanškrounLanškroun  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
6. Bienále výtvarného oboru ZUŠ 22.5.2004 - 20.6.2004 
Galerie muzeaGalerie muzeaGalerie muzeaGalerie muzea  
Zdeněk Burian - malíř a ilustrátor 10.4.2004 - 16.5.2004 
LányLányLányLány     
Muzeum T. G. Masaryka v LánechMuzeum T. G. Masaryka v LánechMuzeum T. G. Masaryka v LánechMuzeum T. G. Masaryka v Lánech  
Malý Tibet 7.4.2004 - 9.5.2004 

Lomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad PopelkouLomnice nad Popelkou  

Městské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerie  
Výstava prací žáků ZUŠ 1.4.2004 - 25.4.2004 
Václav Pokorný: Obrazy a grafika 1.5.2004 - 30.5.2004 
100 let od zahájení stavby železnice   
v Lomnici nad Popelkou 

6.6.2004 - 4.7.2004 

Lužná v ČecháchLužná v ČecháchLužná v ČecháchLužná v Čechách  
Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka  
Zahájení muzejní sezóny 1.5.2004 - 2.5.2004 
Dětský den v Železničním muzeum 5.6.2004 - 5.6.2004 
MalenoviceMalenoviceMalenoviceMalenovice  
Hrad MalenoviceHrad MalenoviceHrad MalenoviceHrad Malenovice  
Helena Tribe: Fotografie, keramika    květen - srpen 2004    
Mariánská Týnice Mariánská Týnice Mariánská Týnice Mariánská Týnice ---- Kralovice Kralovice Kralovice Kralovice  
Muzeum a galerie severního Plzeňska Muzeum a galerie severního Plzeňska Muzeum a galerie severního Plzeňska Muzeum a galerie severního Plzeňska  
Lydie Šloufová: Obrazy 29.3.2004 - 2.5.2004 
Jiří Hanke: Otisky generací 4.5.2004 - 13.6.2004 
MělníkMělníkMělníkMělník  
Regionální muzeumRegionální muzeumRegionální muzeumRegionální muzeum     
Mělník za třicetileté války 4.5.2004 - 30.5.2004 
Mokřady 10.6.2004 - 25.7.2004 

Lázně BělohradLázně BělohradLázně BělohradLázně Bělohrad  

Výstava obrazů RNDr. Vladimíra Stiblitze 1.5.2004 - 30.5.2004 
Obrazy Oskara Teimera 4.6.2004 - 25.7.2004 

Středisko městské kultury Lázně Bělohrad Středisko městské kultury Lázně Bělohrad Středisko městské kultury Lázně Bělohrad Středisko městské kultury Lázně Bělohrad     
---- Památník K. V. Raise  Památník K. V. Raise  Památník K. V. Raise  Památník K. V. Raise  

Fričovo muzeumFričovo muzeumFričovo muzeumFričovo muzeum  
Mladý malíř Bělohradu květen 2004 
Výstava k 100. výročí trvání  
Fričova muzea 

4.6.2004 - 1.10.2004 

Mladá BoleslavMladá BoleslavMladá BoleslavMladá Boleslav  
Muzeum MladoboleslavskaMuzeum MladoboleslavskaMuzeum MladoboleslavskaMuzeum Mladoboleslavska  
Baroko v Pojizeří 1.1.2004 - 30.12.2004 
Padesátá léta 11.3.2004 - 13.6.2004 

Mnichovo HradištěMnichovo HradištěMnichovo HradištěMnichovo Hradiště  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Keramické bytosti Hany Antošové květen - září 2004 
MostMostMostMost  
Oblastní muzeumOblastní muzeumOblastní muzeumOblastní muzeum  
Královské město Most v uměleckých sbír-
kách muzea 

9.3.2004 - 30.6.2004 

Ledeč nad SázavouLedeč nad SázavouLedeč nad SázavouLedeč nad Sázavou  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Jiřina Stupková: Keramika;  
Petr Beneš: Obrazy 

3.4.2004 - 30.5.2004 

Jiří Bašta: Obrazy, sochy 2.6.2004 - 30.6.2004 
LetohradLetohradLetohradLetohrad  
Městské muzeum Městské muzeum Městské muzeum Městské muzeum ----    město Letohradměsto Letohradměsto Letohradměsto Letohrad  
Kaskády výtvarného umění 22.5.2004 - 30.5.2004 

LiberecLiberecLiberecLiberec  
Severočeské muzeumSeveročeské muzeumSeveročeské muzeumSeveročeské muzeum  
Říkánky z peří 12.3.2004 - 2.5.2004 
120 let šperkařské školy v Turnově 8.4.2004 - 16.5.2004 
LidiceLidiceLidiceLidice  
Národní kulturní památka Národní kulturní památka Národní kulturní památka Národní kulturní památka ---- Památník Lidice  Památník Lidice  Památník Lidice  Památník Lidice  
Nová stálá expozice: Lidická galerie: Lidické sbírky  
- 31. mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2003  
Pietní vzpomínka k 62. výročí vyhlazení 
obce Lidice nacisty 

12.6.2004 

Lidická galerieLidická galerieLidická galerieLidická galerie     
Luděk Tichý: Zač stálo žít    8.4.2004 - 20.5.2004    
Mezinárodní dětská výtvarná výstava 
Lidice 2004 

3.6.2004 - 31.10.2004 

LitoměřiceLitoměřiceLitoměřiceLitoměřice  
Oblastní muzeum LitoměřiceOblastní muzeum LitoměřiceOblastní muzeum LitoměřiceOblastní muzeum Litoměřice  
České středohoří ve fotografiích  
ve fotografiích L. Drahoše 

21.4.2004 - 5.5.2004 
Když se řekne HOŘÍ! 11.5.2004 - 30.6.2004 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích     
---- příspěvková organizace  příspěvková organizace  příspěvková organizace  příspěvková organizace  
Zbyněk Semerák 18.3.2004 - 2.5.2004 
Miloš Michálek 13.5.2004 - 20.6.2004 
LitomyšlLitomyšlLitomyšlLitomyšl  
Regionální muzeum v LitomyšliRegionální muzeum v LitomyšliRegionální muzeum v LitomyšliRegionální muzeum v Litomyšli  
Všem, kteří vzdorovali 4.4.2004 - 27.6.2004 
Řekni mi zrcadlo aneb Krása a krášlení 
od pradávna do nedávna 

30.4.2004 - 17.10.2004 

NáchodNáchodNáchodNáchod  
Regionální muzeumRegionální muzeumRegionální muzeumRegionální muzeum  
Fotografie 2004 květen - červen 2004 
Masarykovo nám. 18Masarykovo nám. 18Masarykovo nám. 18Masarykovo nám. 18  
Adršpašsko-teplické skály na starých 
pohlednicích 

květen - červen 2004 

Výstavní síňVýstavní síňVýstavní síňVýstavní síň  
Zaniklá řemesla  duben -  květen 2004  

Poklady z muzejních sbírek červen - červenec 2004 

Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek   
Národopisné muzeum v NejdkuNárodopisné muzeum v NejdkuNárodopisné muzeum v NejdkuNárodopisné muzeum v Nejdku     
Modely lodí středověké Evropy a dějiny 
československé mořeplavby 

7.5.2004 - 27.6.2004 

NepomukNepomukNepomukNepomuk  
Městské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerie     
Miroslav Koukolík: Obrazy, kresby    19.3.2004 - 26.4.2004    
Šumava na pohlednicích 7.5.2004 - 21.6.2004 
Netolice Netolice Netolice Netolice   
Muzeum JUDr. Otakara KudrnyMuzeum JUDr. Otakara KudrnyMuzeum JUDr. Otakara KudrnyMuzeum JUDr. Otakara Kudrny  
Jiří Fuchs a Miroslav Fuchs: Fotografie  1.5.2004 - 31.5.2004  
Země česká - domov můj    1.5.2004 - 30.9.2004 
Jedu, jedeš, jedeme 1.5.2004 - 30.9.2004 
Josef Zikmund: Jihočeská krajina     1.6.2004 - 30.6.2004 
NetvořiceNetvořiceNetvořiceNetvořice      
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Vltava v obrazech 1.6.2004 - 31.12.2004 
Nová Paka Nová Paka Nová Paka Nová Paka   
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Suchardův dům (expozice Městského muzea v Nové Pace) Suchardův dům (expozice Městského muzea v Nové Pace) Suchardův dům (expozice Městského muzea v Nové Pace) Suchardův dům (expozice Městského muzea v Nové Pace)  
Antonín Vitvar a novopacká motoristická 
tradice 

2.4.2004 - 23.5.2004 
Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu 29.5.2004 - 27.6.2004 
Nové Město na MoravěNové Město na MoravěNové Město na MoravěNové Město na Moravě  
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Horácká galerie v Novém Městě na Moravě  
Božena Kjulleněnová: Malba, kresba  květen - červen 2004 
40. výročí založení Horácké galerie květen - červen 2004 
Boris Kjulleněn květen - červen 2004 
Leopold Habrmann: Kovaná plastika květen -  září 2004 

IV 



Horácké muzeumHorácké muzeumHorácké muzeumHorácké muzeum  
Hravá výtvarka    6.4.2004 - 1.5.2004    
Výstava výtvarného oboru  
ZUŠ Jana Štursy 

7.5.2004 - 30.6.2004 
Řeč tvaru 7.5.2004 - 30.6.2004 

Nové StrašecíNové StrašecíNové StrašecíNové Strašecí  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
ZŠ Nové Strašecí 8.4.2004 - 9.5.2004 
Nový JičínNový JičínNový JičínNový Jičín     
Muzeum NovojičínskaMuzeum NovojičínskaMuzeum NovojičínskaMuzeum Novojičínska  
Neznámá krásná landkraběnka - Marie 
Fürstenberg-Sdražila (1862-1941) 

od 2.4.2004  

OlomoucOlomoucOlomoucOlomouc  
Vlastivědné muzeum v OlomouciVlastivědné muzeum v OlomouciVlastivědné muzeum v OlomouciVlastivědné muzeum v Olomouci  
Nech brouka žít duben 2004 
Mapy, atlasy a glóby v zrcadle staletí květen 2004 
Výstava skalniček květen 2004 
Za poznáním Hřebečska červen 2004 
OpavaOpavaOpavaOpava  
Slezské zemské muzeumSlezské zemské muzeumSlezské zemské muzeumSlezské zemské muzeum  
Výstavní budova SZMVýstavní budova SZMVýstavní budova SZMVýstavní budova SZM  
Koptské textilie - poklady ve sbírkách 
slezských muzeí 

od 29.4.2004 
Jedovatí živočichové od 29.4.2004  
Mantichora - největší dravec mezi brouky 29.3.2004 - 2.5.2004 
Památník Petra BezručePamátník Petra BezručePamátník Petra BezručePamátník Petra Bezruče  
Narodili se před 100 lety  
(Jubilanti Zdeněk Bár, Leopold Bena, 
Fran Směja a F.K. Zeman) 

od 13.4.2004  

PlzeňPlzeňPlzeňPlzeň  
Diecézní muzeum v PlzniDiecézní muzeum v PlzniDiecézní muzeum v PlzniDiecézní muzeum v Plzni  
Zničené kostely 20.5.2004 - 30.9.2004 
Pivovarské muzeumPivovarské muzeumPivovarské muzeumPivovarské muzeum  
Zlatý súdok - nejlepší práce z mezinárod-
ní soutěže kresleného humoru 

15.4.2004 - 16.6.2004 

Police nad MetujíPolice nad MetujíPolice nad MetujíPolice nad Metují  
Muzeum města Police nad MetujíMuzeum města Police nad MetujíMuzeum města Police nad MetujíMuzeum města Police nad Metují  
Výstava prací Fotoklubu Broumov    1.6.2004 - 30.9.2004    
Polná Polná Polná Polná   
Muzeum PolnáMuzeum PolnáMuzeum PolnáMuzeum Polná  
Kouzlo porcelánových panenek 1.5.2004 - 30.9.2004 
Polenská řemesla (hrnčířská dílna, litina 
ve sbírkách, polenští legionáři, jak jsme 
stavěli hrad, nejstarší sbírkové předměty) 

6.6.2004 - 30.9.2004 

Praha Praha Praha Praha   
České muzeum výtvarných uměníČeské muzeum výtvarných uměníČeské muzeum výtvarných uměníČeské muzeum výtvarných umění     
Jana Želibská: Instalace 28.4.2004 - 20.6.2004 
Richard Fremund (1928-1969) 28.4.2004 - 20.6.2004 

OrlováOrlováOrlováOrlová     
Výstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea TěšínskaVýstavní síň Muzea Těšínska  
Lidová výšivka na Těšínsku 17.2.2004 - 13.6.2004 

OstravaOstravaOstravaOstrava  

Ostravské muzeumOstravské muzeumOstravské muzeumOstravské muzeum  
Ty mrtvý lež a nevstávej 20.4.2004 - 6.6.2004 
Psaním proti válce 30.4.2004 - 30.5.2004 
Moravské vltavíny - záhada přírodního 
skla 

2.5.2004 - 6.6.2004 

PardubicePardubicePardubicePardubice  
Východočeská galerie v PardubicíchVýchodočeská galerie v PardubicíchVýchodočeská galerie v PardubicíchVýchodočeská galerie v Pardubicích  
České umění 2. poloviny 20. století 19.2.2004 - 8.8.2004 
Unie výtvarných umělců Pardubického 
kraje 29.4.2004 - 6.6.2004 

Karel Malich 15.6.2004 - 15.8.2004 
zámekzámekzámekzámek  
Ke slávě ducha - sedm století církevního 
výtvarného umění v královéhradecké 
diecézi 

19.12.2003 - 31.8.2004 

Východočeské muzeumVýchodočeské muzeumVýchodočeské muzeumVýchodočeské muzeum  
Zvířatům tváří v tvář 5.2.2004 - 16.5.2004 
Svět pod námi 6.2.2004 - 16.5.2004 
Gotická kachlová kamna z pardubického 
zámku    

3.3.2004 - 20.6.2004 
140 let dobrovolných hasičů v českých 
zemích 

12.3.2004 - 2.5.2004 

PelhřimovPelhřimovPelhřimovPelhřimov  
Agentura "Dobrý den" s. r. o. Agentura "Dobrý den" s. r. o. Agentura "Dobrý den" s. r. o. Agentura "Dobrý den" s. r. o. ----  Muzeum rekordů a kuriozit   Muzeum rekordů a kuriozit   Muzeum rekordů a kuriozit   Muzeum rekordů a kuriozit  
Masarykovo nám.Masarykovo nám.Masarykovo nám.Masarykovo nám.        
14. Mezinárodní festival rekordů  
a kuriozit 

11.6.2004 - 12.6.2004 

Petřvald u KarvinéPetřvald u KarvinéPetřvald u KarvinéPetřvald u Karviné  
Technické muzeumTechnické muzeumTechnické muzeumTechnické muzeum  
Nejskromnější umění  
- pohlednice z Petřvaldu a okolí    

5.2.2004 - 31.12.2004 

Od husího brku k PC 13.5.2004 - 27.2.2005 

PísekPísekPísekPísek  
Prácheňské muzeum v PískuPrácheňské muzeum v PískuPrácheňské muzeum v PískuPrácheňské muzeum v Písku  
Václav Švejcar  1.4.2004 - 2.5.2004  
Kamila Hrabáková: Obrázky a slova  3.4.2004 - 2.5.2004 
Josef Müller květen 2004 
Galerie Radost na tvrzi Klokočín květen - červen 2004 

GalerieGalerieGalerieGalerie     
Dobrou chuť!  2.3.2004 - 16.5.2004  
120. let založení muzea červen - srpen 2004 

Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy  

Antonín Slavíček 17.3.2004 - 5.9.2004 
Dům U Kamenného zvonuDům U Kamenného zvonuDům U Kamenného zvonuDům U Kamenného zvonu  
Other Times - současné britské umění 23.4.2004 - 8.8.2004 
Bílkova vilaBílkova vilaBílkova vilaBílkova vila  
Národní pomník Františka Bílka 1.5.2004 - 31.12.2004 
Muzeum hlavního města Prahy Muzeum hlavního města Prahy Muzeum hlavního města Prahy Muzeum hlavního města Prahy ---- expoziční budova  expoziční budova  expoziční budova  expoziční budova  
Seznamte se s archologií  
- hmatová výstava 

do 2.5.2004  

Cyril Bouda: Knižní ilustrace do 23.5.2004 
Praha Muzeu - Muzeum Praze.  
120 let Muzea hlavního města Prahy 

do 30.6.2004 
Ladislav Sitenský: Portréty čs. letců  
v Anglii za 2. světové války 

do 30.9.2004 

Národní galerie v PrazeNárodní galerie v PrazeNárodní galerie v PrazeNárodní galerie v Praze  
Kniha v českém kubismu 12.3.2004 - 6.6.2004 
Valdštejnská jízdárnaValdštejnská jízdárnaValdštejnská jízdárnaValdštejnská jízdárna  
Vladimír V. Modrý 5.3.2004 - 5.9.2004 
NG NG NG NG ---- Palác Kinských; sídlo Sbírky kresby a grafiky  Palác Kinských; sídlo Sbírky kresby a grafiky  Palác Kinských; sídlo Sbírky kresby a grafiky  Palác Kinských; sídlo Sbírky kresby a grafiky  
Krajina v českém umění 17.-20. Století od 28.5.2004 
NG NG NG NG ---- Šternberský palác; sídlo Sbírky starého umění  Šternberský palác; sídlo Sbírky starého umění  Šternberský palác; sídlo Sbírky starého umění  Šternberský palác; sídlo Sbírky starého umění  
Pieter Lastman, umělec, který učil Rem-
brandta: Obět Junoně 

26.2.2004 - 23.5.2004 
NG NG NG NG ---- Sbírka mimoevropského umění; Praha 5  Sbírka mimoevropského umění; Praha 5  Sbírka mimoevropského umění; Praha 5  Sbírka mimoevropského umění; Praha 5  
Pavilon orchidejí - čínské a japonské 
umění ze sbírek českých diplomatů 

6.3.2004 - 6.6.2004 
Zlatý věk ukiyoe - Japonský dřevořez  
ze sbírky Západočeského muzea v Plzni 

12.6.2004 - 3.10.2004 
NG NG NG NG ---- Veletržní palác; Sbírka moderního a současného umění a Sbírka  Veletržní palác; Sbírka moderního a současného umění a Sbírka  Veletržní palác; Sbírka moderního a současného umění a Sbírka  Veletržní palác; Sbírka moderního a současného umění a Sbírka 
umění 19. století, Praha 7 umění 19. století, Praha 7 umění 19. století, Praha 7 umění 19. století, Praha 7  
Zdenka Braunerová: Lepty; Helena Emin-
gerová: Suché jehly, litografie    

do konce května 2004    

František Foltýn (1891-1976):  
Grafika a akvarely 

do května 2004 

Michal Škoda 2000-2003 23.1.2004 - 2.5.2004 
Otto Herbert Hajek 23.1.2004 - 13.4.2004 
Art and interior - V. přehlídka českého  
a zahraničního designu 

22.4.2004 - 30.5.2004 

Grand Prix Obce architektů    21.5.2004 - 27.6.2004 
Tkané multiply - tapiserie z Moravské 
gobelínové manufaktury 

11.6.2004 - 26.9.2004 

Městská knihovna Městská knihovna Městská knihovna Městská knihovna   

Národní muzeumNárodní muzeumNárodní muzeumNárodní muzeum  
Voda a život 24.10.2003– srpen 2004 
HollareumHollareumHollareumHollareum  
Život v pravěkých mořích, jezerech  
a močálech 

24.10.2003 - srpen 2004 

NM NM NM NM ---- Historické muzeum  Historické muzeum  Historické muzeum  Historické muzeum ---- Historická expozice  Historická expozice  Historická expozice  Historická expozice     
---- Lobkovický palác  Lobkovický palác  Lobkovický palác  Lobkovický palác  
Čína 20. století ve stu grafických listech 15.4.2004 - 26.8.2004 
NM NM NM NM ---- Náprstkovo muzeum asijských, afrických  Náprstkovo muzeum asijských, afrických  Náprstkovo muzeum asijských, afrických  Náprstkovo muzeum asijských, afrických     
a amerických kultur a amerických kultur a amerických kultur a amerických kultur  
Lakandonové - poslední praví Mayové? 29.1.2004 - 13.6.2004 
Humor a legendy v japonském umění 3.3.2004 - 6.6.2004 
Kouzlo Afriky - výtvarné práce žáků  
z E-dílny Vlastimila Elšíka 

31.3.2004 - 23.5.2004 

V 



PříbramPříbramPříbramPříbram  
Hornické muzeum PříbramHornické muzeum PříbramHornické muzeum PříbramHornické muzeum Příbram  
Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945 8.5.2004 
výstavní sál dolu Vojtěchvýstavní sál dolu Vojtěchvýstavní sál dolu Vojtěchvýstavní sál dolu Vojtěch     
Bezobratlí jak je neznáme 1.3.2004 - 30.4.2004 
PřibyslavPřibyslavPřibyslavPřibyslav  
Centrum hasičského hnutíCentrum hasičského hnutíCentrum hasičského hnutíCentrum hasičského hnutí  
Festival hasičských hudeb 22.5.2004 - 23.5.2004 

Národní technické muzeum, Praha 7Národní technické muzeum, Praha 7Národní technické muzeum, Praha 7Národní technické muzeum, Praha 7  
V období srpen 2004 - leden 2005 bude muzeum pro veřejnost 
uzavřeno.  
Jmenovci fyzikálních jednotek do konce srpna 2004 
Jiří Bouda: Železnice 6.4.2004 - 30.5.2004 
Staletí promítnutá do žehliček    14.6.2004 - 29.8.2004    
Národní zemědělské muzeum, Praha 7 Národní zemědělské muzeum, Praha 7 Národní zemědělské muzeum, Praha 7 Národní zemědělské muzeum, Praha 7  
Svět panenek duben - září 2004 
Památník národního písemnictvíPamátník národního písemnictvíPamátník národního písemnictvíPamátník národního písemnictví  
Pavel Nešleha: Záznamy světla duben - květen 2004 
Nejkrásnější české knihy roku 2003 23.4.2004 - 9.5.2004 
Bohumil Hrabal: Une trop bruyante soli-
tude/ Příliš hlučná samota    

29.4.2004 - 30.5.2004 
Jan Neruda 21.5.2004 - 25.7.2004 
Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského  
Jaromír Skřivánek: Život jako zázrak 13.2.2004 - 12.4.2004 
Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. ---- Plynárenské muzeum, Praha 4  Plynárenské muzeum, Praha 4  Plynárenské muzeum, Praha 4  Plynárenské muzeum, Praha 4  
Den otevřených dveří 18.5.2004 
Poštovní muzeumPoštovní muzeumPoštovní muzeumPoštovní muzeum  
Zrcadlo česko-francouzských vztahů ve 
sbírkách Poštovního muzea 

7.4.2004 - 13.6.2004 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze Uměleckoprůmyslové museum v Praze Uměleckoprůmyslové museum v Praze Uměleckoprůmyslové museum v Praze  
Od 3.4.2003 nová část stálé expozice textilu a módy Nalehko - 
jarní a letní oděv od počátku 19. století do současnosti.  
František Drtikol: Fotografie 1918-1935 18.3.2004 - 6.6.2004 
Artsemestr - léto 04 / klauzurní práce 
studentů VŠUP v Praze 

14.6.2004 - 27.6.2004 
Galerie Josefa SudkaGalerie Josefa SudkaGalerie Josefa SudkaGalerie Josefa Sudka  
Josef Sudek: Reklama 29.4.2004 - 1.8.2004 
Židovské muzeum v PrazeŽidovské muzeum v PrazeŽidovské muzeum v PrazeŽidovské muzeum v Praze  
Karel Cudlín: Pasáže 22.4.2004 - 6.6.2004 

PrachaticePrachaticePrachaticePrachatice  
Prachatické muzeumPrachatické muzeumPrachatické muzeumPrachatické muzeum  
Muzeum za císaře pána 19.5.2004 - 3.10.2004 
Konference „Vlna zakládání muzeí v čes-
kých zemí 1900-1914“ 

19.5.2004 - 21.5.2004 

ProstějovProstějovProstějovProstějov  
Muzeum Prostějovska v ProstějověMuzeum Prostějovska v ProstějověMuzeum Prostějovska v ProstějověMuzeum Prostějovska v Prostějově     
Nová stálá expozice: reinstalovaná stálá expozice geologie.  
Jaroslav Svoboda: Ilustrace hub 25.3.2004 - 13.6.2004 
GRAND PRIX Obce architektů    1.4.2004 - 2.5.2004 
Předválečný filmový plakát    6.5.2004 - 31.8.2004    
Jiří Ondráček: Obrazy 6.5.2004 - 27.6.2004 
Znáte město Prostějov? 12.5.2004 - 27.6.2004 
Budova Špalíčku, Úprkova 18Budova Špalíčku, Úprkova 18Budova Špalíčku, Úprkova 18Budova Špalíčku, Úprkova 18  
Žena, žena, žena    20.4.2004 - 27.6.2004 

ProtivínProtivínProtivínProtivín  
Památník města ProtivínaPamátník města ProtivínaPamátník města ProtivínaPamátník města Protivína  
Příroda Bulharska:  
Fotografie a přírodniny 

červen - červenec 2004 

PřerovPřerovPřerovPřerov  
Muzeum Komenského v PřerověMuzeum Komenského v PřerověMuzeum Komenského v PřerověMuzeum Komenského v Přerově  
Z přírůstků Muzea Komenského  
v roce 2003 

do 2.5.2004 
Jehlou a nití - z pozůstalosti Drahomíry 
Sedláčkové-Saganové 

do 13.6.2004 

Cestička do školy - výstava slabikářů 3.3.2004 - 25.7.2004 
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ B. 
Kozánka v Přerově a ZUŠ v Hranicích 

3.3.2004 - 2.5.2004 
Moravská ornitologická stanice Moravská ornitologická stanice Moravská ornitologická stanice Moravská ornitologická stanice     
---- přírodovědné oddělení Muzea Komenského v Přerově  přírodovědné oddělení Muzea Komenského v Přerově  přírodovědné oddělení Muzea Komenského v Přerově  přírodovědné oddělení Muzea Komenského v Přerově  
Život v proudících vodách  do 30.5.2004 
Ptáci na poštovních známkách ze sbírky 
A. Goebla  

do 30.6.2004 
Ekologie ptáků, historie ornitologie, 
ochrana ptactva 

do 31.9.2004 

Vila Tugendhat    červen - září 2004 

Přerov nad LabemPřerov nad LabemPřerov nad LabemPřerov nad Labem  
Polabské národopisné muzeumPolabské národopisné muzeumPolabské národopisné muzeumPolabské národopisné muzeum  
Ze starých řemesel a živností na polab-
ském venkově 

15.5.2004 - 30.10.2004 
Děti před sto lety ve škole a po škole 15.5.2004 - 30.10.2004 
PřešticePřešticePřešticePřeštice        
Dům historie PřeštickaDům historie PřeštickaDům historie PřeštickaDům historie Přešticka  
Hrady a zámky Přešticka 11.5.2004 - 13.9.2004 

RakovníkRakovníkRakovníkRakovník     
Muzeum T. G. M. RakovníkMuzeum T. G. M. RakovníkMuzeum T. G. M. RakovníkMuzeum T. G. M. Rakovník  
GZW Rakovník: Gaia - živá planeta 21.4.2004 - 16.5.2004 
Olga a Miroslav Hudečkovi: "Carpe diem!" 22.4.2004 - 23.5.2004 
Galerie Samson CafeéGalerie Samson CafeéGalerie Samson CafeéGalerie Samson Cafeé  
Jiří Pokorný: Intarzie 30.3.2004 - 8.5.2004 
RokycanyRokycanyRokycanyRokycany  
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech  
Patří mezi nás VI. - práce z textilní a vý-
tvarné dílny ÚSP Zvíkovec 

15.4.2004 - 27.6.2004 

P. Pecháček: Fotografem v ZOO 13.5.2004 - 27.6.2004 
Roztoky u PrahyRoztoky u PrahyRoztoky u PrahyRoztoky u Prahy  
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy  
Tajemný půvab Orientu  3.3.2004 - 30.5.2004  
Když voda opadla a truhly oschly… 2.4.2004 - 9.5.2004 

Lhotákem to začalo aneb historie elegan-
ce motoru 

15.4.2004 - 9.5.2004 

Veteráni 8.5.2004 
Všechno lítá, co peří má 18.5.2004 - 15.8.2004 

Rožnov pod RadhoštěmRožnov pod RadhoštěmRožnov pod RadhoštěmRožnov pod Radhoštěm  
Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památka Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památka Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památka Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památka  
Dřevěné městečkoDřevěné městečkoDřevěné městečkoDřevěné městečko     
Slabikář devatera řemesel 29.5.2004 
Rožnovská valaška 11.6.2004 - 13.6.2004 
Valašská dědinaValašská dědinaValašská dědinaValašská dědina     
Zahájení sezóny - Jaro na dědině    1.5.2004    

RumburkRumburkRumburkRumburk  
Oblastní muzeum Děčín Oblastní muzeum Děčín Oblastní muzeum Děčín Oblastní muzeum Děčín ---- pobočka Rumburk  pobočka Rumburk  pobočka Rumburk  pobočka Rumburk  
Dřevo od Částky, oleje od Šembery duben - květen 2004 
Tvorba Borise Trantiny červen 2004 
Rýmařov Rýmařov Rýmařov Rýmařov      
Městské muzeum v RýmařověMěstské muzeum v RýmařověMěstské muzeum v RýmařověMěstské muzeum v Rýmařově  
Jesenická květena 1.5.2004 - 23.5.2004 
Krása zakletá v kameni 1.5.2004 - 23.5.2004 
Kováříkovi: Keramika, drobná plastika 
a grafika 

29.5.2004 - 27.6.2004 

SedlčanySedlčanySedlčanySedlčany  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum     
Nová stálá expozice: 2. část stálé expozice - sbírky 19. a 20. sto-
letí na Sedlčansku, národopisné sbírky, památník Josefa Suka - 
(od 12. června 2003) 
Sedlčanští fotografové 27.4.2004 - 30.5.2004 
Jakub Krčín a Sedlčansko 3.6.2004 - 9.7.2004 

SedlištěSedlištěSedlištěSedliště  
Místní muzeum Lašská jizbaMístní muzeum Lašská jizbaMístní muzeum Lašská jizbaMístní muzeum Lašská jizba  
Emil Adamec: Amazonia a Taranaki 27.3.2004 - 29.5.2004 
SkutečSkutečSkutečSkuteč  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Mineralogie, petrologie, paleontologie 6.2.2004 - 30.6.2004 
Skutečsko na pohlednicích 5.5.2004 - 20.6.2004 
SlanýSlanýSlanýSlaný  
Vlastivědné muzeumVlastivědné muzeumVlastivědné muzeumVlastivědné muzeum        
Město Skalica - historie a současnost 3.4.2004 - 9.5.2004 
Radovan Král: Návrhy a realizace  
sochařských děl 

15.5.2004 - 18.6.2004 

Slavkov u BrnaSlavkov u BrnaSlavkov u BrnaSlavkov u Brna  
Historické muzeum ve Slavkově u Brna Historické muzeum ve Slavkově u Brna Historické muzeum ve Slavkově u Brna Historické muzeum ve Slavkově u Brna  

Napoleonské války a české země    duben 2001-prosinec 2004 
Zámek Slavkov u Brna a Památník Mohyla míru u obce Práce Zámek Slavkov u Brna a Památník Mohyla míru u obce Práce Zámek Slavkov u Brna a Památník Mohyla míru u obce Práce Zámek Slavkov u Brna a Památník Mohyla míru u obce Práce  

VI 



SoběslavSoběslavSoběslavSoběslav  
Rožmberský dům Rožmberský dům Rožmberský dům Rožmberský dům ---- pobočka Husitského muzea v Táboře  pobočka Husitského muzea v Táboře  pobočka Husitského muzea v Táboře  pobočka Husitského muzea v Táboře  
Večer pod lampami - výstava prací členů 
zájmových kroužků DDM Soběslav 4 

1.5.2004 - 2.6.2004 
Mezi Saharou a tropickými pralesy. 
Lidé z pohoří Mandara 

10.6.2004 - 29.8.2004 
Smrčkův dům Smrčkův dům Smrčkův dům Smrčkův dům ---- pobočka Husitského muzea v Táboře  pobočka Husitského muzea v Táboře  pobočka Husitského muzea v Táboře  pobočka Husitského muzea v Táboře  
Výstava prací žáků ZUŠ Soběslav 3 1.5.2004 - 2.6.2004 

TřebíčTřebíčTřebíčTřebíč  
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace  
Bílé Karpaty - Krajina z ruky 1.4.2004 - 16.5.2004 
UNESCO A ČR    květen - červen 2004 
OPEN PERFORMANCE 1.6.2004 - 27.6.2004 

SokolovSokolovSokolovSokolov  
Krajské muzeum SokolovKrajské muzeum SokolovKrajské muzeum SokolovKrajské muzeum Sokolov  
Velká válka (1914-1918) 4.5.2004 - 22.8.2004 
Zaniklé obce 14.5.2004 - 22.8.2004 

Stěbořice Stěbořice Stěbořice Stěbořice   
Arboretum Nový DvůrArboretum Nový DvůrArboretum Nový DvůrArboretum Nový Dvůr  
Barvy země:  
výběr obrazů a plastik umělců Karvinska 

od 8.4.2004  

StrakoniceStrakoniceStrakoniceStrakonice  
Muzeum středního PootavíMuzeum středního PootavíMuzeum středního PootavíMuzeum středního Pootaví  
Výstava ke 110. výročí založení muzea, 
část I. - Umělecké sbírky muzea 

27.4.2004 - 15.8.2004 
Výstava ke 110. výročí založení muzea, 
část II. - Ostatní vědní obory 

27.4.2004 - 27.6.2004 
Výstava ke 110. výročí založení muzea, 
část III. - Proměny města a hradu 

27.4.2004 - 15.6.2004 
Rekonstrukce bitvy u Slivice a jízda histo-
rických vozidel 8.5.2004 - 9.5.2004 
Hrad patří dětem 8.6.2004 
GalerieGalerieGalerieGalerie  
Karel Šural: Dalí - transkripce, obrazy 4.5.2004 - 20.6.2004 
StrážniceStrážniceStrážniceStrážnice  

Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Dřevořezby učňů řezbáře Františka Gajdy 4.4.2004 - 30.5.2004 
Fotografie Cyrila Gajdíka    6.6.2004 - 11.7.2004 
SvitavySvitavySvitavySvitavy  
Městské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerie  
Nová stálá expozice: Z historie žehlení - výstava o vývoji žehlení  
z největší soukromé sbírky žehliček v ČR  
(březen 2004 - únor 2005)  
Výstava prací OS mentálně postižených    24.4.2004 - 9.5.2004    
24. národní přehlídka amatérské fotogra-
fie 

15.5.2004 - 6.6.2004 
Josef Velčovský: Obrazy, grafika 12.6.2004 - 29.8.2004 
TáborTáborTáborTábor  
Husitské muzeumHusitské muzeumHusitské muzeumHusitské muzeum  
Bechyňská bránaBechyňská bránaBechyňská bránaBechyňská brána     
Petr Hnojna: Nepál květen 2004 -červen 2004 
Galerie AD 1551Galerie AD 1551Galerie AD 1551Galerie AD 1551  
Velikonoce 31.3.2004 - 30.4.2004 
Jiří Ptáček: Výběr z malířského díla červen 2004 - srpen 2004 
TelčTelčTelčTelč  
Muzeum TelčMuzeum TelčMuzeum TelčMuzeum Telč  
Dům dětí a mládežeDům dětí a mládežeDům dětí a mládežeDům dětí a mládeže  
Zbraně 1.6.2004 - 30.6.2004 
TepliceTepliceTepliceTeplice  
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace  
Exponát měsíce: Venkovské hody duben 2004 
Výstava prací žáků ZUŠ v Teplicích 29.4.2004 - 9.5.2004 
Kdo si staví, nezlobí - výstava modelů  
a modýlků 

4.5.2004 - 20.6.2004 
Kuriozity ze sbírek muzeí Ústeckého  
kraje 

17.5.2004 - 18.7.2004 

TerezínTerezínTerezínTerezín  
Památník Terezín, národní kulturní památka Památník Terezín, národní kulturní památka Památník Terezín, národní kulturní památka Památník Terezín, národní kulturní památka  
Terezínská tryzna na Národním hřbitově 16.5.2004 - 16.5.2004 
TrutnovTrutnovTrutnovTrutnov        
Muzeum PodkrkonošíMuzeum PodkrkonošíMuzeum PodkrkonošíMuzeum Podkrkonoší  
Jiří Jůzl: Fotografie 7.5.2004 - 30.5.2004 

KonírnaKonírnaKonírnaKonírna     
Do rodného kraje se vracím rád  
- sochy Josefa Klimeše 

13.2.2004 - 16.5.2004 
SedlárnaSedlárnaSedlárnaSedlárna  
Od užitku k umění 29.1.2004 - 16.5.2004 
Kostely a kaple Pooslaví 3.6.2004 - 17.10.2004 
Třešť Třešť Třešť Třešť      
Muzeum TřešťMuzeum TřešťMuzeum TřešťMuzeum Třešť  
Symbolika vánočního stromku 13.12.2004- únor 2005 

TřinecTřinecTřinecTřinec  

Muzeum Třineckých železáren a města Třince Muzeum Třineckých železáren a města Třince Muzeum Třineckých železáren a města Třince Muzeum Třineckých železáren a města Třince  
Trubte na poplach - Hoří! 13.2.2004 - 9.5.2004 
Jiří Špaček: Štramberk:  
Moravská pohádka 

19.3.2004 - 30.4.2004 

165 let Třineckých železáren březen - duben 2004 
Osvald Labaj:  
Dřevěné kostely Pobeskydského kraje 

1.4.2004 - 16.5.2004 

TurnovTurnovTurnovTurnov  
Muzeum Českého rájeMuzeum Českého rájeMuzeum Českého rájeMuzeum Českého ráje  
Dekorativní kameny Mongolska březen 2004 - září 2004 
Zemský ráj - krajinářské fotografie 6.3.2004 - 30.4.2004 
Odborní asistenti pražské AVU 6.5.2004 - 6.6.2004 
Staročeské trhy Turnov 2004 29.5.2004 - 30.5.2004 
Řezbářské sympozium Turnov 2004 9.6.2004 - 13.6.2004 
Řezbářství víc než řemeslo 11.6.2004 - 4.7.2004 
GalerieGalerieGalerieGalerie  
Krajinou domova 20.5.2004 - 30.6.2004 
Kabinet drahých kamenůKabinet drahých kamenůKabinet drahých kamenůKabinet drahých kamenů     
Za drahými kameny od úpatí Krkonoš  
k Ještědu 

březen - červen 2004 

Týn nad BečvouTýn nad BečvouTýn nad BečvouTýn nad Bečvou  
Hrad HelfštýnHrad HelfštýnHrad HelfštýnHrad Helfštýn     
Historické hodiny    1.4.2004 - 31.10.2004    
Hradní jarmark 29.5.2004 - 30.5.2004 
Týn nad VltavouTýn nad VltavouTýn nad VltavouTýn nad Vltavou  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Svět minerálů    březen - červen 2004 
Cesta do mé duše - fotografie březen - duben 2004 
V. Mezera: Kresby, úvahy  květen - duben 2004 
Uherské HradištěUherské HradištěUherské HradištěUherské Hradiště  
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o. 
Co neodnesl čas 1.4.2004 - 3.10.2004 
Hvězdičky stříbrného plátna (česká ani-
movaná a loutková tvorba) 

29.4.2004 - 11.7.2004 
Zemědělské školství, výzkum a osvěta 
jako předpoklad hospodářského a sociál-
ního rozvoje venkova v 19 a 20. století 

26.5.2004 - 27.5.2004 

Galerie Slováckého muzeaGalerie Slováckého muzeaGalerie Slováckého muzeaGalerie Slováckého muzea  
Z tvorby polských, slovenských, maďar-
ských a českých medailérů 

18.5.2004 - 12.9.2004 
Ludmila Seefried-Matějková:  
Sochy, kresby 

18.5.2004 - 25.7.2004 

Ateliér papíru a knihy FAVU VUT Brno 18.5.2004 - 25.7.2004 
Uherský BrodUherský BrodUherský BrodUherský Brod  
Muzeum Jana Amose KomenskéhoMuzeum Jana Amose KomenskéhoMuzeum Jana Amose KomenskéhoMuzeum Jana Amose Komenského  
Štěpán Zálešák: Sochy 9.1.2004 - 2.5.2004 
Keramika Anatola Ključinského 23.4.2004 - 27.6.2004 
Lubor Niederle a první národopisná vý-
stava v Uherském Brodě 

30.4.2004 - 22.8.2004 
Století Slováků v Čechách 14.5.2004 - 25.7.2004 
Malý sál Domu kultury v Uherské BroděMalý sál Domu kultury v Uherské BroděMalý sál Domu kultury v Uherské BroděMalý sál Domu kultury v Uherské Brodě        
Musaionfilm 2004 2.6.2004 - 4.6.2004 
VlčnovVlčnovVlčnovVlčnov  
Rolnický dům a hospodářství čp. 57  
ve Vlčnově 

29.5.2004 - 29.5.2004 

Ústí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem  
Muzeum města Ústí n. LabemMuzeum města Ústí n. LabemMuzeum města Ústí n. LabemMuzeum města Ústí n. Labem  
Svatopluk Klimeš    7.4.2004 - 12.5.2004 
Maresch a jeho trpaslíci 29.4.2004 - 18.9.2004 
Trpaslíci a současnost 27.5.2004 - 4.9.2004 
Valašské KloboukyValašské KloboukyValašské KloboukyValašské Klobouky  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Lidové zvyky na jižním Valašsku duben -  prosinec 2004 
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Valašské MeziříčíValašské MeziříčíValašské MeziříčíValašské Meziříčí     
Muzeum regionu Valašsko Muzeum regionu Valašsko Muzeum regionu Valašsko Muzeum regionu Valašsko ---- pobočka Valašské Meziříčí  pobočka Valašské Meziříčí  pobočka Valašské Meziříčí  pobočka Valašské Meziříčí  
Reinstalace uměleckohistorické expozice (od 16.5.2004)  
Valašskomeziříčská fajáns - umění vyso-
kého žáru 

4.3.2004 - 16.5.2004 

Skauti - k výročí skautingu ve Valašském 
Meziříčí 

22.4.2004 - 27.6.2004 

1. světová válka - výstava ke 120. výročí 
založení muzea 

3.6.2004 - 5.9.2004 

VarnsdorfVarnsdorfVarnsdorfVarnsdorf  
Oblastní muzeum Děčín Oblastní muzeum Děčín Oblastní muzeum Děčín Oblastní muzeum Děčín ---- pobočka Varnsdorf  pobočka Varnsdorf  pobočka Varnsdorf  pobočka Varnsdorf  
Vlastimil Částka: Dřevěné skulptury 23.3.2004 - 30.4.2004 
Zapomenutý Friedrich Ritschel:  
Kresba a grafika 

24.3.2004 - 30.4.2004 
7. ročník mezinárodní výtvarné soutěže 
žáků zvláštních škol a ÚSP 26.5.2004 - 23.6.2004 

Velké OpatoviceVelké OpatoviceVelké OpatoviceVelké Opatovice  
Památník městaPamátník městaPamátník městaPamátník města  
vestibul kina vestibul kina vestibul kina vestibul kina ---- zámek zámek zámek zámek  
Rozvoj obce 2.5.2004 - 20.6.2004 
Veselí nad LužnicíVeselí nad LužnicíVeselí nad LužnicíVeselí nad Lužnicí  
Muzeum Muzeum Muzeum Muzeum ---- pobočka Husitského muzea v Táboře,  pobočka Husitského muzea v Táboře,  pobočka Husitského muzea v Táboře,  pobočka Husitského muzea v Táboře,     
Weisův dům Weisův dům Weisův dům Weisův dům  
Evropská kosmická agentura a astronau-
ti EU 

30.4.2004 - 23.6.2004 
Paličkovaná a šitá krajka 28.5.2004 - 20.6.2004 
Veselí nad MoravouVeselí nad MoravouVeselí nad MoravouVeselí nad Moravou    

 
Městské muzeum Veselí nad Moravou Městské muzeum Veselí nad Moravou Městské muzeum Veselí nad Moravou Městské muzeum Veselí nad Moravou  
Šátky a výšivky z Horňácka  16.5.2004 - 30.7.2004 
VimperkVimperkVimperkVimperk     
Muzeum při Správě národního parku a chráněné krajinné Muzeum při Správě národního parku a chráněné krajinné Muzeum při Správě národního parku a chráněné krajinné Muzeum při Správě národního parku a chráněné krajinné 
oblasti Šumava oblasti Šumava oblasti Šumava oblasti Šumava     
Karel Kupka: Obrazy 1.5.2004 - 31.7.2004 
Medvídci a medvědi 1.5.2004 - 30.10.2004 
Ze starých kalendářů 1.5.2004 - 31.10.2004 
VlašimVlašimVlašimVlašim  
Muzeum PodblanickaMuzeum PodblanickaMuzeum PodblanickaMuzeum Podblanicka     
Dagmar Jelínková: Obrazy 29.4.2004 - 23.5.2004 
Iva Vychopňová: Obrazy 25.5.2004 - 13.6.2004 
VodňanyVodňanyVodňanyVodňany  
Městské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerieMěstské muzeum a galerie 
Lenka Uchytilová: Obrazy, objekty 25.4.2004 - 30.5.2004 
Emma Srncová: obrazy grafika;  
Helena Schoonerová: Keramika 

6.6.2004 - 11.7.2004 
SynagogaSynagogaSynagogaSynagoga  
Milan Doubrava: Sochy 2.5.2004 - 20.6.2004 
VrchlabíVrchlabíVrchlabíVrchlabí  
Krkonošské muzeumKrkonošské muzeumKrkonošské muzeumKrkonošské muzeum  
Grafika Vlasty Matoušové: Svět hmyzu 5.4.2004 - 30.5.2004 
Augustiniánský klášterAugustiniánský klášterAugustiniánský klášterAugustiniánský klášter  
Kouzlo staré apatyky 22.3.2004 - 6.6.2004 
VsetínVsetínVsetínVsetín  
Muzeum regionu Valašsko ve VsetíněMuzeum regionu Valašsko ve VsetíněMuzeum regionu Valašsko ve VsetíněMuzeum regionu Valašsko ve Vsetíně  
Vsetín za časů prvního muzea 4.4.2004 - 6.6.2004 
Zámecká galerieZámecká galerieZámecká galerieZámecká galerie        
Studenti AVU - Lukáš Miffek, Karel Jerie, 
Alena Anderlová 

18.4.2004 - 20.6.2004 
Zámecká věžZámecká věžZámecká věžZámecká věž  
Muzejní plakát duben - říjen 2004 
Vysoké MýtoVysoké MýtoVysoké MýtoVysoké Mýto  
Regionální muzeumRegionální muzeumRegionální muzeumRegionální muzeum  
Středověké a novověké kachle    18.3.2004 - 9.5.2004 
Výtvarné práce žáků ZUŠ Vysoké Mýto 14.5.2004 - 6.6.2004 
Litomyšlská bránaLitomyšlská bránaLitomyšlská bránaLitomyšlská brána  
Vysoké Mýto v kresbách Josefa Šembery 14.5.2004 - 20.6.2004 
Pražská bránaPražská bránaPražská bránaPražská brána  
Namaluj své město 14.5.2004 - 28.9.2004 
Vysoké nad JizerouVysoké nad JizerouVysoké nad JizerouVysoké nad Jizerou  
Vlastivědné muzeumVlastivědné muzeumVlastivědné muzeumVlastivědné muzeum  
Vysoké v obrazech - Malíři Vysocka duben - červen 2004 
Fotografie Jana Anděla 5.6.2004 - 25.7.2004 
Čaromoc lékáren 12.6.2004 - 31.8.2004 

VyškovVyškovVyškovVyškov  
Muzeum VyškovskaMuzeum VyškovskaMuzeum VyškovskaMuzeum Vyškovska  
Alois Musil - střípky mozaiky od 15.4.2004  

ZábřehZábřehZábřehZábřeh  

Vlastivědné muzeumVlastivědné muzeumVlastivědné muzeumVlastivědné muzeum  
Žena v zrcadle času 31.3.2004 - 22.5.2004 
Historie města Zábřehu se píše už 750 
let 

8.6.2004 - 23.9.2004 

ZlínZlínZlínZlín     
Krajská galerie výtvarného uměníKrajská galerie výtvarného uměníKrajská galerie výtvarného uměníKrajská galerie výtvarného umění  
Nová stálá expozice: České malířství a sochařství 20. století  
Zdeněk Macháček 4.5.2004 - 13.6.2004 
2. Patro zlínského zámku2. Patro zlínského zámku2. Patro zlínského zámku2. Patro zlínského zámku  
Ivo Sedláček: Malby 6.5.2004 - 6.6.2004 
Eduard Ovčáček a jeho škola 15.6.2004 - 22.8.2004 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,     
příspěvková organizace příspěvková organizace příspěvková organizace příspěvková organizace  
Jan Havlasa (1883-1964) - český spiso-
vatel, diplomat, cestovatel a botanik 

do 2.5.2004 

Léčivé rostliny jihovýchodní Moravy 15.1.2004 - 18.4.2004 
Do nitra pralesů Bornea - fotografie příro-
dovědecké výstavy 

29.1.2004 - 16.5.2004 

Festival cestování: Neznámá země    23.4.2004 - 30.4.2004 
Jehla, příze, pokličky, hračky každé 
babičky aneb co všechno se učily  
a znaly ženy v nedávné minulosti 

29.4.2004 - 27.6.2004 

Trolejbusy ve Zlíně a Otrokovicích  
1944-2004 

29.4.2004 - 27.6.2004 

Filmový plakát Josefa a Olgy Vyleťalových    29.4.2004 - 27.6.2004 
ZnojmoZnojmoZnojmoZnojmo        

Jihomoravské muzeum ve ZnojměJihomoravské muzeum ve ZnojměJihomoravské muzeum ve ZnojměJihomoravské muzeum ve Znojmě  
Minoritský klášterMinoritský klášterMinoritský klášterMinoritský klášter  
Byliny pro zdraví a krásu 19.3.2004 - 15.5.2004 
Rozumíme zvířatům? 27.5.2004 - 10.7.2004 
Dům uměníDům uměníDům uměníDům umění     
Zdeněk Maixner: Sochy, kresby 15.4.2004 - 13.5.2004 
Žijeme a pracujeme ve stínu katedrál - 
práce žáků ZŠ Oleksovice 

22.4.2004 - 5.5.2004 

Historická kola 10.5.2004 - 30.6.2004 
Jiří Ryba: Sklo 20.5.2004 - 23.6.2004 
ŽacléřŽacléřŽacléřŽacléř  
Městské muzeum ŽacléřMěstské muzeum ŽacléřMěstské muzeum ŽacléřMěstské muzeum Žacléř  
Včera a přece tak dávno 1.5.2004 - 27.6.2004 

Žamberk Žamberk Žamberk Žamberk   
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
75 let filatelie na Žamberecku 25.4.2004 - 23.5.2004 
Hudební nástroje a hrací stroje 28.5.2004 - 16.6.2004 
Svátky dřeva v Žamberku 4.6.2004 - 6.6.2004 
ŽatecŽatecŽatecŽatec  
Regionální muzeum K. A. PolánkaRegionální muzeum K. A. PolánkaRegionální muzeum K. A. PolánkaRegionální muzeum K. A. Polánka  
Krystaly ve službách civilizace 7.3.2004 - 2.6.2004 
Fotografie z natáčení seriálu ČT v Žatci 16.5.2004 - 30.8.2004 
Archeologie jinak    13.6.2004 - 31.10.2004    
Zeyerova 344Zeyerova 344Zeyerova 344Zeyerova 344  
Krajiny Jana Studeného 4.4.2004 - 12.6.2004 

Žďár nad SázavouŽďár nad SázavouŽďár nad SázavouŽďár nad Sázavou  
Regionální muzeum Regionální muzeum Regionální muzeum Regionální muzeum ---- Dům kultury Dům kultury Dům kultury Dům kultury  
Dětská ilustrace 22.4.2004 - 16.5.2004 
Masožravé rostliny    21.5.2004 - 30.6.2004 
Železný BrodŽelezný BrodŽelezný BrodŽelezný Brod  
Městské muzeum v Železném BroděMěstské muzeum v Železném BroděMěstské muzeum v Železném BroděMěstské muzeum v Železném Brodě  
Železný Brod v keramice 2.4.2004 - 14.5.2004 
Rebeka Kloudová: Kresby a malba 15.5.2004 - 30.6.2004 
ŽirovniceŽirovniceŽirovniceŽirovnice  
Městské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeumMěstské muzeum  
Slavnosti žirovnického jednorožce 14.5.2004 - 15.5.2004 

VIII 



Závazná přihláška na II. řemeslný seminář v Nasavrkách 
ve dnech 21. – 22. května 2004 

Jméno, příjmení:  

Název organizace, adresa:  

Telefon, fax, e-mail:  

Žádám zajistit ubytování na internátě SOU v 
Nasavrkách 21. / 22. 5. 2004 

ano ne 

Žádám zajistit společnou stravu  oběd 21. 5. 2004 večeře 21. 5. 2004 

Podpis  oběd 22. 5. 2004 večeře 22. 5. 2004 

 Datum 

 

Seminář se koná v rámci projektu „Centrum starých 
řemesel“ s podporou Open Society Fund Praha. 
Pro koho: seminář je určen pro pracovníky lektorských a 
etnografických oddělení muzeí, pracovníky kulturních zaříze-
ní, kteří připravují etnografické výstavy doprovázené výuko-
vými programy pro veřejnost (tvořivé dílny, hravé výstavy, 
pracovní listy…) nebo o nich uvažují a pomohlo by jim setká-
ní s ostatními kolegy. Součástí semináře jsou  
i praktické dílny tentokrát s programem medovým a perní-
kářským .Kurs je akreditován MŠMT. 
Kde: Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s při SOU včelař-
ském v Nasavrkách u Chrudimi 

Kdy: 21. – 22. května 2004 
Program bude tentokrát věnován medu a perníkářství, prak-
tická část bude zaměřena na perník z kadlubových forem, 
perník bíle zdobený, reliéfní i „drůbežku“. Současně zde bu-
de probíhat i týdenní kurs pro lektorky medového pečiva a 
setkaní současných lektorek Českého svazu včelařů. Bude-
me se zabývat i problematikou muzeum a škola, zprostřed-
kujeme výměny názorů a zkušeností a společným výstupem 
budou opět skripta, kde najdete souhrn návodů, adres a vzo-
rů, které Vám pomohou při realizování podobných programů 
ve Vaší instituci. 
Poplatek 400,- Kč je možné uhradit převodem z b.ú. nebo 
v hotovosti na místě. 
Ubytování a stravu je možné zajistit na internátě SOU, ma-
ximálně však 12 osob. Ubytování – 190,- Kč / noc, strava 
130,- Kč / snídaně, oběd, večeře. Tyto informace je nutné 
uvést na přihlášce. 
Cestovné, ubytování a stravu si hradí účastníci nebo vysílají-
cí organizace. 
Pokud máte zájem se zúčastnit, odešlete nejpozději do 10. 
5. 2004 vyplněnou přihlášku na adresu:  
Jitka Petříčková, Pařížov 10, Třemošnice 538 43.  
Počet míst je omezen, rozhoduje pořadí došlých přihlášek. 
Podrobné informace na e-mailu: jitka.petrickova@tiscali.cz, 
popř. tel. 469 662 174. 
 
Pokud si chcete již teď reservovat termíny připravovaných 
seminářů, tak tady jsou: 
Podzimní „hravý“ seminář – Máslovice: 27.–28. září 2004 
Zimní vánoční seminář – Nasavrky u Chrudimi: 3.–4. prosin-
ce 2004 

II. řemeslný seminář vII. řemeslný seminář vII. řemeslný seminář vII. řemeslný seminář v    NasavrkáchNasavrkáchNasavrkáchNasavrkách    

Jan Malík (1904Jan Malík (1904Jan Malík (1904Jan Malík (1904––––1980) 1980) 1980) 1980) –––– osobnost tvůrce a jeho význam pro současnost osobnost tvůrce a jeho význam pro současnost osobnost tvůrce a jeho význam pro současnost osobnost tvůrce a jeho význam pro současnost    
27.27.27.27.––––30. června 200430. června 200430. června 200430. června 2004    

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi pořádá 
společně se Sdružením pro vydávání časopisu Loutkář, 
Sdružením profesionálních loutkářů a Českým střediskem 
mezinárodní loutkářské organizace UNIMA mezinárodní 
konferenci k nedožitým stým narozeninám významného lout-
kářského režiséra, autora, scénografa, teoretika, historika, 
organizátora a propagátora loutkového divadla dr. Jana Ma-
líka. Kromě referátů českých i zahraničních účastníků se 
v programu počítá s promítnutím televizního záznamu Malí-
kovy unikátní inscenace Zlatovláska z Ústředního loutkové-
ho divadla v Praze z roku 1956 a se dvěma verzemi (pro děti 
a pro dospělé) inscenace Malíkovy proslulé (do sedmnácti 
jazyků přeložené) hry Míček Flíček v provedení kladenského 

Divadla Lampión. Vzhledem k tomu, že součástí oslav Malí-
kových stých narozenin bude i výstava o jeho životě a tvorbě 
ve výstavní síni chrudimského Divadla Karla Pippicha, bude 
její návštěva rovněž zahrnuta do programu konference.  

Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit 
na adrese: Alena Exnarová, Muzeum loutkářských kultur 
v Chrudimi, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim, tel. 469 620 
650, e-mail: alena.exnarova@puppets.cz. Budou jim zaslány 
podrobné informace. 

Alena Exnarová 
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V červnu loňského roku schválila vláda České re-
publiky usnesení č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradič-
ní lidovou kulturu v ČR. Pro národopisný obor a příbuzné 
discipliny, ale i pro resort školství, krajskou a místní samo-
správu je tak k dispozici ucelený materiál s návrhem úkolů, 
jež by se měly řešit v následujících letech prvního desetiletí 
nového věku.  

Hned v úvodu je nutno poznamenat, že přijetí doku-
mentu a jeho naplňování není jen úzce českou záležitostí. 
Nebezpečí ztrát v oblasti tradiční lidové kultury si světové 
společenství uvědomuje už po několik desetiletí. Chápe též 
nutnost ochrany toho pozitivního, co lidstvo při svém vývoji 
vytvořilo a co se dochovalo do dnešních dnů. Státy vnímají, 
že např. ztráta tradičních dovedností, uměleckých forem, 
zvyků či rituálů a dalších hmotných i nehmotných artefaktů 
tradiční lidové kultury snižuje kulturní rozmanitost světa  
a může znamenat v některých případech i absenci poznatků 
užitečných pro trvale udržitelný rozvoj, jako jsou např. někte-
ré zásady a metody tradičního zemědělství, respektu 
k přírodě apod. V procesu péče o tuto nejcitlivější část kul-
turního dědictví v mezinárodním měřítku je vůdčí intelektuál-
ní silou Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 
(UNESCO). Dokument schválený 25. zasedáním Generální 
konference UNESCO v roce 1989 pod názvem „Doporučení 
k ochraně tradiční a lidové kultury“ (dále jen „Doporučení“) je 
dosud jediným mezinárodně uznávaným dokumentem v této 
oblasti. 

Doporučení vybízí členské státy k přijímání opatření 
nezbytných pro identifikaci, zachování, záchranu, šíření, 
právní ochranu, propagaci a mezinárodní spolupráci 
v oblasti tradiční lidové kultury. Státy by měly aplikovat prin-
cipy a zásady uvedené v tomto dokumentu na svém území 
podle vlastních právních zvyklostí a pravidel, například i for-
mou zákona, vyžaduje-li to povaha řešení otázky. Doporuče-
ní se tak stalo mimořádným a silným podnětem k rozvoji pé-
če o tradiční lidovou kulturu v řadě zemí.  

Situace v České republice v době politických a spo-
lečenských změn po roce 1989, kdy bylo Doporučení přijato, 
komplikovala systematickou realizaci principů a zásad, které 
v něm jsou uvedeny. 

První kroky Ministerstva kultury ČR (dále jen MK) 
směřovaly k popularizaci Doporučení vůči odborným institu-
cím a veřejnosti a k oficiálnímu zjišťování, do jaké míry a 
s jakým úspěchem se státní instituce zhostily péče o tradiční 
lidovou kulturu. Ucelený materiál pro účinnější péči o tra-
diční lidovou kulturu však nebyl zpracován a dosud chyběl. 
Tuto citelnou absenci má zaplnit tímto představovaná kon-
cepce. 

Předmětem koncepce je péče o část kulturního dě-
dictví – péče o tradiční lidovou kulturu na území České re- 

publiky. Tradiční lidová kultura je pro účely této koncepce 
souborem výtvorů, hmotných i nehmotných, vyvěrajících 
z kulturních společenství, založených na tradici, vytvářených 
skupinou nebo jednotlivci a uznávaných jako obraz tužeb 
společenství, které odrážejí jeho kulturní a sociální identitu. 
Vzory a hodnoty vlastní tradiční lidové kultuře se předávají 
ústně, napodobováním či jinými způsoby. Její projevy zahr-
nují zejména hudební, taneční a slovesný folklor, hry, myto-
logii, obyčeje a zvyky, způsob obživy a tradiční zemědělské 
postupy, řemeslnické výroby a technologie, architekturu  
a další druhy lidové umělecké tvorby.  

Cílem je podpořit uchování dosud existujících jevů 
a předat je jak v rámci jedné generace, tak mezigeneračně. 

Tento základní cíl se člení do souboru opatření, 
která mají napomoci uchování a předání rozličných projevů 
tradiční lidové kultury. Mohou tak výrazně obohatit soudobou 
kulturu, přispět přirozenou cestou k uchování kulturní  identi-
ty a zároveň obohatit specifickými rysy soudobou evropskou 
kulturu a vnést český vklad do kulturní rozmanitosti Evropy. 

Opatření budou směřovat k:  
• identifikaci jevů tradiční lidové kultury; 
• shromažďování a zvyšování úrovně jejich dokumentace, 

budování informačních databází, jejich zpracování a zpří-
stupnění (soupisy a přehledy institucí, občanských sdru-
žení a jiných právnických osob zabývajících se tradiční 
lidovou kulturou a přehledy jednotlivých jevů tradiční lido-
vé kultury) veřejnosti; systematická dokumentace a vý-
stupné databáze usnadní porozumět procesům, jimiž se 
tyto tradice mění; 

• předání tradic lidové kultury následovníkům (výuka a vý-
chova ve školách, včetně škol vysokých, mimoškolní  
výchovně vzdělávací aktivity, výchova ve společenství); 

• prezentaci tradiční lidové kultury a jejích hodnot široké  
i užší odborné veřejnosti v České republice i v zahraničí;  

• ochraně jak jevů, tak dokumentace tradiční lidové kultury. 
(Pokračování na stránce 15) 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturuKoncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturuKoncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturuKoncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu    
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Téma: Rok nehmotného kulturního dědictví 
Muzea a nehmotné kulturní dědictví              

            18. května 2004 bude po celém světě připomínán Mezinárodní den muzeí, pro nějž bylo v letošním roce zvoleno téma  
„Muzea a nehmotné kulturní dědictví“.Pro muzejní profesi je otázka nehmotného kulturního dědictví jedním z velkých úkolů do 
budoucna. Muzeum je tradičně místem, kde se uchovávají a opatrují hmotné doklady minulosti, aby mohly podat svědectví  
o dávných časech. Ale jak je to se zvyky, tradicemi, vědomostmi či dovednostmi souvisejícími s těmito předměty? Nehmotné 
dědictví je přece také nedílnou součástí každé civilizace.  
            Letošní Den muzeí bude přípravou na 20. Generální konferenci ICOM, která proběhne v korejském Soulu v říjnu 2004 
a jejímž hlavním tématem bude právě nehmotné dědictví. Nejrůznější akce uskutečněné na celém světě u příležitosti Dne mu-
zeí  se tak stanou východiskem pro úvahy a diskuse v Soulu, kde k nim setkání muzejních pracovníků z celého světa poskytne 
jedinečnou příležitost.  
Další informace k tomuto tématu najdete na adrese http://icom.museum/jim.html  

dle tiskové zprávy ICOM 



Koncepce nastiňuje i oblasti nástrojů, jimiž by mělo 
dojít k zajištění plnění úkolů. K těm nejdůležitějším bezespo-
ru patří nástroje institucionální, dále ekonomické, řídící, me-
todické, legislativní a v neposlední řadě i společenské (blíže 
viz. 3. část Koncepce). Nejdůležitější část Koncepce je po-
třeba spatřovat v její čtvrté části, kterou autoři nazvali  
„Konkrétní úkoly“, jež jsou dále rozpracovány v obsažné cel-
ky jako je 1. Identifikace jevů tradiční lidové kultury, 2. Doku-
mentace projevů tradiční lidové kultury, 3. Uchování tradiční 
lidové kultury, 4. Šíření, prezentace a předávání hodnot tra-
diční lidové kultury a 5. Mezinárodní spolupráce. V samém 
závěru Koncepce jsou popsány „Finanční nároky na státní 
rozpočet“ v souvislosti s plněním výše uvedených úkolů. Mi-
nisterstvo kultury ČR ve stručnosti představuje stávající fi-
nanční možnosti resortu a také odhadované náklady na ob-
dobí do roku 2010.    
            Tištěnou podobu Koncepce možná v těchto dnech 
objevíte ve své poště. Rozesílá ji v muzejní a galerijní síti 
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici spolu se žádostí  
o zpracování Dotazníku pro instituce a organizace zabývající 
se projevy tradiční lidové kultury na území Čech, Moravy  
a Slezska. NÚLK ve Strážnici bude mít při řešení úkolů ply-
noucích z Koncepce jednu z klíčových rolí, v jeho struktuře 

např. vznikne Centrum lidových tradic – ústřední dokumen-
tační a vzdělávací pracoviště. V současné době zahajuje 
ústav přípravné práce na reprezentativním elektronickém 
portálu pro lidovou kulturu, který bude zpočátku přístupný na 
jeho www stránkách (www.ulk-straznice.cz). 

Projevy tradiční lidové kultury jsou častým námě-
tem národopisného bádání, jsou zaznamenávány a zpřístup-
ňovány v řadě odborných institucí, v archivech spolků či jed-
notlivců. Převážně jsou však dokumentovány výběrově  
a nesystematicky, někdy dokonce i nahodile. Většina ucele-
ných pojednání o lidových tradicích pochází z konce 19. sto-
letí a začátku 20. století. Nezbývá než si přát, aby Koncepce 
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR byla stimulují-
cím dokumentem pro práci muzeí a instituce etnologického 
výzkumu, oblast školního vzdělání, činnost uměleckých sou-
borů a spolků, aktivity obcí a měst i zájem tvůrčích jednotliv-
ců.  

Luboš Smolík  
 

P.S. V příštím čísle Věstníku AMG ČR přineseme rozhovor 
se zástupcem MK ČR na téma představ o plnění úkolů vy-
plývajících z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kul-
turu v České republice. 
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Několik poznámek k ekomuzeímNěkolik poznámek k ekomuzeímNěkolik poznámek k ekomuzeímNěkolik poznámek k ekomuzeím    
Jiří Langer 

T é m a :  E k o m u z e a  

Úvahy Jana Doláka ve Věstníku (1/2004, s. 11-16) 
mne vyprovokovaly, abych napsal těchto pár řádků. Jan Do-
lák vystihl, že muzea v Čechách jsou regionálními zmenše-
ninami Národního muzea a že je u nás velmi nesnadné vy-
bočovat z tradice a nekopírovat jí předkládané vzory, ať ne-
sou jakýkoliv název. Necítím v tom pejorativní smysl. Ostat-
ně v muzeologii známé koncepční proklamace, filozofující 
teorie nebo právní normy se v praxi ne vždy uskutečňovaly, 
a to kdekoliv v Evropě. Z českého paradigmatu se nejpod-
statněji odchýlil snad jedině rožnovský Bohumír Jaroněk 
koncepcí a realizací muzea v přírodě. Byl to mimořádný čin, 
avšak on, výtvarník okouzlený Národopisnou výstavou čes-
koslovanskou a při tom nepoučený českou muzejní tradicí,  
v roce 1909 se zájmem přijímal svědectví svého bratra  
o skandinávských muzeích v přírodě. Snad proto jeho dílo 
česká muzeologie nevnímala jako svoji vlastní součást a až 
do roku 1974 bylo chápáno pouze jako odkladiště památek, 
na jejichž ochranu na původním místě společnost rezignova-
la. Když se muzejní koncepce Valašského muzea v přírodě 
zrodila a byla také realizována, nikdo nerespektoval její od-
lišnosti od uvedené tradice a dodnes nejsou v naší legislati-
vě brány v úvahu (LANGER, J., 2002: Rozdíly v pojetí  
a zpracování sbírek v muzeích v přírodě a muzeí tradičního 
typu. In: Sbírkové předměty v muzeích v přírodě. Rožnov  
p.R., CD ). Metodika našich muzeí v přírodě z roku 1981 
byla legalizována jen na Slovensku (Národopisná muzea  
v přírodě, teoretická a metodická východiska k realizaci. 
Rožnov p.R. 1981). Tam se ani martinské ani bratislavské 
Slovenské národné múzeum nestalo vzorem, který by bránil 
vytváření muzeí principiálně jiných.  

Zahraniční ekomuzea nevnímám jako důsledek 
společenské potřeby klást větší důraz na poznání a zacho-
vání přírodního životního prostředí. Z hlediska muzejního to 
znamená potřebu zkoumat a prezentovat vztahy činností 
člověka (v rámci tzv. lidské civilizace) k přírodě za účelem 
hledání optimálního stavu. Některá muzea se k tomuto po-
slání snad i hlásí, protože ve společnosti přežívá iluze o his-
torickém procesu zhoršování tohoto vztahu. Historický prin-
cip problému se nabízí jako muzejně interpretovatelný. Vý-

sledkem jsou však jen velmi úzké dílčí sondy vedoucí k tzv. 
poznání (doložení a mnohdy jen ilustrování artefakty) dávno 
známých sociálních procesů industrializace rolnických ko-
munit. Úzký pohled je dán omezenými možnostmi muzeí na 
objekty opuštěných továren, zemědělských usedlostí nebo 
dokonce části velkostatku. Ve Francii, Norsku a jinde i mimo 
Evropu ekomuzea dosahovala komplexnějšího pohledu, jen 
pokud si vybudovala vlastní muzea v přírodě a vydávala se 
ve druhé polovině 20. stol. na cestu od r. 1891 dobře zná-
mou a osvědčenou. V podstatě ekomuzejní hnutí znamenalo 
posun od profesionalismu k amatérství a u některých od 
právně zajištěné ochrany dokladů o minulosti k rezignaci na 
ni. Kvalitu muzea v přírodě obvykle měříme podle množství 
komponentů, které je schopno obsáhnout při rekonstrukci 
historického prostředí, a to pomocí komponentů jak spole-
čenských tak přírodních. To vyžaduje práci poměrně velkého 
množsví odborně poučených lidí. Potom se takový útvar stá-
vá skutečnou laboratoří, ve které je možno rekonstruovat  
i historické činnosti v širokých vazbách včetně např. bydlení 
a pracovní činnosti rodiny s postihnutím strukturálních vzta-
hů i postavení v sousedské komunitě. Něco takového nelze 
realizovat v současné vesnici na původním místě, která je již 
naprosto jiným fenomenem, a to i když v ní stojí několik star-
ších domů. Doložili jsme to několika experimenty chování 
starých lidí (mladí se jim přizpůsobují) v obou prostředích. 

V posledních letech jsem analyzoval více než 500 
evropských muzeí v přírodě (kniha o nich vyjde letos v na-
kladatelství Baset), některá z nich sleduji více než 40 let  
a zajímaly mne jejich koncepční, ekonomické a provozní 
změny. Nemohu se ubránit dojmu, že proměna muzeí tradič-
ních i muzeí v přírodě v ekomuzea nebo vznik ekomuzeí bez 
jakékoliv předcházející formy existence je východiskem  
z nouze. Především té ekonomické nouze. Od poloviny 70. 
let v některých západních zemích s nejhustější muzejní sítí 
se začaly měnit zásady financování postupným přesouvá-
ním hlavní zátěže ze státu na regionální samosprávu a pak 
dále na spolky a místní sdružení. 

Touha venkovanů poznávat svoji minulost a zacho-
vávat doklady o ní nebyla probuzena zdůrazněním ekologie 
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v základním vzdělání, 
ale historie se širším 
vlastivědným zaměře-
ním. Od 70. let se budo-
valy tzv. lokální archivy, 
které využívali přede-
vším učitelé, aby dětem 
historické epochy přiblí-
žili na základě osudů 
jejich obce a jejich vlast-
ních předků. Dobrovolná 
zájmová činnost amaté-
rů (sedláků, dřevorubců, 
řemeslníků a hlavně ne-
zaměstnaných osob) 
tam bývá na slušné od-
borné úrovni a většinou 
je usměrňovaná odbor-
ným poradcem nebo 
dokonce zaměstnancem 
vzdělaným aspoň v příbuzném oboru. Vlastníkům ekomuzea 
obvykle nezáleží na návštěvnících, budují si ho pro sebe a v 
něm experimentují, co je napadne. 

Z návštěvy některých ekomuzeí a z informací, které 
jsem o nich slyšel od kolegů, jsem měl smíšené pocity  
o značné rozmanitosti jejich poslání. Zajímalo mne proto, jak 
vytváří a provozuje takové muzeum jeden z předních ideolo-
gů druhé generace evropského ekomuzejního hnutí, John 
Aale Gjestrum (Gjestrum J.A.-Maure M. (ed.): Økomuseu-
msboka-identitet, økologi, deltakelse. Tromsø-Gjøvik 1988; 
Gjestrum J.A.: The ecomuseum in Norway. Toten 1986). 
Navštívil jsem ho v norském Toten v srpnu 1993, těsně před 
obhajobou jeho muzeologické doktorské disertace na švéd-
ské univerzitě v Umeå. Podle jeho názoru se tradiční muzea 
přežila na konci 19. stol., kdy se potřeby společnosti začaly 
soustřeďovat na muzea v přírodě a ta se přežívají dnes, ne-
boť zájmy sociálního prostředí už mohou uspokojit jen eko-
muzea. Ta si lidé utvářejí sami pro upevnění své identity, pro 
využívání všeho prospěšného z poznané minulosti. To vyža-
duje rozsáhlý systém celoživotního sebevzdělávání. Za nej-
podstatnější považují vytváření kolektivní paměti, a to z reál-
né lidské paměti a z archivních záznamů ve vlastní počítačo-
vé databance. Věří, že jim to pomáhá v řešení kulturnější 
budoucnosti. Komuna (správní jednotka zahrnující obvod 
přibližně jaký patřil k našim bývalým střediskovým obcím)  
v Toten má kolem 30 000 obyvatel žijících většinou rozptýle-
ně na 800 km2 a ekomuzeum řídí 1500 členný Spolek míst-
ních dějin. Komuna platí mzdy 12 zaměstnancům, 2 z nich 
jako odborníci mají funkci odborného konzultanta (J. A. 
Gjestrum a T. Dahl). Ekomuzeum v Toten se skládá ze šesti 
částí: 1. opuštěná fabrika na mléčné konzervy (nejstarší  

v Norsku), kterou postupně revitalizují; 2. muzeum v přírodě, 
které hospodaří v 45hektarovém areálu statku z 18. stol. do 
něhož přenesli střední rolnickou usedlost, několik chalupnic-
kých a řemeslnických domků a sezonní pastevecké stavby; 
3. usedlost malíře-klasika Petra Balka (1804–1887) s galerií 
a ubytovnou pro kurzy rukodělných řemeslných technik, kte-
ré pořádají pro zájemce z celého Norska; 4. památkové stře-
disko pečující o údržbu kostelů, starých domů a chráněných 
přírodních území; 5. středisko pro experimentální vzdělávací 
činnosti v základním školství; 6. lokální univerzita pro dospě-
lé, ve které v 17 kurzech zdarma studuje (po 2 hodinách týd-
ně) kolem 500 farmářů a dalších obyvatel (lektory jsou učite-
lé skutečných univerzit). Příjmy z návštěvnosti tvoří 5% roz-
počtu krytého jak komunou, tak krajskou samosprávou, ale  
z podstatné části také státem. V celé komuně nenajdete 
místnost s muzeáliemi ve vitrinách. Seveřané a Norové  
v první řadě si berou příklad více z Hazeliova Skansenu než 
z Nordiska museet sídlícího v úctyhodné budově. I v novém 
vstupním objektu muzea v přírodě v Lillehammeru s moderní 
architekturou nenajdete vitriny, ale v kójích rekonstrukce dí-
len a různých historických prostředí. 

Dnes si kladu otázku: Může být lepší laboratoří pro 
zkoumání a ověřování vztahu člověka a přírody než muze-
um v přírodě větší kategorie, které má 80-150 ha historické 
krajiny s rekonstrukcí historického sídelního prostředí odbor-
ně prozkoumaného a hmotně dokladovaného? V Čechách 
na ni nečekám kladnou odpověď. Jan Dolák čtenáři předklá-
dá všechny aspekty, které jsem v praxi zjistil a divím se, že 
se ani v závěrečných úvahách nezmiňuje (nesrovnává)  
o formě muzeí v přírodě (prosím, neříkejte jim skanzeny). Po 
celý život jsem se u nás (na rozdíl od zahraničí včetně Slo-
venska) setkával a setkávám s neznalostí poslání a metod 
muzeí v přírodě, jak na úrovni teoretické, tak realizační  
a s neochotou se s nimi seznámit. Mnozí kolegové z tzv. 
kamenných (tradičních) muzeí je považují za okrajovou polo-
muzejní zvláštnost jakéhosi přesahu památkové péče a pa-
mátkáři se neradi smiřují s prioritou jejich muzejní 
(specifickou interpretací vědecké syntézy) a nikoliv jen zá-
chranářské funkce. 

I evropská muzea v přírodě mají rozmanité koncep-
ce, formy a návštěvnické programy, v minulosti měla své 
zlaté časy i údobí úpadku nebo dokonce zániku. Většinou 
nejsou kopií Hazeliova Skansenu, k němuž se hlásí jako  
k pravzoru. Jsou živým neustále proměnným organismem. 
Místní podmínky rozhodují o zájmu zřizovatele, o finančních 
zdrojích, o zainteresování odborníků a o nemovitých pro-
středcích (budovách a kvalitě areálu). Je tedy logické, že se 
v Čechách nedaří překračovat tradice, a to do jisté míry stej-
ně jako v Norsku, Švédsku a mnohde jinde. Lze si jen přát, 
aby tradice nevytvářela uniformitu a kvalita výstupů byla 
vždy nadřazená proklamované formě muzea.  

s ředitelem Moravské galerie vs ředitelem Moravské galerie vs ředitelem Moravské galerie vs ředitelem Moravské galerie v    Brně Markem PokornýmBrně Markem PokornýmBrně Markem PokornýmBrně Markem Pokorným    
            Pane Pokorný, od 1. března jste byl ministrem kultury 
jmenován ředitelem druhého nejvýznamnějšího muzea vý-
tvarného umění v České republice, Moravské galerie v Brně. 
K jmenování Vám blahopřeji a prosím Vás o odpovědi na 
následující otázky pro čtenáře Věstníku Asociace muzeí  
a galerií. 
 
 

Otázka první: Pane Pokorný, stojíte v čele instituce, která 
spravuje nejen z pohledu České republiky, ale i z pohledu 
evropského přinejmenším pozoruhodnou sbírku uměleckých 
děl. Jedná se o vpravdě ctihodnou instituci! Vzpomenete si, 
co Vás napadalo, když jste ukládal jmenovací dekret do šup-
líku? 

Bohužel jsem dostal do ruky – jak je tomu ostatně zvy-
kem a nepřekročitelným pravidlem – „pouhou“ xerokopii své-
ho dekretu, takže do pomyslného šuplíku putovala ona. Na-
padlo mne, že – až budu jednou z Moravské galerie odchá-
zet – snad nebudu tak bledý jako ta xerokopie. 
 
 

Otázka druhá: Muzeí výtvarného umění, kterým u nás říká-
me galerie, je v České republice kolem třiceti. Spolu s Ná-
rodní galerií je ale Moravská galerie bezesporu jakousi je-
jich „vlajkovou lodí“. Co z toho pro Vás plyne? 

Hrdost, práce a odpovědnost. O možnosti snít  
nemluvě. 
 

Věstník AMG 22004 

16 

 

R o z h o v o r  



Otázka třetí: Čtenářům Věstníku je známo, že Moravská 
galerie prošla v uplynulých letech složitým obdobím. Na jed-
né straně se rekonstrukcí budov, které užívá, výrazně zlepši-
ly podmínky pro její práci, na druhé straně i na veřejnost pro-
nikly vážné vnitřní rozpory, které na Moravskou galerii vrhaly 
jakýsi podivný stín. V rozhovoru na www stránkách Morav-
ské galerie sice říkáte, že to je pro Vás minulost a „otevíráte 
novou stránku“, jenže znáte to – ona ta minulost bývá potvo-
ra a když ji vystrčíte dveřmi, může vlézt zpátky oknem. Máte 
nějakou představu alespoň o tom, co bylo hlavní příčinou 
oněch rozporů a tedy i o tom, jak jim do budoucna zamezit? 

O příčinách mám nejen představu, ale také dosta-
tek informací. Vždycky se jedná o souběh různých příčin  
a jejich nešťastných a často také nezamýšlených důsledků. 
Nehodlám minulost vystrkovat dveřmi, ale rozpory či 
problémy řešit od začátku. To je také smysl prohlášení, že 
jde o uzavřenou kapitolu. Rozpory a emoce se jistě za tu 
dlouhou dobu “mezi” přestrukturovaly a já nehodlám řešit 
něco, co je třeba právě v tuto chvíli jinak. O systémových 
chybách v organizaci a komunikaci uvnitř instituce si stejně 
udělám přesnou představu až nyní. Ona – řečeno  
s Rogerem Baconem – idola, jsou strašná jen tehdy, když se 
je bojíme nazvat pravým jménem. Pojmenuji si je ovšem 
sám. Interpretace z minulosti mohou být vodítkem, ale já 
mám tu výhodu, že přicházím zvenku a nejsem vázán zvy-
kovým právem, takže leccos z minulosti se mne prostě netý-
ká. Dívám se dopředu a z této perspektivy budu rozhodovat. 

 

Otázka čtvrtá: Zdálo se, že ony vnitřní rozpory se – mimo 
jiné – točily kolem postavení Uměleckoprůmyslového muzea 
v rámci Moravské galerie, míry jeho autonomie. Mohl byste 
alespoň nastínit, jak tento problém vnímáte? 

Uměleckoprůmyslové muzeum vnímám jako sou-
část jednoho celku, jímž je Moravská galerie v Brně. Histo-
ricky vzniklá rozmanitost a členitost galerie, jíž se ostatně 
budeme věnovat v nejbližších letech, tvoří sice základní po-
tenciál její budoucnosti, ale rigidní lpění na „autonomii“ je 
cestou do pekel, oslabuje celek a brání v komplexnějším 
chápání uměleckého dědictví. Potřeby kulturního života, 
ochrany a prezentace sbírek mají dnes širší rámec a větší 
možnosti, než – sice pochopitelné, ale neproduktivní – lpění 
na „dvoukolejnosti Moravské galerii“. Spolupráce mezi jed-
notlivými sbírkami stojí v centru mé pozornosti, aniž bych 
chtěl smývat (prostupné) hranice dané historií a jejich odliš-
ným přístupem ve vztahu ke sbírkovým předmětům. 
 

Otázka pátá: V české kotlině se vede už dlouhá léta polemi-
ka na téma, zda sbírkotvorné galerie jsou „běžným“ muze-
em, specializovaným na výtvarné umění anebo jsou „něčím 
víc“ či „něčím jiným“. Jaký je Váš názor? 

Sbírkotvorné galerie jsou prostě galerie – jejich vý-
voj, historický i provozní kontext určují jiné mechanismy  
a souvislosti, než je tomu u – jak Vy říkáte – „běžných“ mu-
zeí. Možná tomu tak vždycky nebylo, ale vývoj galerií speci-
alizovaných na výtvarné umění silně akcelerovaný 
v posledních desetiletích přece jenom klade jiné otázky. Nic-
méně integrace jiných prvků, ať už „klasicky muzejních“ či 
souvisejících s kulturním provozem a živou kulturou, mě 
vždycky přitahovala. Ano, galerie jsou něčím jiným, ale pře-
devším z hlediska provozu a specifických cílů. Stejně tak lze 
říci, že „běžné“ muzeum je jiné ve vztahu ke galerii. Do jaké 
míry je Národní technické muzeum stejné jako Muzeum hud-
by či Památník písemnictví? 
 

Otázka šestá: Je o Vás známo, že jste byl v minulosti re-
spektovaným novinářem, kriticky píšícím na téma kultury  
a zvláště pak moderního výtvarného umění. Myslíte si, že 
Vám tato praxe nějak může pomoci v práci ředitele galerie? 
Pokud ano, v čem?  

Ano, jistě. Jako každá velká zkušenost. Byl jsem 
zvyklý pracovat intenzivně a pod tlakem: času i různých zá-
jmů. Zkušenost z privátního sektoru je nepřenosná, ale vím, 

že lze pracovat efektivně a nevymlouvat se. Vzhledem ke 
svým dalším aktivitám – mezi jinými jsem vydával časopis  
o výtvarném umění a kurátorsky připravil řadu výstav – jsem 
se naučil, co je to střet zájmů a jak mu předcházet. 
 

Otázka sedmá: Jak vnímáte slovo „moravská“ v názvu gale-
rie, jíž jste se stal ředitelem? 

Adjektivum „moravská“ v názvu galerie vyznačuje 
její geografickou a historickou jedinečnost. V tomto smyslu 
je to velmi dobrá značka. Ačkoli můžeme pracovat v širokém 
evropském kontextu, vždycky budeme vědět, že naše per-
spektiva je něčím určena. A reflexe této perspektivy, nikoli 
její mechanické přijetí, je to, co mě zajímá. 
 

Otázka osmá: Moravská galerie v Brně je státní příspěvko-
vou organizací, je tedy do značné míry závislá na finančním 
příspěvku ze státního rozpočtu. Podle předpokládaného vý-
voje státních financí se nezdá být příliš pravděpodobné, že 
by se výše tohoto příspěvku nějak výrazně zvyšovala, ale 
předpokládat se naopak dá, že náklady na provoz a činnost 
výrazně porostou. Jak tuto situaci hodláte řešit? 

Náklady na provoz rozhodně budeme muset prů-
běžně řešit se zřizovatelem, co se týče příspěvků na činnost 
máme rezervy ve využívání grantů či programů Evropské 
unie. Podstatné bude, zda se nám podaří získat silné strate-
gické partnery v regionu. Poněkud utopickou, ale přesto zá-
sadní otázku pro efektivní využívání státního příspěvku je 
stále komplikovanější administrativní systém a malý či téměř 
neexistující prostor pro jeho využívání podle potřeb organi-
zace, nikoli podle tabulek a strnulých předpisů. Mezi dodržo-
váním předpisů a efektivním vynakládáním státních peněz 
bývá rozpor. 
 

Otázka devátá: Moravská galerie v Brně je už řadu let hlav-
ním pořadatelem Bienále grafického designu. Jaký je Váš 
názor na tuto mezinárodní přehlídku a její budoucnost?  

Význam a kvalita Bienále grafického designu 
v posledním desetiletí stále roste. Ačkoli jsem byl počátkem 
90. let k této akci velmi skeptický, posun mezi rokem 1994  
a tím, jak bude bienále vypadat letos, je evidentní. Myslím, 
že jde o jednu z nejvýznamnějších akcí svého druhu ve svě-
tě. Troufám si dokonce tvrdit, že z hlediska našich novodo-
bých kulturních dějin a jeho současné kvality je jeho význam 
srovnatelný s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlo-
vých Varech, jemuž nejen média věnují podstatně – a v pří-
padě médií logicky – větší pozornost. V budoucnosti by mělo 
bienále více zdůraznit a reflektovat nová média a nové způ-
soby vizuální komunikace. 
 

Otázka desátá: Je známo, že řízení každé instituce stojí na 
třech nohou – na odbornosti, ekonomickém zdraví a na práci 
s lidmi. Zastavme se u té třetí. Už jste několikrát řekl, že ne-
máte zájem na nějakém „personálním zemětřesení” a do-
konce jste uvedl, že do konce letošního roku nepočítáte  
s žádnými radikálními personálními a organizačními změna-
mi. Jistě je Vám ale znám nepsaný zákon, že čím déle nový 
ředitel ponechá vše při starém, tím obtížněji se mu pak pří-
padné organizační a personální změny prosazují. Neobává-
te se toho? 

I kdybych chtěl třást zemí, obávám se, že za dveřmi 
nestojí fronta kvalitních či ještě kvalitnějších odborníků, byť 
jisté zálohy tu jsou. Což samozřejmě neznamená, že vše 
zůstane při starém. Potřebuji ovšem čas na přesnou analý-
zu. Mám pravděpodobně jiný styl práce, jiné zkušenosti  
a jiné požadavky, než většina pracovníků v muzeích a gale-
riích. To samo o sobě si vynutí změny. 
 

Otázka jedenáctá: Představte si, že se píše 1. březen roku 
2009, Vy jste tedy právě ukončil pátý rok svého působení 
v čele Moravské galerie v Brně a na tiskové konferenci máte 
připomenout to nejpodstatnější, čeho galerie pod Vaším ve-
dením dosáhla. O čem byste na té tiskovce zejména rád ve-
řejnost informoval?  
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Výstava Výstava Výstava Výstava „„„„Padesátá léta“ Padesátá léta“ Padesátá léta“ Padesátá léta“     
Muzeum Mladoboleslavska, Mladá BoleslavMuzeum Mladoboleslavska, Mladá BoleslavMuzeum Mladoboleslavska, Mladá BoleslavMuzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav    

11. březen 200411. březen 200411. březen 200411. březen 2004––––13. června 200413. června 200413. června 200413. června 2004    

stachanovci, i tehdy jsme museli žít, bydlet, oblékat se, pe-
čovat o výživu a výchovu svých dětí a v dané, značně ome-
zené míře se také bavit a odpočívat. Právě na tuto mnohdy 
opomíjenou složku našeho tehdejšího života se soustředí 
výstava „Padesátá léta“, která bude probíhat ve výstavních 
sálech Muzea Mladoboleslavska a Státního okresního archi-
vu na mladoboleslavském hradě. Starší návštěvníci si zde 
budou moci zavzpomínat, ti mladší pak získat zcela nové 
poznatky o tom, jaký jsme tehdy používali nábytek, čím jsme 
si vypomáhali při domácích pracích, co jsme nakupovali, jak 
jsme si hráli a relaxovali.  

Již zmíněná dobová politická atmosféra pochopitel-
ně na výstavě chybět nemůže, ostatně každého z nás tehdy 
doprovázela již od školních lavic. Pořadatelům výstavy se 
podařilo za účelem jejího dokreslení shromáždit z vlastních 
zdrojů i z fondů dalších institucí dostatek poutavých obrazo-
vých i písemných dokumentů a předmětů. Věříme, že nejen 
z tohoto důvodu vzbudí zájem široké veřejnosti a především 
škol našeho regionu, pro které může být výstava význam-
ným přínosem k výuce novodobých dějin i dalších předmětů. 

 
Luděk Beneš 

Padesátá léta – pokud proneseme tato dvě slova 
před člověkem patřícím ke střední nebo starší generaci, bu-
de mu zcela jasné o jakém časovém období hovoříme. Ač-
koliv se v průběhu dějin naší země opakoval letopočet 
s číslicí 5 na předposledním místě mnohokrát, nikdo z nás  
„věkově pokročilejších“ nezapochybuje, že je řeč o letech 
1950-1960. Jaké však toto desetiletí bylo? A jak je přiblížit 
nejmladší generaci, pro kterou je už pouze sice nedávnou, 
ale přece jen minulostí? 

Bezpochyby lze konstatovat, že padesátá léta za-
čala už v únoru 1948. Navenek zákonné, ve skutečnosti 
však předem připravené a ve své podstatě násilné převzetí 
moci Komunistickou stranou Československa určilo charak-
ter politického a veřejného života a ovlivnilo výrazně také 
život soukromý a rodinný po následujících 40 let. Převratné 
změny „na cestě k socialismu“ neblaze vrcholící v první po-
lovině padesátých let politickými procesy, „združstevňová-
ním“ vesnice a dalšími nezákonnými jevy zcela změnily po-
dobu celé společnosti i jednání a myšlení jednotlivých obča-
nů. 

Na druhé straně i v letech, kdy se téměř neustále 
schůzovalo a manifestovalo, uzavíraly se závazky, posílaly 
rezoluce a úderníci se v překonávání norem předháněli se 

František Drtikol: Fotografie zFrantišek Drtikol: Fotografie zFrantišek Drtikol: Fotografie zFrantišek Drtikol: Fotografie z    let 1918let 1918let 1918let 1918––––1935193519351935    
Výstavní sál Uměleckoprůmyslového museaVýstavní sál Uměleckoprůmyslového museaVýstavní sál Uměleckoprůmyslového museaVýstavní sál Uměleckoprůmyslového musea    
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Vstoupíme-li do širokého řečiště uměleckého  
a myšlenkového odkazu Františka Drtikola, udiví nás jeho 
členitost. Všechny dosavadní pokusy o načrtnutí jeho celko-
vého rozsahu a odkrytí jeho nejhodnotnějšího jádra vždy 
vedly ke zjištění, že neprobádaných míst je mnohem více, 
než se dosud předpokládalo. Také naše současná výstava 
je takovým pokusem. František Drtikol se narodil 3. března 
1883 v Příbrami, která byla městem s hornickou tradicí, ale  
i významným poutním místem (Svatá Hora). Hluboký zájem 
o duchovní a náboženské otázky a zároveň vzdorný radika-
lismus jsou dvě polohy, které se nesmazatelně vtiskly do 
Drtikolovy osobnosti i celoživotního díla. Po vyučení v atelié-
ru Antonína Mattase odjel roku 1901 studovat na Lehr- und 
Versuchsanstalt für Photographie v Mnichově a po návratu 
do Čech provozoval v Příbrami ateliér. Dalším působištěm 
se stala Praha, kde si s Augustinem Škardou (1871 Svija-
ny – 1937 Praha) otevřeli roku 1912 moderní ateliér Drtikol 
a spol. Jejich generace již před rokem 1914 plně etablovala 
uměleckou fotografii jako samostatnou tvůrčí činnost.  

Po návratu z I. světové války musel František Drti-
kol znovu hledat vlastní umělecký výraz. Nebyl to proces ani 

lehký, ani přímočarý. Velká část umělců secese svůj tvůrčí 
potenciál už vydala. S návratem mladší generace ze zákopů 
evropských bojišť (např. Josefa Sudka a jeho druhů) byl již 
předchozí postoj anachronismem. Drtikol se ve svých prv-
ních poválečných pracích částečně vracel ke starším téma-
tům, ale vznikaly i nové fotografie. Zakázkové portréty i vol-
ná tvorba však brzy začaly vyzařovat zvláštní napětí, křečo-
vitost, která nebyla způsobena nezvládnutím uměleckého 
záměru. Byla důkazem expresionisticky vyostřené fotografo-
vy senzibility. Důležitým inspiračním zdrojem se stalo téma 
tance, prostřednictvím něhož hledal harmonii, ale zachyco-
val i temné hlubiny lidského nitra. Zajímal se o výrazový ta-
nec žaček školy Jaquese Dalcroze, mezi nimiž si našel  
i svoji pozdější ženu Ervinu Kupferovou. Ateliér Drtikol  
a spol., vlastněný až do roku 1921 společně s Augustinem 
Škardou, výtečně prosperoval.  

Počátkem 20. let se v Drtikolově tvorbě prosadila 
geometrizující tendence, která v následujících letech vyústila 
v užití architektonických prvků (sloupů, kubusů, desek, kula-
tých terčů atd.) i v četných fotografických aktech. Význam-
ným prvkem kompozice se stává médium světla. Důležitý 

Podařilo se nám postavit špičkový depozitář a re-
staurátorské dílny pro naše sbírky. Místodržitelský palác  
a Pražákův palác prošly kvalitní rekonstrukcí a jsou tam 
atraktivní i badatelsky přínosné prezentace našich sbírek. 
Máme možnost pravidelně představovat veřejnosti kvalitní 
umělecká díla z celého světa i projekty, na nichž se podíleli 
badatelé, kurátoři i umělci s mimořádným kreditem. Na naše 
vernisáže pravidelně přicházejí významní lidé z regionu  
i z celé naší země, ale také představitelé bohatých firem, 
kteří koupí do našich sbírek, co si vzpomeneme. Lidé tu rádi 
tráví čas v zimě i v létě a všichni mí kolegové jsou spokojeni 
s pracovním prostředím i svými platy. 

Otázka dvanáctá: Pane řediteli, prozraďte čtenářům Věstní-
ku, co nejraději děláte, když Vám přece jen zbyde nějaký 
volný čas? 

Když právě nespím, právě teď se asi nejraději učím 
se svým patnáctiletým synem matematiku a chemii. 
            
 
           Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám  
i jménem čtenářů Věstníku hodně úspěchů ve všem, do če-
ho se pustíte. 

 
otázky kladl člen redakční rady Jiří Žalman 
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vliv na atmosféru v ateliéru měl také fakt, že v letech 1917–
1925 v něm pracoval fotograf Jaroslav Rössler, který byl 
členem avantgardního uměleckého svazu Devětsil. Nejslav-
nější období Františka Drtikola se datovalo od jeho účasti na 
Mezinárodní výstavě moderního dekorativního a prů-
myslového umění v Paříži roku 1925, kde obdržel Grand 
prix. František Drtikol se stal světově uznávaným fotografem 
stylu art deco – ve fotografii byl dokonce jedním z jeho tvůr-
ců. Po roce 1925 datujeme desítky zásadních děl, skrývají-
cích se pod prostými názvy Studie, Akt a Kompozice, ale 
také několik mužských aktů. V závěru desetiletí vznikl sou-
bor fotografií s jednotným názvem Krok a k obdobně radikál-
ním dílům musíme přiřadit kompozice s provazy. Umělcův 
odkaz obsahuje však ještě řadu fotografických studií, které 
nebyly určeny k veřejné prezentaci. Jsou mezi nimi i experi-
mentální pohybové studie, související s pokusy o filmový 
záznam aktů. Některé fotografické studie pracovaly i s něko-
likanásobnou expozicí. Jednalo se o cestu směřující 
k opuštění hmotného modelu. 

Závěrem 20. let procházelo autorovo dílo dalšími 
proměnami, jež vedly ke vzniku fotografií, které nemají ani 
ve světovém kontextu obdoby. Důvodů bylo hned několik. 
Nejdůležitějším byla Drtikolova změna životních priorit, stále 
větší příklon k osobní duchovní cestě. Dalším byla únava  
z ateliérové práce a špatná ekonomická situace podniku, 
ovlivněná světovou hospodářskou krizí. V této třetí etapě 
Drtikolova fotografického díla zcela převažuje subjektivní 
autorova výpověď o tom, co to znamená „žít Boží myšlenku“. 
Stále větší vliv má studium východních filosofií a nábožen-
ských učení, včetně praktikování jogínských cvičení. Práce 
tohoto období můžeme zařadit do kontextu imaginativní linie 
českého umění 30. let 20. století. Není náhoda, že klíčový 
soubor těchto fotografií pojmenoval Svět duše. Naznačuje 
tak, že obrat do nitra se už stal definitivní. Výraz „pozdní ob-
dobí“ však musíme vztahovat jen k jeho fotografické tvorbě 
(období intenzivní malby mělo teprve nastat). 

V roce 1930 František Drtikol vytvořil rozsáhlou sé-
rii fotografií, při jejichž vzniku již nevyužil živého modelu, ale 
aranžovaných siluetních figurek a rafinované světelné re-
žie. „Ovšem, používané modely nejsou pouhými siluetami, 
jsou to do detailů provedené figurky, tak aby odpovídaly sku-
tečnosti, a přece zase ne. Zidealizoval jsem si tělo a vytvořil 
svůj typ. Mohu říci, že teprve teď jsem s výsledky své práce 
spokojen, protože je to od A do Z moje. I myšlenka, i použitý 
materiál. Vím, že narazím na všelijaké předsudky, ale to mi 
zůstává jedno. Myslím, že je lepší jít svou cestou a neroz-
množovat počet fotografů, kteří nedovedou než ubírati se 

vyježděnými kolejemi.“ Dvojrozměrné figurky někdy nahradil 
sochařsky modelovanými akty. Dochované fotografie jsou 
naprostým protikladem mnohaleté živnostenské práce atelié-
ru, výsledná díla opakovaně označoval za „fotopurismus“. 
Byla to ale cesta, po níž mohl následovat jen krok poslední – 
konec fotografické činnosti. Stále důležitější roli hrálo jeho 
působení v kruhu buddhistických žáků, kde byl později pova-
žován za Mistra, který již na této zemi dosáhl božského po-
znání. František Drtikol zemřel v Praze 13. ledna 1961 a po-
chován je v rodné Příbrami. 

První samostatná fotografova výstava se uskutečni-
la roku 1922 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, 
kde „...dala základ k ústavní sbírce nové domácí fotografie.“ 
V letech 1939–1942 autor postupně předal do muzejních 
sbírek více než pět tisíc svých fotografií a kreseb. Pro jeho 
návrat do českého i mezinárodního povědomí měla zásadní 
význam výstava Fotograf František Drtikol, kterou připravi-
la na přelomu let 1972/1973 Anna Fárová. Dnešní výstava, 
uvedená v premiéře loňského roku v Moskevském domě 
fotografie, navazuje na náš nedávný projekt František Drti-
kol: Fotografie z let 1901–1914, připravený ve spolupráci 
se švýcarskou Fondation Neumann. Dohromady tvoří tyto 
dvě výstavy a doprovodné knihy dosud nejrozsáhlejší retro-
spektivu Drtikolova fotografického odkazu. Věříme, že vedle 
připomenutí klasických děl dnes odkrýváme i další fascinují-
cí fasety jeho tvorby. 

Výstava obsahuje cca 150 autorových fotografií  
z období, kdy patřil k předním světovým tvůrcům pracujícím 
v duchu art deco a ze souboru prací spjatých s jeho pozděj-
ším duchovním zaměřením. Doplňkem je soubor trojrozměr-
ných figurálních prvků, používaných autorem při  vzniku foto-
grafií. Výtvarná tvorba je připomenuta dvěma kresbami  
a plastikou. Všechny exponáty pocházejí ze sbírek UPM, 
které vlastní největší soubor autorových prací. K výstavě 
byla vydána doprovodná publikace František Drtikol: Foto-
grafie z let 1918–1935. 

Součástí expozice je projekce dokumentárního fil-
mu František Drtikol režiséra Jiřího Holny. Ve studovně 
knihovny UPM bude v průběhu výstavy prezentováno portfo-
lio František Drtikol vydané v nákladu 29 kusů Českým 
centrem fotografie. K výstavě byl soustředěn bohatý prodejní 
sortiment související s autorovým životem a tvorbou. 
           Aktivní program k výstavě bude mít několik forem – 
pracovní listy pro návštěvníky, prostor pro aktivní činnost 
v samotné výstavě a jednodenní výtvarnou dílnu pro veřej-
nost plánovanou na 30. 5. 2004. 

Jan Mlčoch 
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Krajské muzeum v Chebu uspořádalo ve spolupráci 
s Knihovnou Národního muzea, oddělením zámeckých 
knihoven a s Goethovou společností v České republice vý-
stavu, která připomíná pobyty J. W. Goetha v západních Če-
chách. Výstava je členěna do tří velkých celků. V prvním 
celku je téma věnováno Goethovi a jeho přátelům v Če-
chách, zvláště pak Kašparu Šternberkovi. Druhá část je vě-
nována jeho lázeňským pobytům a třetí pobytům v Chebu. 
Cheb si Goethe velmi oblíbil, našel zde životního přítele Jo-
sefa Sebastiana Grünera, který ho doprovázel na všech ces-
tách Chebskem. Byl to právě Grüner, který ho seznámil 
s chebským katem Karlem Hussem, mimořádně vzdělaným 
člověkem, léčitelem, kronikářem, numizmatikem. Na výstavě 
jsou vystaveny některé osobní předměty jako např. šaty Ulri-
ky von Levetzow, poslední velké Goethovy lásky, s kterou se 
seznámil v Mariánských Lázních, kopie jejích šperků, pod-
nožník, peněženka a další drobnosti. Nechybí zde ani Goe-

thův herbář rostlin, které sbíral v okolí Mariánských Lázní 
s jeho vlastnoručními podpisy nebo knižní krabice s básní, 
kterou věnoval hraběti Šternberkovi a s jeho vlastnoručním 
podpisem. Trojrozměrné předměty jsou doplněny dobovými 
vedutami měst, které Goethe navštívil. K výstavě je vydán 
sborníček a cestovní skládačka s vyobrazením a popisem 
míst, kde Goethe pobýval. 15. dubna 2004 pronese 
v Krajském muzeu přednášku o Goethovi a jeho vztahu 
k Čechám prof. Oldřich Fejfar. 19. června 2004 se uskuteční 
výstup na Komorní hůrku u Františkových Lázní, kde Goethe 
prováděl své výzkumy o původu kopce sopečného původu. 
Projekt je finančně podpořen městem Cheb a EU progra-
mem Phare. Na výstavu laskavě zapůjčila předměty mnohá 
muzea, jimž patří vřelé poděkování.  

Eva Dittertová 

Johann Wolfgang Goethe a Čechy 
Krajské muzeum Cheb 

2. dubna 2004–20. června 2004 



Anketní otázky 
 

Které rubriky považujete za důležité:  
(hodnocení stupnicí 1-5 jako ve škole) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V každém případě Vám děkujeme za Váš čas a doufáme, že 
se nám podaří změnit Věstník k Vaší spokojenosti. 

Vážení čtenáři, 
            Věstník Asociace muzeí a galerií ČR vychází již dva-
náctý rok v zásadně nezměněné podobě. Číslo, které dostá-
váte do rukou, má podstatně změněnou podobu, ačkoliv po 
obsahové stránce se mnoho nezměnilo. Nová redakční rada 
Věstníku však deklarovala svůj záměr dát našemu oboru 
živý, zajímavý a hlavně užitečný dvouměsíčník, který bude 
citlivě reagovat na potřeby a stav muzejnictví v českých ze-
mích, pochopitelně s tolik potřebnými přesahy do zahraniční 
praxe. Zároveň máme ambice změnit Věstník na časopis, 
který bude propagovat náš obor vůči veřejnosti. 
            K tomu, abychom mohli náš časopis zlepšovat, potře-
bujeme nezbytně znát Vaše názory. Připravili jsme proto 
jednoduchý dotazník a prosíme Vás, abyste jej vyplnili a ob-
ratem odeslali redakci časopisu.  
            Dotazník můžete rovněž vyplnit na našich interneto-
vých stránkách www.cz-museums.cz.  
            Na množství Vašich odpovědí závisí směr, jakým se 
vývoj našeho časopisu bude ubírat. Pochopitelně výsledky 
tohoto průzkumu zveřejníme v některém z příštích čísel 
Věstníku AMG.  
            Uzávěrka dotazníkového šetření je 30. června 2004. 
 

Rubrika Známka 
Z činnosti sekcí,kolegií a komisí  
Zprávy, aktuality, informace  
Připravuje se … (semináře, konfe-
rence) 

 

Personálie  
Téma  
Diskuse   
Rozhovor s ...  
Nové stálé expozice  
Pozvánky na výstavu  
Nabídka výstav  
Výstavní kalendář  
Muzejním knihovnám  
Informace sekretariátu AMG  
Volná místa  

Údaje o čtenáři Ano  Ne 

centrální muzeum   

muzeum zřizované krajem   

městské muzeum   

muzeum zřizované NNO   

soukromé muzeum   

jiné, jaké   

sdělovací prostředky   

nemuzejní sféra   

   
vlastivědné muzeum   

galerie   

specializované muzeum   

jaký je počet zaměstnanců 
muzea/galerie 

  

kde se mohou zaměstnanci 
muzea s Věstníkem setkat 

  

Pokud je čtenář z muzejní sféry   

Který druh informací ve Věstníku zásadně postrádáte: 
 

 

 
Jaké máte výhrady k dosavadnímu způsobu zpracování 
a distribuce Věstníku:  

 

 

Jaké byste navrhli další změny:  

 

 

 

Jaké máte připojení k Internetu? (zakroužkujte) 
stálé – prostřednictvím modemu – nemáme přístup na 
Internet  
Pokud bude Věstník opět přístupný na webových strán-
kách, preferujete možnost stahování ve formátu .pdf?  

 

Jste vy sám/a ochoten/a se zapojit mezi přispěvatele 
Věstníku? Do kterých rubrik chcete přispívat?  

 

 
Pokud jste odpověděl/a na minulou otázku ano, vyjděte pro-
síme z anonymity, abychom vás mohli kontaktovat: 

 

 

Anketa čtenářů Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR 
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František Hanák 
Katalog cizokrajných ptáků v moravskoslezských 

ornitologických sbírkách.  
20. svazek edice Knihovna MOS 

České a vědecké rejstříky, anglický souhrn, formát A5,  
364 stran, brožovaná vazba 

Cena: 150,- Kč (+ poštovné a balné) 
 
Moravská ornitologická stanice Muzea Komenské-

ho v Přerově vydala v roce 2003 v edici „Knihovna MOS“ 
jako 20. svazek publikaci "Katalog cizokrajných ptáků v mo-
ravskoslezských ornitologických sbírkách". Autorem je pra-
covník Muzea Komenského RNDr. František Hanák, kniha 
vyšla za podpory Ministerstva kultury České republiky. Publi-
kací o rozsahu 364 stran se vyplňuje mezera, která byla ve 
znalostech o sbírkách cizokrajných ptáků v muzeích, hra-
dech, zámcích a na vysokých školách Moravy a Slezska. 
Studie je výsledkem dvanáctileté práce, při které autor revi-
doval sbírky třiceti institucí.  

Katalog byl zpracován na základě determinace  
9 892 ptáků 2 115 druhů až do poddruhů nebo barevných 
variant. Neméně hodnotné jsou však i další kapitoly, ve kte-
rých je uveden popis sbírek, historie sběratelství cizokraj-
ných ptáků, období a oblasti, ze kterých byli ptáci získáni. 
Cenná jsou biografická data kustodů sbírek, sběratelů, pre-
parátorů a základní informace o preparátorských dílnách  
a jejich dodavatelích. Zpracován je také vývoj metod taxider-
mie. Zvláštní pozornost je věnována ptákům chovaným 
v zajetí, křížencům, historickému výskytu barevných variací 
apod. Zvláště cenné je zhodnocení sbírek z hlediska ochra-
ny životního prostředí, ptáci jsou rozděleni do jednotlivých 
kategorií od vyhubených až po nechráněné. 

Praktické využití ornitologických sbírek při srovná-
vacím studiu, vědecké práci, determinaci, revizi druhů, doku-
mentaci ohrožených a vyhubených ptáků, studiu metod taxi-
dermie a výskytu barevných aberací je možné jen jejich zpří-
stupněním formou souhrnného katalogu se všemi zatím do-
stupnými daty. Významné místo zaujímají také poznámky  
k hodnocení dokladů vzácných zatoulanců na území České 
republiky.  

I se sbírkovým materiálem cenným pouze 
z hlediska muzejního je možné dále pracovat. Po jeho zve-
řejnění existuje možnost dohledání dat o výskytu v prame-
nech a literatuře. Katalog a v něm zejména kapitola o ptá-
cích introdukovaných, nepůvodních a uniklých ze zajetí je 
cenným podkladem pro práci faunistické komise České orni-
tologické společnosti a pracovníků zabývajících se výzku-
mem fauny ptáků v regionech. Zajímavý je pro chovatele 
ptáků popis kříženců a historický vývoj barevných variací 
chovaných cizokrajných druhů. 

Jiljí Sitko 
 
 
 

Obě knihy lze objednat na adrese:  
Moravská ornitologická stanice, Muzeum Komenského, Hor-
ní nám. 7, 750 11 Přerov 2 (dr. F. Hanák, tel. 581 219 910, 
e-mail: muzeum.prerov.ornit@tiscali.cz). 

 

K. Hudec, M. Čapek, F. Hanák, J. Klimeš, R. Pavíza: 
Soustava a české názvosloví ptáků světa 

22. svazek edice Knihovna MOS 
České a vědecké rejstříky, anglický souhrn, formát A5,  

462 stran, brožovaná vazba 
Cena: 200,- Kč (+ poštovné a balné) 

 
V roce 1994 byl publikován první kompletní „Pře-

hled ptáků světa“ s českými názvy v překladu knihy A. Go-
slera a dalších autorů „Atlas ptáků světa“ (vydala Príroda, 
Bratislava). Autory tohoto přehledu byli doc. K. Huded, Ing. 
M. Čapek, dr. F. Hanák a R. Pavíza. 

V publikaci „Soustava a české názvosloví ptáků 
světa“ jsou u všech vědeckých jmen ptáků uvedeni autoři, 
letopočet popisu, počet poddruhů, rozšíření, statut ohrožení 
a česká chovatelská jména, pokud se liší od již stávající cho-
vatelské terminologie. Nově zde byly doplněny nové druhy 
ptáků popsané do roku 2003. Jsou zde i druhy vyhynulé od 
17. století a doba jejich posledního zjištění. Na rozdíl od ná-
zvosloví v Goslerovi (1994) jsou u všech druhů uvedeni au-
toři a letopočty popisů.  
            V nejdůležitější části knihy – českém názvosloví – 
vycházeli autoři z názvosloví v Goslerovi (1994). Snažili se 
přitom využít všech publikovaných a početných nepublikova-
ných návrhů na změny, které dostali, stejně jako je zkonfron-
tovali s názvy použitými v mezitím vyšlých publikacích. Kro-
mě literatury se opírali také o vlastní znalosti mnoha druhů 
přímo z terénu a chovu cizokrajných ptáků. Jedním z hlav-
ních požadavků na názvosloví je jeho stabilita. Vzhledem  
k tomu, že české názvosloví v Goslerovi (1994) je již značně 
používáno, bylo snahou autorů maximálně zachovat jeho 
stabilitu, tzn. provést změny jen v případech, kde staré jmé-
no je evidentně nesprávné. Zoologické názvy byly místy po-
změněny především přijetím vhodných druhových názvů  
z chovatelského názvosloví. Interní ráz některých rodových 
chovatelských názvů však vedl k tomu, že některé chovatel-
ské názvy byly uvedeny současně s názvy zoologickými (za 
navrženým zoologickým názvem).  

Jednou z několika základních otázek, které se ob-
jevují, je vhodnost nebo nezbytnost existence českých jmen 
všech ptačích druhů. Potřeby pro využití českých jmen ptáků 
světa pocházejí od překladatelů odborné literatury a filmů 
(zejména televizních a videozáznamů), redaktorů, pracovní-
ků zoologických zahrad, muzeí, cestovatelů, studentů, léka-
řů, geografů, obchodníků se zvířaty, členů zájmových aktivit, 
chovatelů, pedagogů, ochránců přírody a dalších zájemců 
(např. filatelistů). Vědecké jméno se nedá vždy použít.  
U ptáků jako nápadných a z mnoha důvodů významných 
živočichů je vytvoření českých názvů pro všechny druhy na-
nejvýš žádoucí. Tyto názvy samozřejmě budou vždy dobro-
volné a nikdy závazné. Tak by měly být k dispozici všem, 
kteří o to stojí.  

Autoři přirozeně neočekávají, že bude někdy vytvo-
řeno názvosloví ptáků vyhovující všem. Ani toto názvosloví 
není povinnou normou, ale mělo by sloužit jako doporučený 
zdroj jednotné a jednoznačné terminologie. Proto autoři po-
žádali o posouzení a doporučení názvoslovnou komisi Čes-
ké zoologické společnosti a výbor České společnosti ornito-
logické. Při takovém množství druhů ptáků se určitě objeví 
několik nespokojených jedinců. Však také nepůjde o zákon-
ný předpis. Používání jednotlivých jmen prověří budoucnost. 
Je nutné také počítat s určitou pružností nové soustavy. Bez 
alespoň doporučených návrhů je téměř nemožné jakékoliv 
spojení, dorozumívání a vzájemná informovanost.  

František Hanák 

NNNNabídka publikací Muzea Komenského vabídka publikací Muzea Komenského vabídka publikací Muzea Komenského vabídka publikací Muzea Komenského v    PřerověPřerověPřerověPřerově    
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Kompletní služby v oblasti realizace 
výstav i nadále pro rok 2004 nabízí 

 
VÝSTAVNÍ REALIZACE 

P R A H A 
• zpracování scénáře do prostorového řešení 

• stavba prostorového řešení a vitrín 
• truhlářské, elektrikářské a čalounické práce 

• fotografické a polygrafické práce 
• velkoplošný digitální tisk a sítotisk 

•  aranžování 

www.vystavnirealizace.cz 
 

ostatní info tel.: 602 611 837 nonstop 
 

1989 – 2003 

Město Kamenice nad Lipou 
vyhlašuje 

 

v souladu s usnesením rady města č. 147.5. ze dne 
10.3.2004, 

 
výběrové řízení na obsazení místa  

vedoucího Městského muzea  
v Kamenici nad Lipou 

 
Požadavky: 

• ukončené vysokoškolské, bakalářské nebo ÚSO vzdě-
lání v oboru muzeologie či příbuzného zaměření 
(historie, archivnictví apod.), 

• jazyková vybavenost alespoň jedním světovým jazy-
kem (nejlépe němčinou), 

• praxe v oboru vítána, 
• občanská a morální bezúhonnost, 
• kulturní a společenský přehled v dějinách regionu,  
• znalost právní problematiky v oblasti památkové péče,  
• dobrý zdravotní stav. 
 

     Přihlášky zasílejte v termínu do 7. května 2004 v obálce 
označené „MUZEUM – neotvírat“ na adresu: Město Kameni-
ce nad Lipou, Nám. Čsl. armády čp. 52, 394 81 Kamenice 
nad Lipou 
 

K přihlášce do výběrového řízení doložte: 
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdě-

lání, 
• doklady o průběhu dosavadního zaměstnání,  
• odborné znalosti a dovednosti, 
• strukturovaný životopis, 
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo do-

klad o jeho vyžádání, 
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 

451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Nástup podle dohody. 
Odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů a podle nařízení vlády č. 330/2003 Sb.,  
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě. 
Informace i na webových stránkách: www.kamenicenl.cz, 
odkaz oficiální výstupy z radnice. 
Kontaktní osoba: Ing. Leoš Zhorný, tel. 565 432 185, 
606 480 423, e-mail: tajemnik@kamenicenl.cz 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v Rokycanech 

 
přijme kurátora sbírek do oddělení historie a společen-

ských věd, na dobu určitou (zástup za MD),  
nástup od 1. 9. 2004 

 

Požadavky: VŠ – obor historie nebo historie – dějiny umění 
Znalost zákona č. 122/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky.  
Dobrá znalost práce na PC (praxe v muzeu a znalost muzej-
ních programů výhodou) 
Občanská bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku) 
Znalost jednoho světového jazyka    
 

Žádosti spolu se strukturovaným životopisem, psaným ru-
kou, ověřenými doklady o vzdělání a popisem dosavadní 
praxe zasílejte do 31. 5. 2004 na adresu:  
Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, RNDr. Šan-
dová, nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany. 

Velká válka  
– fotografie z muzeí Čech a Moravy 

 
Vážené kolegyně a kolegové, 
nabízíme Vám možnost závazné objednávky publi-

kace s pracovním názvem „Velká válka – Fotografie z muzeí 
Čech a Moravy“, kterou připravuje nakladatelství Para Bel-
lum ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně. Kniha for-
mátu A4 v pevné vazbě bude na křídovém papíru obsahovat 
na 160 stranách cca 300 autentických fotografií z bojišť i týlu 
1. světové války. Fotografie byly vybrány ze sbírek řady mu-
zeí Čech a Moravy a vzhledem k době jejich vzniku se bude 
jednat o černobílou reprodukci. Úvodní slovo i popisy jednot-
livých fotografií budou v českém a německém jazyce. 

Cena publikace pro muzea a distributory bude do 
500,- Kč. Objednané knihy lze vyzvednout osobně po verni-
sáži výstavy „Velká válka 1914–1918“ v Technickém muzeu 
v Brně nebo Vám je můžeme zaslat na dobírku. 

 
Objednávky zašlete na adresu: Technické muzeum 

v Brně, PhDr. N. Urbánková, Purkyňova 105, 612 00 Brno: 
 

V o l n á  m í s t a  
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Objednavatel:  
Adresa objednavatele:  

Telefon, fax, e-mail: 
Počet kusů:   Datum:   
Podpis a razítko:   

 





 

 

Jiří Žalman a kolektiv:  
Příručka muzejníkova I. (Tvorba, evidence, inventarizace 
a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích). 
Cena: 90,- Kč. Pro členy AMG zdarma. 
ISBN 80-86611-00-0 

Dagmar Fialová:  
Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele  
muzejní práce. 
Cena: 70,- Kč. Pro členy AMG zdarma. 
ISBN 80-86611-02-7 

PRÁVĚ VYCHÁZÍ 
Sborník materiálů ze VII. Sněmu Asociace muzeí a galerií 
České republiky, který se konal ve dnech 15.—16. října 2003 
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. 
ISBN 80-86611-05-1 

Muzea pro všechny. Příručka k fyzické a smyslové  
dostupnosti muzeí stručně zhrnuje základní pravidla, jimiž 
by se měla řídit muzea a galerie, aby usnadnila přístup a 
zpříjemnila pobyt ve svých prostorách postiženým návštěv-
níkům a koneckonců i všem ostatním. 
ISBN  80-86611-03-5 

Muzeum a změna.  
Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní  
konference, která proběhla v říjnu 2002 v Národním muzeu 
v Praze. 
Cena: 125,- Kč. Pro členy AMG zdarma. 
ISBN 80-86611-04-3 

Asociace muzeí a galerií České republiky vydala: 


