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Máme co nabídnout
V newyorském American Museum of Natural History defilují před mýma očima příspěvky a referáty s těmi nejzávažnějšími tématy, které si lze v oblasti bezpečnosti sbírek vůbec představit. Sedím totiž v jednacím sále devatenáctého setkání Společnosti pro preventivní konzervaci tohoto muzea a jedná se o speciální sekci „Museum SOS:
Strategies for Emergency Response and Salvage“. Mezi
tématy jsou analýzy rizik tureckých státních muzeí v období
reálného nebezpečí terorismu, bagdádské ztráty na sbírkách
ve válečné vřavě 2003, rekonstrukce Pentagonu po útoku
11/9/01 a práce s hmotnými doklady útoku… V tomto srovnání se český příspěvek o povodních v České republice
2002 a následné záchraně našeho kulturního dědictví může
zdát poměrně titěrný a bezvýznamný. Když však v tomto
srovnání na „nejvyšší úrovni“ představíte skvělý český muzejní personál, práci krizového centra Asociace muzeí a
galerií ČR, systematickou pomoc Ministerstva kultury ČR
a přehled toho, co máme v roce 2004 za necelé dva roky již
za sebou, ona titěrnost se promění ze strany zahraničních
kolegů téměř v obdiv. Člověk možná pod vlivem osobní zkušenosti s tehdejšími událostmi nevnímá povodňový příběh
jako celek. Povodeň 2002 nám na jedné straně zcela jistě
není třeba závidět, získané zkušenosti, které jsou vskutku
komplexní, na druhé straně ano.
Tradiční česká povaha by jistě na povodňových
i následných aktivitách našla nepřeberně problémů, chyb
a opomenutí. Zkusme být však na chvíli oproštěni od pocitů
české kotliny. Zkušenosti, které lze předávat dále, jsou zde
totiž naprosto nepochybně, a možná nastal čas na jejich
jasnější definování a předávání dál. Právě uvědomění si, že
máme co předávat, být v něčem jedineční a přispět tak do
celosvětové debaty o bezpečnosti kulturního dědictví, je
příjemnou zkušeností. Tou druhou je pak prostý fakt, že
v ochraně kulturního dědictví není velkých a malých problémů. V konečném důsledku jde vždy o záchranu, ať již díky
prevenci či dobře zvládnutému zásahu uprostřed krizové
situace.
Prostředí českých muzeí je v posledních letech
konfrontováno s dynamickou společenskou situací, která
akcentuje především komunikační roli muzea. Muzejní role
společenské stálice, která poněkud ztuhle udržuje doklady
historie a přírody, přestává stačit. Nastupují bezohledné
nároky na otevřenost, zábavu, využití technologií. Při absolutním zjednodušení problémů a výzev, které před českými
(moravskými, slezskými) muzei stojí, jde především o schopnost uchopit sbírkotvorně přítomnost, schopnost komunikovat a schopnost kvalitně chránit naši paměť ukrytou
v depozitářích či vystavenou v expozicích. Vrátím-li se nyní
na počátek svého krátkého textu, lze konstatovat, že v oné
třetí a fundamentální výzvě máme nakročeno srovnatelně
s celým světem. Mimo jiné i díky povodňové zkušenosti,
která přinesla ze strany ministerstva a asociace tolik potřebnou analýzu rizik. Opouštěl jsem proto newyorskou konfer
e
n
c
i
s dobrým pocitem, že muzejní svět v České republice disponuje kvalitní a uchopitelnou zkušenosti, která je cenná i pro
všechny partnery za hranicemi. Vzhledem k tomu, že v našem oboru se člověk k podobnému pocitu nedobírá denně,
stojí za to říci si ho opravdu nahlas.
Michal Stehlík
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Z činnosti sekcí, kolegií a komisí
Jednání krajské sekce muzeí Ústeckého
kraje AMG

Zasedala krajská sekce muzeí
Pardubického kraje

Jednání krajské sekce muzeí Ústeckého kraje
(dále jen ÚK) AMG se konalo 14. června 2004 v Křížově
vile, kterou spravuje Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci. Prvním bodem jednání byl scénář putovní výstavy
Kuriozity z muzeí Ústeckého kraje. Zástupci jednotlivých
muzeí souhlasili se zněním scénáře putovní výstavy tak,
jak ho navrhla Eva Klášterková. Výstava se bude předávat
na základě jednotné smlouvy o výpůjčce tak, jak byla uvedena v návrhu scénáře putovní výstavy a je uložena na
CD-ROM k výstavě. Dále se ředitelé muzeí shodli na způsobu pojištění exponátů a na podrobné režii přebírání výstavy mezi jednotlivými institucemi.
Druhým bodem jednání byla otázka pořádání
2. sjezdu muzejníků ÚK a případná realizace druhé společné putovní výstavy muzeí ÚK v roce 2005. Ředitelé muzeí
souhlasili s myšlenkou pořádat sjezdy muzejních pracovníků ÚK každoročně, přičemž ředitelky muzeí v Litoměřicích
a Mostě se pokusí do příštího jednání sekce zjistit, zda by
se sjezd v příštím roce nemohl konat v jejich muzeích. Dr.
Špička navrhl, aby muzea ÚK uspořádala v květnu 2005
putovní výstavu věnovanou oslavám 60. výročí osvobození
ČSR. Ředitelé muzeí se dohodli, že výročí oslaví spíše individuálními akcemi ve svých muzeích.
Třetím bodem jednání byla informace o nových
stanovách a organizačním a jednacím řádu AMG.
V rámci volné diskuse informoval dr. Novák ředitele
muzeí, že po určitou dobu nebude KÚ ÚK vyřizovat jakékoliv jejich žádosti o finanční plnění.
Na závěr si přítomní zástupci krajské sekce muzeí
ÚK předali publikace vydané jednotlivými členy Sekce muzeí Ústeckého kraje při AMG a hostitelka dr. Holodňáková je
provedla po nově zrekonstruované Křížově vile v Žatci.
Další jednání sekce se uskuteční na začátku října
v Oblastním muzeu v Lounech.
Eva Klášterková
(redakčně kráceno)

V netradiční době letních dovolených se dne 22. července uskutečnilo setkání zástupců Krajské sekce muzeí
Pardubického kraje, jehož hlavním cílem bylo podání informací o naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu.
Regionálním pověřeným pracovištěm v tomto kraji je
Soubor lidových staveb Vysočina, k jednání byla jako host
pozvaná pracovnice krajského úřadu paní J. Habartová, jež
má za úřad v této záležitosti Pardubický kraj zastupovat.
V úvodu byli přítomní seznámeni s výsledky jednání
na Ministerstvu kultury ČR, které bylo svoláno v měsíci červnu a zúčastnili se jej zástupci regionálních pracovišť a krajských úřadů.
Dále předsedkyně sekce Pardubického kraje vyzvala
muzea k aktivní účasti při naplňování úkolů plynoucích ze
zmíněného vládního usnesení, nastínila případný společný
postup v tomto směru a upozornila na možnost čerpání finanční podpory v rámci grantů, které budou vypsány v září
na následující období. Většina účastníků jednání se shodla,
že se do tohoto programu zapojí, protože cítí potřebu věnovat pozornost tradiční lidové kultuře a navíc, v rámci činnosti
muzeí, část úkolů v tomto směru již naplňují.
Závěr z jednání byl jednoznačný: pozornost bude zaměřena především na výzkum existence a proměn lidových
obyčejů a řemesel. Stranou nezůstane ani dokumentace
proměn způsobu života na vesnici (soukromě hospodařící
zemědělci, proměny domácnosti apod.). Další schůzka se
uskuteční v měsíci září, kdy budou dohodnuty již konkrétní
úkoly a postupy.
Jednání Krajské sekce se uskutečnilo v Hlinsku
v Souboru lidových staveb Vysočina, po jeho skončení tak
měli zástupci zúčastněných muzeí možnost prohlédnout si
památkovou rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku
a navštívit výstavy v Městském muzeu a galerii.
Ilona Vojancová

XXXII. seminář archeologů z muzeí ČR
Jako každoročně, i v letošním roce uspořádala Oborová komise muzejních archeologů ČR při AMG (dále OKMA) tradiční výroční seminář, jehož se rovněž tradičně
účastní také archeologové z památkových institucí (z pracovišť Národního památkového ústavu, z ústavů archeologické
památkové péče, ale i z občanských sdružení a společností
zabývajících se touto činností), nemající jinou společnou
základnu. Spolupořadatelem XXXII. semináře bylo Oblastní
muzeum v Lounech, jehož pracovníkům a zejména jeho řediteli PhDr. Bedřichu Štauberovi patří srdečný dík za dobré
přijetí a všestranné zabezpečení této akce ve dnech
1.–3. června 2004.
Zasedání semináře, odbývané dne 1. června ve velkém sále lounské radnice, nebylo výjimečně zaměřeno ke
konkrétním otázkám oborové problematiky, ale bylo věnováno ustavení OKMA podle nových stanov a navazujících norem AMG, v nichž si stanovisko Ministerstva vnitra ČR vyžádalo zásadní úpravy účasti členů AMG v oborových komisích. Ředitelé členských muzeí byli proto s předstihem vyzváni, aby delegovali své pracovníky do jednotlivých komisí.
Přestože bylo informováno o uzávěrkách přihlášek a datech

konání ustavujících shromáždění, zanedbalo vedení řady
zejména větších muzeí tuto potřebu natolik, že semináře
OKMA jako jednoho z prvních v pořadí se zúčastnili pouze
34 delegovaní pracovníci oprávnění volit a být voleni, tedy
necelá polovina archeologů z muzeí ČR (přihlášky dalších
ležely v době konání semináře ještě na ředitelstvích). Výbor
učinil kroky potřebné k tomu, aby eliminoval negativní vliv
této skutečnosti.
Prvním aktem shromáždění bylo (po krátké rozpravě)
schválení Jednacího řádu OKMA, připraveného a po odsouhlasení dosavadním výborem předneseného dosavadním
předsedou PhDr. K. Sklenářem, DrSc. Schválení bylo jednohlasné s 1 absencí. Podle tohoto dokumentu pak odstupující
výbor uspořádal volby nového výboru na období 2004–2007,
provedené tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků.
Předsedou byl zvolen PhDr. Karel Sklenář, DrSc.;
členy výboru jsou za Čechy PhDr. Bedřich Štauber (Oblastní
muzeum, Louny), PhDr. Pavel Sankot (Národní muzeum,
Praha), PhDr. Pavel Šebesta (Krajské muzeum, Cheb),
PhDr. Jarmila Valentová (Regionální muzeum, Kolín)
a PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor,
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Rychnov nad Kněžnou); a za Moravu a Slezsko: doc. PhDr.
Martin Oliva, PhD. (Moravské zemské muzeum, Brno),
PhDr. Olga Loskotová (Muzeum města Brna, Brno), PhDr.
Zdeňka Měchurová, CSc. (Moravské zemské muzeum, Brno), PhDr. Alena Humpolová (tamtéž) a Mgr. Dana Menoušková (Slovácké muzeum, Uherské Hradiště).
Poté ještě shromáždění vyslechlo návrh připomínek
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
přednesený dr. F. Frýdou, a po delší diskusi jej jednohlasně
schválilo. Program dále pokračoval informativní přednáškou
PhDr. B. Štaubera o archeologii Lounska a aktualizací adresáře archeologických institucí a pracovníků ČR.
Exkurze provedená dne 2. června vedla do archeologického skanzenu v Březně u Loun, na raně středověké blatné hradiště Dragúš u Postoloprt, poté na pravěké hradiště
na Vlčí hoře u Bílence, silně ohrožené nelegální činností detektorářů, významný románský kostel ve Vroutku a pravěké
i slovanské hradiště na vrchu Rubíně u Pšova.
Po obědě v Žatci následovala prohlídka archeologických lokalit a probíhajícího výzkumu v tomto městě. Záhad-

ný vztyčený balvan („menhir") u Drahomyšle, u něhož bylo
přijato usnesení semináře, byl předposledním bodem exkurze, zakončené návštěvou zámku Nového hradu v Jimlíně,
rekonstruovaného v současnosti pod správou lounského
muzea. Po návratu do Loun následoval ještě společenský
večer.
Hojně využita byla možnost prohlídky města, vedené
dr. B. Štauberem (včetně návštěvy Okresního archivu s prezentací vzácných písemností ze zdejších fondů, kde výklad
podal vedoucí archivu PhDr. B. Roedl) v dopoledních hodinách 3. června. Při jednání o místě konání semináře v roce
2005 byl získán předběžný příslib Muzea Vysočiny v Třebíči,
jehož součinnost bude ještě konkretizována.
Karel Sklenář
Jednací řád komise bude k dispozici na internetových stránkách www.cz-museums.cz, v části AMG Info – komise.

Ustavující zasedání komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
Ustavující zasedání komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku proběhlo v Technickém muzeu v Brně
dne 15. června 2004 a mělo v programu několik základních
bodů, se kterými seznámili plénum členové „přípravného
výboru“ komise Mgr. Fialová, Mgr. Reibl a dr. Stehlík. Těmito
body bylo ustanovení komise, schválení činnosti
(programové prohlášení) a jednacího řádu komise a volba
členů výboru komise.
Vzhledem k nadpoloviční většině přihlášených se
komise ustavila. Bylo schváleno programové prohlášení komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG, která se při své činnosti bude zaměřovat na:
a) přípravu pilotního materiálu, který představí školnímu
prostředí (úřady, školy) práci muzeí a galerií v oblasti muzejní pedagogiky;
b) každoroční přípravu semináře o práci s veřejností
a muzejní pedagogice;

c) vytváření informačních kanálů o práci s veřejností, muzejní pedagogice a možnostech financování a vzdělávání
v této oblasti v rámci muzejnictví v ČR;
d) vytváření informačních kanálů vůči sféře školství
a široké veřejnosti v tuzemském i mezinárodním dosahu.
Dále byl schválen jednací řád, jehož preambulí je
programové prohlášení a byli zvoleni členové výboru komise: předseda komise dr. Michal Stehlík, místopředseda komise Mgr. Přemysl Reibl, tajemnice komise Mgr. Dagmar
Fialová a členové komise dr. Zdeňka Poláková a Mgr. Pavel
Holman.
První ustavující zasedání výboru bylo zakončeno diskusí.
podle zápisu Michala Stehlíka
Jednací řád komise bude k dispozici na internetových stránkách www.cz-museums.cz, v části AMG Info – komise.

Zprávy, aktuality, informace
Haagská konvence na ochranu kulturního dědictví při ozbrojeném konfliktu
V jarních měsících tohoto roku se dvěma daty připomněla důležitá mezinárodní dohoda uzavřená na ochranu
kulturních hodnot: 9. března vstoupil v účinnost Druhý protokol k Haagské konvenci a 14. května oslavila sama Haagská
konvence na ochranu kulturního dědictví při ozbrojeném
konfliktu 50 let svého trvání. Ale vraťme se k událostem
v jejich časové souslednosti.
Myšlenka se nezrodila teprve pod dojmem ztrát
z druhé světové války: podobné snahy předcházely již v dohodách z Haagu z let 1899 a 1907 a v tzv. Roerichově paktu
či Washingtonské smlouvě z 15. dubna 1935. Rozsáhlé destrukce kulturního dědictví na bojištích i v zázemí druhé světové války ale zcela jistě mobilizovaly svět a vedly
k formulaci zmíněné konvence a jejího (prvního) protokolu.
Konference v Haagu, již tento akt završil, se účastnilo 56
států; dnes má konvence již přes 100 signatářů. Československo přistoupilo k Haagské konvenci v roce 1956.
Cílem konvence je zmírnit následky ozbrojeného konfliktu (ať již mezinárodního či národního) pro kulturní dědictví
a preventivními opatřeními, v míru, dokud je čas, podniknout
kroky na jeho ochranu. Zavazuje smluvní partnery, aby nepoužívali kulturní památky k účelům, které by je v ozbroje-
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ném konfliktu vystavily zničení či poškození, aby nepodnikali
proti kulturním památkám nepřátelské akce, zakázali krádeže, loupení, nesmyslné ničení a všemi způsoby jim bránili.
Ukládá rovněž nedopustit zabírání movitých kulturních památek na území jiné smluvní strany, nýbrž při obsazení cizího území podporovat místní orgány v péči o kulturní dědictví. Ukládá v tomto smyslu také poučit vojenské síly, vést je
k úctě ke kulturnímu dědictví a v mírových dobách se postarat o to, aby k tomu byl ve vojenských silách vyškolen odborný personál.
Zvlášť významným památkám a místům určeným pro
uložení mobilií vymezuje zvláštní ochranu, jestliže splňují
podmínky: dostatečnou vzdálenost od vojenských zařízení
a velkých center, letišť, vysílačů, přístavů, nádraží, dopravních uzlů a tahů. Pokud taková zařízení v blízkosti jsou, může se určitý prostor/objekt stát úložištěm (ve smyslu shromaždiště, evakuačního místa) jen tehdy, když byl proto stavebně náležitě připraven. Nesmí však v žádném případě být
využíván k vojenským účelům. Jen objekt, který byl po splnění výše uvedených podmínek zapsán do Mezinárodního
registru kulturních statků pod zvláštní ochranou, může být
tak označen a tohoto ochranného režimu využívat. Označení
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má podobu modrobílého kříže, který se umísťuje tak, aby byl
ze země i z výšky dobře viditelný.
Uplynulá desetiletí ukázala, že v některých aspektech
je třeba ujednání doplnit, zpřesnit či nově koncipovat. Nástrojem k tomu se stal Druhý protokol k Haagské konvenci.
Práce na něm započaly v roce 1991 a trvaly dlouhých 13 let.
Zachytily tak i všechny smutné zkušenosti balkánských válek, brutálních ke kulturnímu dědictví stejně jako k lidem.
Poslední tečka za zněním Druhého protokolu byla
provedena v březnu 1999 a protokol byl tímto dnem otevřen
mezinárodnímu společenství. Podle obvyklých regulí však
vstoupil v účinnost teprve 3 měsíce po podpisu 20. signatáře, jímž se 9. prosince 2003 stala Kostarika, tedy 9. března
2004. Česká republika se dosud nepřipojila.
Druhý protokol se snaží reflektovat vývoj mezinárodního práva a posílit možnosti smluvních stran při ochraně
kulturních hodnot dalšími nástroji. Preventivně předpokládá
důkladné inventáře, umístění kulturních objektů mimo okruh
vojenských cílů, evakuační plány a budování vhodných úlo-

žišť. Útok na objekt kulturního dědictví promíjí pouze tehdy,
jestliže bylo zneužito k vojenským účelům a nelze dosáhnout
cíle jiným způsobem. Rozhodnutí o útoku vyhrazuje pouze
vyšším vojenským velitelům a ukládá jim předem účinně varovat. Zakazuje odvážet či přemisťovat kulturní objekty
a případné záchranné akce na okupovaném teritoriu podnikat vždy pouze v úzké spolupráci s kompetentními národními orgány. Zpřesňuje možnosti a podmínky poskytnutí
zvláštní ochrany pro vybrané památky a nastoluje možnost
osobní trestní odpovědnosti (i s možnou kvalifikací jako válečný zločin) při provinění proti těmto ustanovením. Obviněnému garantuje spravedlivý soud.
Druhý protokol také svým článkem 29 ustavuje Fond
na ochranu kulturního dědictví při ozbrojeném konfliktu, který může v souladu s finančními předpisy UNESCO poskytnout finanční prostředky či personální podporu již při preventivních opatřeních v míru.
Jana Součková

Databáze archeologické sbírky Národního muzea a internet
Již v roce 2003 jsme na stránkách tohoto periodika
(Věstník AMG 2003/3-4) avizovali vznik digitální databáze
archeologické sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie
Národního muzea (vytvořené v počítačovém programovém
systému zvaném DEMUS) a zároveň její volné využívání na
separátním počítači dislokovaném na shora citovaném pracovišti .
Od června roku 2004 zpřístupnění databáze a její
přiblížení potenciálním klientům dosáhlo úrovně o řád výše.
Na základě programu, který vytvořil ing. P. Hemerle z Oddělení automatizace informačních systémů NM, vznikla nová
databáze, již lze vyhledat a pracovat s ní na webových
stránkách NM (www.nm.cz, na první stránce v odkazu Katalogy a databáze, pod titulem Databáze archeologické sbírky – prehistorie a protohistorie).
Tato internetová databáze je proti původní databázi
vytvořené v programu DEMUS jednodušší, zároveň má jistá
omezení. Není zde např. vyhledávač umožňující najít jakékoliv slovo v libovolném poli, částečně je omezena filtrace
více položek najednou, jsou zde poněkud zredukovány mož-

nosti práce s obrázky. Na druhou stranu je zde proti programu DEMUS jednodušší např. vyhledávání těch inventárních
čísel, které jsou součástí hromadného zápisu. Samotný obsah internetové databáze nebyl ve srovnání s údaji v hlavním katalogu DEMUS („Sbírky“) podstatně redukován. Do
databáze nejsou ovšem zahrnuty „podřízené“ katalogy, které
v rámci programu DEMUS upřesňují záznamy v některých
polích.
Bližší podrobnosti k práci s programem a k databázi
jsou uvedeny v návodu v rámci jednotlivých oken (jedná se
zejména o možnosti jednotlivých způsobů výběru záznamů,
procházení stránkami, apod.).
Zájemcům o využívání dat o archeologické sbírce
Národního muzea se tak dostává do rukou další, modernější
prostředek, který celou proceduru výrazným způsobem zjednodušuje a přibližuje. Děje se tak v rámci dlouhodobého úsilí
Oddělení prehistorie a protohistorie a celého Národního muzea o co nejlepší poskytování informací a služeb veřejnosti,
odborné i laické.
Milan Lička – Vladimír Slunečko

Židovské muzeum v Praze má nové prostory pro archiv a depozitář
Na konci dubna 2004 byla dokončena rekonstrukce
synagogy v Praze 5 – Smíchově, která bude sloužit Židovskému muzeu v Praze jako objekt vhodný pro uložení archivních a historicky cenných uměleckých fondů.
Židovské muzeum v Praze vydává velkou část
svých prostředků na obnovu židovských památek. Sem také
patří i celková oprava a rekonstrukce synagogy v Praze 5 –
Smíchově, od jejíhož založení uplynulo nedávno 140 let.
Během své existence prošla synagoga několika stavebními
úpravami: asi nejrozsáhlejší přestavba byla v roce 1930 a od
podzimu 1941 za nacistické okupace byla synagoga uzavřena a přeměněna na sklad konfiskovaného židovského majetku. Od počátku 50. let byla podnikem ČKD využívána jako
skladiště ložisek a náhradních dílů: podlaha byla potažena
betonem, hlavní sál přestropen patrem, v západní přístavbě
vestavěny dva nákladní výtahy a provedena řada dalších
technických úprav, které stavbu značně poškodily. V roce
1986 byla synagoga určena k demolici, k níž však i díky
urychlenému zařazení do seznamu chráněných památek
naštěstí nedošlo.
Po pádu komunistického byla zdevastovaná budova
vrácena Židovské obci v Praze, která ji v roce 1998 pronajala Židovskému muzeu v Praze jako objekt vhodný pro ulože-

ní archivních a historicky cenných uměleckých fondů. Práce
na záchraně synagogy započaly roku 1999 a celá rekonstrukce trvala 5 let.
Od počátku roku 2004 se pracovalo především na
vybavení interiérů a montáži vnitřních úložných systémů.
Do hlavního sálu synagogy byla na ocelovém skeletu vestavěna třípatrová konstrukce, dimenzovaná pro uložení 2400
metrů materiálů archivu Židovského muzea. Západní část
synagogy bude sloužit především jako depozitář uměleckých
sbírek Židovského muzea, kde bude uloženo na 1800 m2
plochy obrazů a 6000 kusů kreseb a grafiky.
Dne 4. února 2004 byla na bezpečné místo
v synagoze uložena mosazná schránka s faksimilí pamětní
listiny z roku 1863, dokumenty o historii a rekonstrukci synagogy včetně projekčních plánů a pamětní spis, podepsaný
vedením pražské židovské obce a Židovského muzea
v Praze. Koncem března byla stavební činnost ukončena,
interiéry byly vybaveny zařízením a dokončeny také venkovní terénní úpravy.
Po stabilizaci mikroklimatických podmínek se začnou
do depozitářů postupně ukládat archivní fondy a umělecké
sbírky muzea. Poté začne synagoga plnit své nové poslání
jako studijní a badatelské centrum věnované historii židov-
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ských obcí v českých zemích. Celá rekonstrukce synagogy
byla hrazena Židovským muzeem v Praze, na její zabezpečení přispělo Ministerstvo kultury ČR.
Veřejnosti bude v přízemí sloužit studovna, zatímco
samotná synagoga zůstane uzavřená. V bývalém vestibulu

synagogy bude otevřena specializovaná knižní prodejna
a antikvariát.
– dle zaslaných materiálů

Připravuje se (konference,semináře)
10.–
–11. listopadu 2004
Konference Bezpečné muzeum, Brno 10.
III. celorepublikové kolokvium zaměřené na problematiku bezpečnosti v muzeích pořádá Asociace muzeí
a galerií České republiky ve spolupráci s Českým komitétem
Modrý štít, Českým výborem ICOM, oddělením muzeologie
Ústavu archeologie a muzeologie Filosofické fakulty MU
v Brně a dalšími brněnskými muzei a s finanční podporou
Ministerstva kultury České republiky.
Bezpečnost je tématem, ke kterému musí sbírkotvorná instituce přihlížet při všech aspektech svých činností.
Ať se již jedná o bezpečné uložení a prezentaci hmotných
dokladů minulosti, které jí byly generacemi předků svěřeny
do péče, nebo o bezpečnost osob, které s muzeem přicházejí do styku. A tak se obecný pojem „bezpečnost“ stává
konkrétním problémem v oblasti preventivní konzervace
sbírkových fondů, zabezpečení sbírek a objektů před kriminálními činy, stejně jako v oblasti péče o komfort a bezpečnost návštěvníků či dodržování pracovněprávních předpisů
muzeem jako institucí i jeho zaměstnanci.
Muzeum musí denně dbát na prevenci všech rizikových faktorů a v případě krizové situace dokázat zmenšit její
negativní dopad účinnými postupy směřujícími k záchraně
sbírek ohrožených přírodní katastrofou či antropogenními
vlivy. Zároveň musí znát a respektovat platnou legislativu
v oblasti ochrany kulturního dědictví, požární ochrany, integrovaného systému ochrany státu apod.
Nedávná zkušenost z povodní v roce 2002 nastolila
řadu otázek, které se týkají připravenosti sbírkotvorných institucí na krizové stavy. Koncepce rozvoje muzejnictví, přijatá vládou ČR v roce 2003, uložila v oblasti účinnější preventivní ochrany movitého kulturního dědictví provést analýzu
rizik živelních pohrom a jejich destrukčních vlivů a zpracovat
metodiku tvorby plánů pro řešení mimořádných krizových
situací. Na to a mnohá další témata navazuje i chystané kolokvium, na něž Vás tímto srdečně zveme.
Vycházíme z osvědčené praxe z minulých let a proto Vás oslovujeme nyní – ve fázi programové přípravy –
abyste Vy sami určili obsahovou náplň našeho setkání.
Chceme, aby pro Vás účast na kolokviu byla maximálně
efektivní, aby reagovala přímo na Vaše otázky a Vaše potřeby. Žádáme Vás tedy, abyste s přihláškou v rámci prvního
cirkuláře kolokvia uvedli alespoň dvě otázky nebo tématické
okruhy, které jsou v oblasti bezpečnosti pro Vás aktuální, o
nichž byste chtěli diskutovat, nebo cítíte potřebu o nich načerpat chybějící informace. Opět tak máte příležitost ovlivnit
průběh a výsledky kolokvia k Vašemu prospěchu!
Na Vaše otázky budou odpovídat fundovaní odborníci z veřejné i privátní sféry, uvažujeme i o možné účasti
zahraničních lektorů. Zároveň budou v rámci kolokvia prezentovány výsledky analýzy rizikových faktorů v paměťových
institucích, které provedl Český komitét Modrý štít v minulém
a letošním roce. Účastníci získají v současnosti dokončovanou příručku pro prevenci rizik a řešení krizových situací.
V rámci kolokvia hodláme uspořádat i malou prezentaci služeb firem, působících v oblasti bezpečnosti, a proběhne
ustavující zasedání Fóra nezávislých poradců Českého komitétu Modrý štít.
Protože problematika bezpečnosti je tématem, které je stejně palčivé a aktuální v celém spektru paměťových
institucí, nabízíme účast na kolokviu nejen – již tradičně –
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zřizovatelům sbírkotvorných institucí, ale i pracovníkům ve
sféře archivnictví, knihovnictví a památkové péče.
Kolokvium proběhne ve dnech 10.–11. listopadu
2004. V současnosti nejsme schopni odhadnout prostorovou
kapacitu konferenčních prostor, které budeme vyhledávat
dle Vašeho zájmu po ukončení I. cirkuláře. Průběh kolokvia
bude stejný jako v předchozích ročnících – po společném
dopoledním jednání prvního dne budou mít účastníci možnost vybrat si z jednání sekcí/workshopů stanovených dle
Vašich požadavků. Jednání v sekcích bude pokračovat i druhý den, poslední část kolokvia bude opět společná. Předpokládané ukončení bude ve 14.00 hod. V závěru prvého jednacího dne bude uspořádáno přátelské setkání účastníků
workshopu.
Účastnické poplatky na kolokviu Bezpečné muzeum
(10.–11. listopadu 2004)
Účastnické poplatky budou použity na úhradu pohošPřihlášky poslané

Základní výše

Pro členy AMG
(sleva 20%)

po 25.10. 2004

1.000 Kč

800 Kč

do 25. 10. 2004
(sleva 20 %)

800 Kč

600 Kč

tění (káva, čaj, nealko) v rámci semináře a rautu na společenském večeru a budou vybírány při prezenci. Všem přihlášeným bude zaslán přesný program a organizační pokyny.
Všechny materiály budou též průběžně zveřejňovány na webové stránce AMG (http://www.cz-museums.cz).
Přihlášky I. cirkuláře zasílejte do 10. září na adresu: Asociace muzeí a galerií České republiky, Jindřišská
901/5, II. schodiště; 110 00 Praha 1 – Nové Město
tel. +420 224 210 037-9, tel./fax: +420 224 210 047,
e-mail: amg@cz-museums.cz
Přihlášky můžete též podat prostřednictvím on-line
formuláře na adrese www.cz-museums.cz
Dagmar Fialová,
Asociace muzeí a galerií ČR

Propagační stánek Muzejní noci v průběhu sobotního odpoledne
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Art of Life 2004

Časopis Stavební fórum (www.stavebni-forum.cz) s
profesní podporou Asociace muzeí a galerií ČR pořádá odbornou konferenci Art of Life 2004 – Kultura a trh. Konference se koná dne 25. listopadu 2004 v Corinthia Towers v
Praze a bude se zabývat problematikou veřejné podpory
kultury, sponzoringem a marketingem v kultuře, ale také kulturní politikou státu a rozvojem turistického ruchu. Konference si klade za cíl upozornit na opomíjenou oblast kulturního
dědictví.
Organizátoři osloví a přizvou ke spolupráci zástupce
muzeí a galerií, archivů a knihoven, památkové péče, ale
také soukromé galeristy, aukční síně a majitele památkově
chráněných objektů. Podíl na přípravě a průběhu konference
přislíbil také PR klub a Fórum dárců.
K vysoké odborné úrovni mezinárodní konference
rovněž přispějí diskusní setkání, která Stavební fórum pořádá v říjnu 2004. Diskusní setkání jsou velice oblíbené
a živé panelové diskuse několika odborníků se zasvěcenými
účastníky. Diskusní setkání 7. října bude věnováno tématu
„Veřejná podpora kultury“. Dne 21. října bude diskutováno téma „Sponzoring a marketing v kultuře“. V diskusích
budou formulovat a tříbit své názory představitelé muzeí
a galerií, zástupci nadací, odpovědných ministerstev, státní
správy i samosprávy. O problémech, které pálí kulturní sféru
by na těchto setkáních měli být informováni zástupci velkých
firem, tj. potenciálních dárců a sponzorů. Vyústění a zhodnocení diskusí budou komentovat jednotlivé bloky konference
Art of Life.
Konference rovněž poskytne prostor pro sdělování
zkušeností ze zahraničí. Diskusní blok zaměřený na možnosti sponzoringu v kulturní oblasti bude doplněn vyhlášením soutěže „Sponzor roku“. Veřejnosti budou představeny
kategorie a kritéria soutěže.

Podtitul konference Kultura a trh napovídá, že budeme společně hledat odpověď na otázky:
„Proč společnost nedoceňuje vliv muzeí na zisky
z turismu? Proč není adekvátně ohodnocen podíl muzeí na
obchodu s uměním? Proč se v mnoha muzeích, archivech,
knihovnách nedaří marketing?“
Pokud se chcete zúčastnit diskuse přímo na konferenci nebo na některém z diskusních setkání v říjnu, stačí
sledovat internetový časopis Stavební fórum a jeho stránky
věnované konferencím. Členové AMG budou o akcích
s touto tematikou informováni přednostně a je pro ně připravena výrazná sleva účastnických poplatků.
Alena Zinnerová
Stavební forum
Internetový časopis Stavební fórum představuje odbornou platformu v oblasti nemovitostí, architektury, stavebních investic a developmentu. Tematické zaměření časopisu
se neomezuje jen na tyto oblasti, nýbrž se rozšiřuje i o témata kultury, umění, módy a životního stylu. Naplňovaným záměrem vydavatele i redakce je vytvořit prostor otevřený
všem profesionálům i laikům, kteří hledají seriózní a aktuální
informace ve výše zmíněných oborech.
Konferenční projekty a diskusní setkání časopisu
Stavební fórum považujeme za jeden z nejdůležitějších produktů, který širokému okruhu odborníků z České republiky
i ze zahraničí nabízí možnost setkat se a společně diskutovat o tématech, kterým se náš časopis věnuje. Naším cílem
je zvyšovat informovanost odborné i širší laické veřejnosti
a přispívat k celkové kultivaci trhu.

T. G. Masaryk a světová revoluce
Masarykovo muzeum v Hodoníně a Kabinet pro
studium díla TGM při Katedře filozofie FF MU v Brně zvou
na XI. ročník semináře, který se uskuteční 16. listopadu
2004 v zámečku Masarykova muzea v Hodoníně.
Letošní mezioborový seminář T. G. Masaryk a Světová revoluce navazuje na řadu předchozích seminářů spjatých s osobností TGM (např. T. G. Masaryk a československé vztahy, T.G. Masaryk – filozof a pedagog, T. G.
Masaryk a ruské revoluce, Evropanství a T. G. Masaryk
atd.). V kontextu letošního 90. výročí začátku 1. světové války se seminář bude zabývat aktivitami T. G. Masaryka
v období 1914–1918, okolnostmi vzniku 1. světové války,
jejím průběhem a výsledky, Masarykovým pojetím této války
jako světové revoluce a zápasu demokracie s teokracií, úsi-

lím domácího a zahraničního odboje o vznik samostatného
československého státu a jeho mezinárodními okolnostmi.
Seminář by se měl stát příležitostí pro historiky, sociology,
politology, filozofy i představitele dalších oborů, aby se vyjádřili nejen k navržené problematice, ale také k dalším souvislostem.
Hodonínské muzeum hodlá opět sestavit
z dodaných výsledků sborník, a žádá proto o předání jednotlivých textů v úpravě pro tisk – nejlépe na disketě 3,5“
v programech MS Office (Word) S602 (WinText602) nebo
T602 – předem nebo na místě konání. Zájemci, kteří se
z různých důvodů nebudou moci semináře zúčastnit osobně,
ale chtějí své příspěvky publikovat v našem sborníku, mají
možnost zaslat své práce na výše uvedenou adresu. Ces-

Přihláška k účasti na XI. Ročníku semináře T. G. Masaryk a světová revoluce
Jméno, příjmení, titul:
Vysílající organizace:
Adresa pracoviště:
Telefon, e-mail:
Název příspěvku:
Požaduji ubytování:
Datum:

15.-16.11.2004

16.-17.11.2004
Podpis:
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tovné a ubytování si zařizují a hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.
Účastnický poplatek ve výši 150,- Kč (zahrnuje
organizační přípravu semináře, sborník z předcházejíc akce,
kávu a minerálku podávanou v průběhu akce). Další podrobné údaje budou oznámeny v programu semináře v polovině
měsíce října 2004.

Děkujeme za dodržení termínu odeslání přihlášky
na přiloženém formuláři s uvedením příspěvku do 30. září
2004 na adresu: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Mgr.
Irena Chovančíková, Zámecké nám. 9, Hodonín 695 01, tel.:
518 351 834, fax: 518 352 568, e-mail: masarykovomuzeum.
hod@iol.cz.
za organizátory
Taťána Martonová

Metodika
Restaurování ceroplastiky
V souvislosti s produkcí devocionálií a upomínkového zboží pro poutní místa se rozvinula rovněž výroba tzv.
“galanterního zboží” ,čímž jsou v katalozích voskařských
firem označovány “ceroplastiky”, tj. plastiky zhotovené z vosku. Výchozím materiálem je vosk, z nějž byly do forem odlévány hlavy, končetiny, z tenkých plátů byl zhotovován oděv
(pokud nebyl nahrazen event. doplněn textilem), korpus je
ve dvojím provedení – voskové odlitky nebo dřevěné jádro
potažené voskem. Zachycují jednoduchou scénu s postavou
ve frontálním postoji (např. poutní madony, světci, atd.,
event. jednoduchý děj – např. Útěk do Egypta) umístěnou na
podloží z přírodnin (např. mech), textilní aranže, voskového
drátu, vše upevněno na kartónovou podložku (levnější varianta) nebo na dřevěný soustružený podstavec. Celá kompozice je umístěna pod skleněný poklop.
Tyto předměty patřily do výbavy katolických domácností především v zemích bývalé Rakousko-Uherské monarchie, Bavorska. V ostatní Evropě se s nimi setkáváme v jiné
podobě. Jejich výrobou se od druhé třetiny 19. století zabývaly manufaktury např. v Salcburku, Mnichově atd., ale
i kláštery či jednotlivci. S voskovými květinovými aranžemi
pod skleněným poklopem se setkáváme již v první polovině
19. stol. ve Vídni.
Materiál: bílý či nažloutlý včelí vosk, levnější variantou byl vosk smíšený s hlínou a dražší byla kompozice z tragantu a vosku.
Toto zboží se prodávalo v poutních centrech prostřednictvím podomních obchodníků a od počátku 20. století
pomocí katalogů. Odlitky z původních forem byly zhotovovány ještě i v nedávné minulosti. Ceroplastiky se staly součástí
domácích oltářů, tzv. svatých koutů, vánoční instalace, výbavy nevěst. Byly nedílnou součástí vybavení jak venkovských,
tak městských domácností.
Nejčastější poškození
Včelí vosk patří mezi mimořádně stálé organické
látky, což neplatí pro nečistoty v něm obsažené, které reagují na kvalitu prostředí zabarvením povrchu. Největším nebezpečím pro ceroplastiky je mechanické poškození. Při
něm dochází především ke zlomení nebo ulomení méně
pevných a nechráněných částí ceroplastiky (končetiny postav, květy, listy rostlin atd.).

Restaurování
Kompletace
V první řadě sestavíme jednotlivé úlomky ceroplastiky a případně zakreslíme předpokládaný tvar, potom zvolíme pro jednotlivé části způsob spojení: a) „leptáním“,
b) „pájením“.
ad a) „Leptání“ – je technika spojení úlomků ceroplastiky,
naleptáním vosku. Lze jej použít u větších styčných ploch,
které jsou pevně ukotveny a nejsou tedy nikterak namáhány
(ani při transportu). Technika leptání totiž nevykazuje velkou
pevnost spoje, ale z pohledu etického kodexu je vhodnější
než druhý způsob především tím, že se nevnáší do předmětu nový materiál a nedochází ani k chemické nebo k tvarové
změně původního materiálu.
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Obě styčné plochy se natřou terpentýnem, přiloží
k sobě, zajistí se jejich poloha a nechá se vytvrdit po dobu
24 hodin. Někdy je nutné z důvodů netěsnosti spáry místy
natřít styčné plochy včelím voskem rozpuštěným v terpentýnu. Tvoří-li tento nános silnější vrstvu, tak se doba vytvrzení
znatelně prodlužuje a spoj nemá téměř žádnou pevnost.
ad b) „Pájení“ je spojení vosku za použití tepla. Tato metoda má velkou řadu výhod, např.: vysoká pevnost, možnost
spojení vosku o jakékoliv tloušťce a hlavně rychlé vytvrzení.
Snad jedinou nevýhodou je tvarová změna materiálu v místě
spoje, kterou lze však eliminovat výběrem nástroje a způsobem práce. Z tohoto důvodu při pájení užívám tepelnou
špachtli s nástrojem ve tvaru jehly s minimálním průměrem
1 mm.
Pracovní nástroj se nejdříve zahřeje na teplotu 75–
90 oC1). Styčné plochy se přiloží k sobě ve správné poloze.
Ta se zajistí vypodložením nebo bodovým spojením
(drobným dotekem rozehřátého nástroje na několika místech)2). Potom prostrčíme jehlu celou tloušťkou materiálu
tak, aby špička kopírovala spodní okraj a jedním pomalým
tahem kopírujeme spáru. Při správné teplotě a kolmém držení jehly roztavený vosk zalévá stopu po nástroji. Pokud byla
spára dostatečně těsná, je výsledkem na první pohled okem
nepostřehnutelný spoj stejné barevnosti. Jestliže styčné plochy nepřiléhaly dostatečně, tak je spoj tvořen korýtkovitě
propadlou spárou. Tomu lze zamezit opatrným přidáváním
vosku stejné barevnosti po rozehřátém nástroji při vlastním
pájení (je-li to nutné a dovoluje-li to záměr).
Čištění
Jedná se pouze o čištění nalepeného prachu z povrchu vosku. Přičemž nepoužíváme rozpouštědla, která mají odmašťující účinky (líh, benzín atd.), poněvadž by došlo k sejmutí
patiny. Podle mých zkušeností je nejvhodnějším rozpouštědlem terpentýn3), který při šetrném použití nepoškozuje ani
barevné vrstvy.
Můj myšlenkový postup
Základní otázkou, pro kterou jsem se snažil v tomto
příspěvku najít řešení, je: „Jak vytvořit spoj bez použití nového materiálu?“. Moje odpověď je – aktivace vosku teplem
nebo chemickou cestou.
Dále jsem se zabýval výběrem rozpouštědla, které
by aktivovalo vosk v dostatečné míře a na potřebnou dobu
(„leptání“). Ze všech tradičních rozpouštědel včelího vosku
mi vyhovoval svými vlastnostmi pouze terpentýnový olej,
který odpovídá oběma požadavkům.
Nepříliš pozitivní výsledky pevnosti spojů u zkušebních vzorků mě přiměly k experimentování s účinky tepla.
Prvním nápadem tímto směrem byl zakapávaný spoj, který
neodpovídá zásadám muzejní restaurace4). Proto jsem se
vrátil k základní myšlence, tzn. k aktivaci vosku v místě spoje. To si vyžadovalo nástroj s termoregulací vhodných rozměrů a tvaru, kterým dosáhneme vysoké úrovně „pájení“.
Pokud je mi známo, tak česká uměleckohistorická
ani etnografická literatura tematiku ceroplastiky dosud nezpracovala. Cílem mého příspěvku bylo tedy informovat od-
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bornou veřejnost o možných způsobech restaurování těchto
předmětů v podmínkách Etnografického ústavu Moravského
zemského muzea v Brně. Rád uvítám dotazy nebo připomínky k této problematice, které povedou k otevřené diskusi
a tím i k rozšíření poznatků o restaurování ceroplastiky
a o vlastní ceroplastice vůbec5).
kurátorka sbírky EÚ MZM, PhDr. Hana Dvořáková
konzervátor EÚ MZM, Petr Polášek, DiS.

Jako ukázku ceroplastiky a pro demonstraci užití techniky
„pájení“ a „leptání“ přikládám fotografie z restaurátorské dokumentace:

Poznámky:
1) Hodnoty stanoveny zkouškou, vycházely z hodnot pro včelí
vosk - bod tání 61-70oC a bod tavení 300oC. Nižší teplota znesnadňuje a prodlužuje práci, která se stává méně kvalitní. Naopak vyšší
teplota urychluje tání a práci tak činí méně kontrolovatelnou.
2) Možno využívat při spojování jednotlivých částí ceroplastik, které
mají tloušťku jen několik málo desetin milimetru (listy, květy rostlin,
draperie atd.)
3) Při silném znečištění vosku lze použít roztoku terrpentýnu s lihem
v poměru 5:1 s tím, že působí negativně na barevné vrstvy
4) Bylo by to neúčelné vnášení nového materiálu a zároveň esteticky rušivé spojení s malou pevností
5) V současné době jsou připraveny podklady pro pokračování tohoto článku, informace na adrese: Petr Polášek - fromvrbica@email.cz

obr. 1 – Ukřižovaný
Stav před restaurací
Skříňový obraz s ceroplastikou. Na plochém černém
dřevěném kříži je uprostřed
voskový korpus Krista
s rouškou a nahoře papír s
nápisem J.N./R.J.Centrální
motiv je doplněn věncem
květů ve tvaru půlměsíce.
Skříňový obraz je zasklen a
zpevněn pozlaceným rámem s olověnými aplikami.
Obraz je uložen ve sbírkách
Etnografického ústavu Moravského zemského muzea
v Brně pod inventárním číslem C 71.
obr. 2 – Ukřižovaný
Stav po restauraci
Pro spojení rukou s tělem
Krista byla použita technika „leptání“. Pro kompletaci
nohou, roucha a některých
částí květů byla užita technika „pájení“.

Taková maličkost

(glosa Jiřího Žalmana)
Jistě není pochyb o tom, že pohyb osob
v depozitářích má být evidován. Evidence je důležitá jak pro
dokumentaci kontrol v depozitáři, tak zejména při zjišťování
okolností různých mimořádných událostí v depozitářích
(poškození či úplné zničení sbírkových předmětů, poškození
techniky monitorující klimatické podmínky, mobiliáře, rozvodu vody, elektřiny či plynu atp.) a ještě důležitější při objasňování ztrát, krádeží, požárů nebo různých havárií.
Evidence pohybu osob v depozitářích je prostě významným nástrojem ochrany sbírek. Proto je také předmětem zájmu kontrolních skupin Ministerstva kultury při provádění kontrol dodržování zákona č. 122/2000 Sb., který
správcům sbírek ukládá – mimo jiné – zajistit ochranu sbírek
před krádeží a vloupáním a před poškozením. Povinná evidence pohybu osob v depozitářích je také prevencí, protože
zvyšuje míru odpovědnosti zaměstnanců při práci
v depozitářích, jejich pobyt v depozitáři není „utajen“.
Důsledně uvádím termín „evidence pohybu osob“
a nikoliv, jak bývá zvykem „evidence vstupu osob“, protože
v tom je zcela zásadní rozdíl. Bohužel, evidence, s níž se
převážně setkáváme při kontrolách v muzeích (pokud nechybí vůbec), zaznamenává pouze vstup, tj. že jistá osoba
v určitý den v depozitáři byla, ale nedozvíte se nic o tom, kdy

přišla a kdy odešla. Vstoupí-li např. do depozitáře v jeden
den tři různé osoby, z takové evidence nezjistíte, zda byl
depozitář navštíven ráno, v poledne či odpoledne, kdo se
v depozitáři zdržel pět minut a kdo tam pracoval třeba celý
den, zda tam ti tři lidé přišli a pracovali současně či každý
zvlášť, kdo z nich odešel z depozitáře jako poslední atp.,
ačkoliv tyto informace mohou být pro zjišťování okolností
případných škod či ztrát velmi podstatné.
Někdy také při kontrolách zjišťujeme, že evidence
pohybu osob v depozitářích se týká pouze „cizích“ osob, na
zaměstnance muzea nebo alespoň kurátory sbírek a jejich
asistenty se povinnost zaznamenávat návštěvy v depozitářích nevztahuje. Na pozadí smutných statistik, že na poměrně velkém množství krádeží sbírkových předmětů se nějakým způsobem podílejí vlastní zaměstnanci, ať již nedbalostí
či dokonce spoluúčastí, jde o velmi vážné zanedbání ochrany sbírek.
Samozřejmě, že „primitivní“ zaznamenávání pohybu osob v depozitářích do sešitu, které neumožňuje ověřit,
co je zapsáno, a tudíž ani skutečnou kontrolu chování zaměstnanců, by mělo být nahrazováno moderními sofistikovanými systémy, fungujícími např. na bázi elektronických čteček. Je již dostatečně prokázáno, že takové systémy, umož-
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ňující vstup pouze skutečně oprávněným osobám, a evidující pohyb osob v depozitářích v databázi počítače, velmi podstatně snižují ohrožení sbírek a zvyšují míru odpovědnosti
v chování zaměstnanců. To, že k náhradě nedochází, má
jistě objektivní důvody (nedostatek finančních prostředků,
dosud stále nevhodná dislokace depozitářů, které bývají
i v pracovnách zaměstnanců nebo jsou průchozí atp.). Mno-

hem více nás ale musí zajímat důvody subjektivní, k nimž
patří zejména podcenění tohoto způsobu ochrany sbírek,
kdy management muzea vůbec ani nenapadne o zavedení
moderního systému kontroly vstupu osob do objektů a jejich
částí (ACS) uvažovat, vždyť není často zaveden ani ten systém „primitivní“ anebo je zcela formální.

Personálie
Luděk Beneš jubilující
Pátého srpna tohoto roku oslavil
své padesáté narozeniny ředitel Muzea
Mladoboleslavska PhDr. Luděk Beneš.
Do mladoboleslavského, tehdy
Okresního muzea, nastoupil Luděk Beneš v roce 1979 po absolvování Univerzity Palackého v Olomouci a přes deset
let zde pracoval jako historik. Od dubna
1990 zastává v muzeu funkci ředitele.
V rámci svého oboru se Luděk Beneš
specializuje především na novodobé
dějiny Mladoboleslavska, zvláště na
historii druhého odboje, dějiny podnikání a zabývá se také výzkumem regionálních osobností. Výsledky své práce

prezentoval v četných článcích v místním i zahraničním tisku
a podílel se také na vzniku několika samostatných publikací
s regionální tematikou.
PhDr. Beneš působí aktivně i v mnoha dalších oblastech veřejného a společenského života. Dlouhodobě pracuje
v Historicko-dokumentační komisi při Historické skupině Severočeského revolučního národního podzemního hnutí Pojizeří, je spoluzakladatelem a od roku 2002 předsedou Vlastivědné společnosti Mladoboleslavska, občanského sdružení,
které vzniklo v roce 1998 k podpoře šíření znalostí o historickém a přírodním vývoji regionu.
V současné době působí také v zastupitelstvu mladoboleslavského magistrátu a v neposlední řadě se angažuje
i v činnosti Asociace muzeí a galerií.
Sylva Městecká

Téma: První pražská muzejní noc
HVĚZDY SE ROZZÁŘILY NAD PRAŽSKÝMI MUZEI
aneb co také ukázala Pražská muzejní noc
Hodnotit „Pražskou muzejní noc“ budou jistě pořadatelé a doufám, že nejen oni. Tato u nás zatím zcela výjimečná akce stojí ale za hlubší zamyšlení, přesahující hodnocení
počtu a kvality muzejních výstav a programů, které byly
v noci z 5. na 6. června 2004 veřejnosti nabídnuty, a počtu
návštěvníků, kteří se jich zúčastnili. Na to je ale asi ještě brzy, a tak jen pár poznámek, co tedy „Pražská muzejní noc“
také ukázala?
Muzea jsou schopna vylákat do ulic desetitisíce lidí,
zvednout Prahu doslova na nohy. To je zcela mimořádná
zkušenost. Zatím se zdálo, že poněkud zhýčkaní Pražané
i návštěvníci hlavního města „vyjdou do ulic“ pouze na koncerty popových či rockových celebrit či za oslavou úspěchů
českých sportovců. Desetitisíce lidí, pendlujících několik hodin noční Prahou s modrými programy „Pražské muzejní
noci“ v rukou, přeplněné autobusy speciálních linek a muzea
plná návštěvníků – to bylo něco až dosud zcela nevídaného,
co překonalo všechny představy.

Národní muzeum, často v minulosti vnímané jako
instituce zabývající se převážně vlastními problémy, se náhle představilo jako instituce inspirující druhé a nebývale oslovující návštěvníky. Národní muzeum, které bylo hlavním iniciátorem a pořadatelem „Pražské muzejní noci“, se představilo nadšeným Pražanům a návštěvníkům Prahy nejen jako
instituce, schopná sama nabízet mimořádné sbírky, ale také
jako schopný organizátor a inspirátor. V této souvislosti je
třeba vyzdvihnout přínos současného vedení, ale v tomto
případě i jmenovat spiritus agens celé akce, náměstka generálního ředitele Národního muzea, historika PhDr. Michala

Muzea jsou schopna spolupracovat, spojit své síly
v rámci jednoho projektu a participovat na něm i s dalšími
subjekty. Opět svým způsobem překvapivé zjištění, které je
dobrou zprávou pro budoucnost. Ukázalo se, jak účinná taková spolupráce je, ukázalo se, jak efektivní může být např.
spolupráce s Pražským dopravním podnikem. Bylo příjemné
sledovat, jak se muzejníci z Národního muzea upřímně radovali ze zpráv o bohaté návštěvnosti Národního technického muzea, Uměleckoprůmyslového muzea, Muzea hlavního
města Prahy či Vojenského historického ústavu a naopak.
Ta noc ze soboty na neděli patřila všem!
Zdroj: www.dp-praha.cz
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Stehlíka. V minulých letech – a možná desetiletích – se netí valný. Nabídku muzeí využilo odhadem téměř 50 tisíc nástávalo, aby se v Národním muzeu našel někdo, kdo dokáže
vštěvníků, včetně těch, kteří navštívili mimopražské „muzejní
v tom nejlepším slova smyslu „zbláznit“ nejen tuto ctihodnou
noci“. Ukázalo se, že zájem o muzea je mimořádný, pokud
instituci, ale navíc i řadu spolupracovníků vně muzea pro
se jej podaří nějak probudit. Skeptici možná namítnou, že
nějakou akci, najmě pak akci netradiční, nevyzkoušenou
hlavními „lákadly“ byl bezplatný vstup, nabídka mimořáda jednoznačně zaměřenou „pro lidi“ – a také ji dovést do
ných předmětů typu „první kost dinosaura nalezená
konce. Byť by se to ani dr. Stehlíkovi nemohlo podařit, kdyby
v Čechách“ i samotný fakt, že šlo o „noční atrakci“ spojenou
nezískal a neměl podporu řady dalších lidí, najmě
s bezplatnou dopravou speciálními autobusy. To je jistě
z Asociace muzeí a galerií České republiky, stojí jeho práce
pravda, ale stálo zato sledovat návštěvníky, kteří možná zprza zaznamenání. Zdá se, javu skutečně přišli za zmíněnými
koby se tak konečně začalo
atrakcemi, s jakým zaujetím slenaplňovat heslo „Národní mudovali přednášky a projekce,
První pražská muzejní noc v číslech:
zeum s národem“, které se
kolik dotazů vznášeli k přítomobjevilo, jako předzvěst lepným odborníkům. Skvělé bylo,
Návštěvnost jednotlivých institucí:
ších časů, na historické budože mezi nimi byly tisíce mladých
vě na Václavském náměstí Galerie hlavního města Prahy
lidí. Sledovat např. mladé dvoji1597
v listopadu roku 1989. Za poce, které o půl dvanácté v noci
1371
zornost stojí inspirační síla Muzeum hl. m. Prahy - hlavní budova
studovaly v tramvajích a autobuNárodního muzea, které svou Muzeum hl. m. Prahy - Podskalská celnisech programy a plánovaly, do
1574
iniciativou rozhýbalo i řadu ce na Výtoni
kterého muzea to ještě stihnou,
muzeí v regionech. Jednak
bylo doslova fascinující. Možná
3200
tím, že jim poskytlo v rámci Muzeum MHD
největším přínosem „Pražské
„Pražské muzejní noci“ své Muzeum Policie CR
muzejní noci“ bylo to, že jediné,
1380
prostory k prezentaci a jednak
na co si návštěvníci stěžovali,
8412
tím, že inspirovalo konání Hlavní budova Národního muzea
byly přeplněné sály muzeí, na
„muzejních nocí“ i v několika Lapidárium Národního muzea
což ale mnozí reagovali předse658
dalších městech. Ještě nevzetím, že musí přijít znovu
Lobkovicky palác
1500
dávno věc zcela nemyslitelná!
a vše si prohlédnout v klidu. Jistě, u řady z nich zůstane jen
Národní památník na Vítkově
2700
Ukázalo se, že i naše
u předsevzetí, někteří si je ale
muzea dokáží nabídnout ve- Náprstkovo muzeum
určitě splní. Zjistili totiž, že
6000
řejnosti nejen klasické expoziv muzeích je na co se dívat, ně783
ce a výstavy, ale také řadu České muzeum hudby
kteří s překvapením konstatovaprogramů, překvapení a krás- Muzeum Bedřicha Smetany
li, jak se muzea od jejich posled1980
ných prostor – a samozřejmě
ní návštěvy – možná před více
470
a především unikátních sbír- Muzeum Antonína Dvořáka
než deseti lety – změnila. Snad
kových předmětů. V rámci Národní technické muzeum
si návštěvu některého z muzeí –
3334
„Pražské muzejní noci“ byla
nikoliv jen pražského, ale třeba
620
pro návštěvníky připravena Národní zemědělské muzeum
toho v jejich městě – naplánovali
řada koncertů, přednášek, Pražská informační služba - Staroměstská
i někteří diváci televizního pořa1236
projekcí, veřejné čtení a před- mostecká věž
du „Noc s Andělem“, který byl
staveny byly dosud málo vídavysílán v přímém přenosu
7000
né či dokonce poprvé po re- Uměleckoprůmyslové muzeum
z Pantheonu Národního muzea.
konstrukcích otevřené prostoNávštěvníci si ověřili, že návštěVojenský historický ustav
2857
ry – zahrada Uměleckoprůva muzea nemusí být jen výpramyslového muzea s obnove- Vyšehrad - kasematy
vou za poznáním, ale může být
1800
nou fontánou, prostory objektu
i příjemným společenským zážitCelkem: 48.472 návštěvníků
v Karmelitské ulici na Malé
kem „za hranice všedních dnů“,
Straně připravené pro expozianiž za nim musí daleko cestoZdroj: Národní muzeum
ci Českého muzea hudby, pavat.
mátník na Vítkově, historický interiér knihovny Vojty Náprstka v Náprstkově muzeu Národního muzea. Byly představeny
„Pražská muzejní noc“ alespoň trochu otřásla i nánové či unikátní sbírkové předměty (slonice Seta či rukopis
zorem, že odborníci v muzeích se pouze zabývají vlastní
Královédvorský v Národním muzeu), prezentována byla jevědeckou prací, případně péčí o sbírky a o práci
jich funkce (např. v Národním technickém muzeu).
s návštěvníky zas až tak velký zájem nejeví. Zájem lidí se
velmi rychle přenesl i na přítomné odborníky, kteří se zaujeMuzea prokázala, že jsou schopna bezprostřední
tím přednášeli, vysvětlovali, komentovali a informovali. Až
a netradiční komunikace s veřejností. Desítky tisíc lidí si
trochu nevěřícně jsem sledoval kolegy, které jsem dosud
mohly ověřit, že i česká muzea jsou schopna bezprostřední
znal jen od stolů jejich pracoven, jak neúnavně diskutovali
a netradiční komunikace s veřejností. Bylo vidět a slyšet, jak
s návštěvníky a během malé pauzy mi nadšeně sdělovali, „
lidé s potěšením kvitují, že muzea uspořádala tak rozsáhlou
jak jsou ti lidé milí a jak se živě zajímají o to, co jim říkají“.
akci jen a jen pro ně, bezprostředně z toho nic neměla, jen
Možná to bylo tím, že byli sami překvapeni, protože v tak
spoustu práce. Vždyť to bylo všechno zadarmo! Muzea však
bezprostředním kontaktu s návštěvníky ještě nikdy nebo už
získala mnohem víc než by byly peníze ze vstupného – přidlouho nebyli. Myslím, že mnozí z nich znovu uvěřili ve smyspěla k tomu, aby byla vnímána jako instituce přátelské,
sl své práce i mimo ryze odborné kruhy. A tak jsem si říkal,
vstřícné, užitečné a důvěryhodné. Jsem přesvědčen, že toto
že jejich uzavřenost do vlastních pracoven nemusí být jabylo vůbec jedním z nejvýznamnějších vkladů „Pražské mukousi „genetickou daností“, ale je možná jen důsledkem tozejní noci“ pro budoucnost, který teprve přinese své ovoce.
ho, že k práci s návštěvníky nedostávají nebo dosud nedostávali mnoho příležitostí.
„Pražská muzejní noc“ otřásla tradovaným názorem, že zájem veřejnosti o muzea není na počátku 21. stole-
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jejichž členem se nedávno stala. Vedle skvostných historických památek či vyhlášených pivnic představilo hlavní město
nového členského státu Evropské unie část kulturního bohatství českých zemí uchovávaného v muzeích. Věřím, že
pro řadu zahraničních návštěvníků to bylo doslova zjevením.

Stěhování slonice Sety do hlavní budovy Národního muzea
(foto archiv NM)

Mnozí návštěvníci si možná také poopravili názor
živený zprávami z médií, že muzea jsou vždy na okraji zájmu státní správy, samosprávy a sponzorů. Návštěvníci vnímali, že se akce konala pod záštitou ministra kultury a primátora hlavního města Prahy, s finanční podporou Ministerstva kultury, nemalou podporou Dopravního podniku hlavního města Prahy a.s. a ve spolupráci s Pražskou informační
službou a Správou českých center.
„Pražská muzejní noc“ oslovila stovky, možná tisíce, zahraničních návštěvníků Prahy. Stala se tak i prezentací „věna“
České republiky, které přináší evropským společenstvím,

„Pražská muzejní noc“ není typem programu, který
lze opakovat často a nebylo by to ani účelné. Jde o program,
který má především přilákat pozornost návštěvníků a médií,
z níž pak muzejnictví čerpá energii, inspiraci a někdy i peníze od „probuzených“ sponzorů ve své každodenní činnosti.
Tak tomu je už v celé řadě zemí. Myslím, že první „Pražská
muzejní noc“ tento cíl splnila. Byla symbolicky o půlnoci zakončena v letohrádku Kinských ve smíchovské Kinského
zahradě, který byl po letech chátrání zrekonstruován, a až
se rok s rokem sejde bude tam pro veřejnost otevřena národopisná výstava Národního muzea, kterou si budou moci
jistě prohlédnout i návštěvníci nějaké příští „muzejní noci“.
Sešli se tam zatím jen pozvaní hosté a diskutovalo se především o budoucnosti pražských, ale nejen pražských, muzeí
a galerií. Na pozadí čerstvě ověřeného zájmu veřejnosti
o muzea, měly ty diskuse mnohem optimističtější charakter
než bývá v muzejních „kuloárech“ obvyklé. Vynaložené investice – úsilí i nemalé finanční prostředky – které si první
„Pražská muzejní noc“ vyžádala, se začaly už tam, na terase
letohrádku uprostřed té zvláštní vlahé noci, vracet. Právě
v tom optimismu a sebedůvěře, které jsou pro budoucnost
českého muzejnictví tak potřebné.
Jiří Žalman

Diskuse
Několik diskusních poznámek k soutěži Gloria musaealis
Letos v květnu, již podruhé, jsem měl tu čest zúčastnit se slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Gloria musaealis. Dovolte mi, abych na toto téma zde uvedl několik poznámek a svých, podtrhuji, názorů na soutěž a na způsob jejího
vyhodnocování.
Po poněkud rozpačitém prvním či spíše nultém ročníku v r. 2002 mne velmi příjemně překvapil zájem muzeí
a galerií všech typů o tuto soutěž. Konkurence jednotlivých
projektů skutečně vzrostla, zdá se, že nejenom kvalitou, ale
i kvantitou, a soutěž zcela jasně nabývá na prestiži.
Je zcela jasné, že porota vedená p. dr. Čepičkou měla opravdu nelehký úkol.
Veškeré projekty, které se dostaly na stupínek vítězů,
či které byly ohodnoceny zvláštní cenou, jsou bezesporu po
všech stránkách vysoce přínosné, a jak se říká lidově, „nemají chybu“. Až na jednu výjimku však mají společného jmenovatele: vysokou finanční náročnost. A s tím je spojeno
i spektrum oceněných. V drtivé většině se jedná o muzea
a památníky zřizovaná přímo Ministerstvem kultury ČR, nebo jiným (např. Vojenský historický ústav), dále o muzea
velkoměst či o muzea zřizovaná krajem, ale přímo svázaná
s krajskými městy, anebo o muzea zřizovaná soukromým,
ale movitým majitelem. Poněkud jsem se musel pousmát při
sdělení pana ředitele Židovského muzea, že jeho instituce již
není příspěvkovou organizací. Kdybych měl za zády takovou
národnostní a náboženskou komunitu, jakou tvoří Židé, to by
mi také bylo „hej“! To není kritika, ale obdiv, prostě docela
obyčejně a po česku závidím...
Výše řečeným se v žádném případě nechci nikterak
dotknout nikoho z realizátorů jednotlivých projektů, ať již jako jednotlivců, nebo institucí. Bez jejich invence, zkušeností
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a často doslova bezbřehého zapálení pro věc a obětování
mnoha hodin vlastního osobního času by se projekty i se
slušnou finanční dotací prostě nezdařily. Další věcí je personální nebo lépe profesní obsazení jednotlivých projektů, ale
to opět souvisí s financemi (angažování špičkových scénáristů, výtvarníků, architektů, režisérů a dalších).
Naproti tomu jsem, až na jedinou výjimku (Slovácké
muzeum z Uherského Hradiště), nezaznamenal mezi oceněnými muzeum „nižšího typu“, tedy na úrovni bývalého okresního muzea či muzeum menšího nebo malého města, malou
galerii apod. A přitom mezi přihlášenými jich bylo dostatek
a s velmi kvalitními nápady, které však nebylo možno rozvinout do „epické šíře“ právě díky tomu, že se jedná o instituce méně majetné, odkázané na příslovečné „drobty od stolu“. Je to zhusta způsobeno tím, že značná část bývalých
okresních muzeí přešla ze zákona pod kraje, které zas
z pochopitelných důvodů preferují spíše muzea v krajských
městech, neboť ona jsou právě oněmi „hlavními městy
v menším vydání“ a jejich muzea jsou výkladními skříněmi
jednotlivých krajů. Bývalá okresní muzea, dříve štědře podporovaná okresními městy, v nichž sídlila a zajisté i dnes
sídlí, přišla často o zájem těchto měst, a s ním i o značnou
část finanční podpory, protože ačkoliv tato města dodnes
reprezentují, už „nejsou jejich“. Opět lidově: „má to kraj, tak
ať si s tím dělá, co chce“. Posledně uvedený vzorec nemá
absolutní platnost, ale setkal jsem se s ním již na mnoha
místech. Další skupinu tvoří muzea malých měst, menší
soukromá muzea a galerie. Situace je tu poněkud odlišná
od „příspěvkovek“, ale v jádru podobná. Mnohokrát mívají se
sháněním peněz na své projekty ještě větší problémy.

I

Kalendárium kulturních událostí
Brána času - dlouhodobá archeologická výstava

Bělá pod Bezdězem

Technické muzeum

Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Antonín Rakušan: Lidé a město
Houby Podbezdězí

květen 2004 - září 2004
září 2004

Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Hrajeme si na Kelty
100 let vojenského prostoru Mladá-Milovice

1.5. - 30.10.2004
1.5. - 30.10.2004

Benešov
Malíři Benešovska: Jan Veselý a Mojmír
Paďour

1.9. - 24.10.2004

23.6. - 15.9.2004
23.6. - 15.9.2004
31.7. - 6.9.2004
18.9. - 19.9.2004
18.9. - 15.10.2004

7.9. - 26.9.2004
7.9. - 26.9.2004

Moravská galerie v Brně
Pražákův palác
20.5. - 17.10.2004
18.6. - 5.9.2004
18.6. - 12.9.2004

Místodržitelský palác

Výstavní síň na pěší zóně
23.8. - 12.9.2004
20.9. - 3.10.2004

Petr Zwinger
Jaroslav Hradil: Fotografie
Galerie

6.9. - 1.10.2004
20.9. - 1.10.2004

Čelákovice
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Galerie Jídelna

Česká Skalice
Textilní muzeum TIBA
Muzeum Boženy Němcové

16.6. - 24.10.2004

České Budějovice

od 20.4.2004
Dobrá trefa - z historie střeleckých spolků
na Moravě a ve Slezsku
30.3. - do ledna 2005
Minerály evropských zemí
Biskupský dvůr
24.6. - 9.10.2004

Muzeum města Brna
14.5. - 31.10.2004
14.5. - 31.10.2004
4.6. - 15.9.2004
28.7. - 17.10.2004

28.8. - 26.9.2004

Kateřina Otčenášková-Richtr: Asambláže

17.6. - 5.9.2004
18.6. - 24.10.2004

Moravské zemské muzeum

červen - říjen 2004
9.6. - 29.8.2004
9.9.- 22.10.2004

Kostry živočichů z přírodovědných sbírek
Podnikové značky na Českolipsku
Jaroslav Rázl: Obrazy

Fotografie Naděždy Chobotské
Z hudebních tradic České Skalice

16.6. - 24.10.2004
16.6. - 24.10.2004
16.6. - 24.10.2004

12.6. - 19.9.2004

Krajky ze sbírek muzea v Čelákovicích

16.6. - 24.10.2004

Uměleckoprůmyslové muzeum

Měnínská brána

29.7. - 5.9.2004
24.9. - 31.10.2004

Městské muzeum v Čelákovicích

Brno

Sběratelé a donátoři - zakladatelé Muzea
města Brna
Paměť jednoho města
Hudba a život Leoše Janáčka v zrcadle
umění bonnských umělců
Múzy na frontu! - spisovatelé a umělci ve
službách c. a. k. válečné propagandy

9.9. - 14.11.2004

Miroslav Koupil: Kaligramy
Výtvarníci z Zwetendorfu

Zora Šimůnková, Pavel Veselý: Úlomky
a obrázky
Jindřich Hradil: Krkonoše

Oblastní muzeum Praha – východ

Zdeněk Fuksa: Barevný svět nerostů

Galerie

Břeclavské návraty

25.3. - 30.12.2004
25.3. - 30.12.2004
2.9. - 24.9.2004
30.9. - 29.10.2004

Brandýs nad Labem

21. Mezinárodní bienále grafického
designu Brno
Kniha v českém kubismu
Work from Switzerland
Výstava děl členů mezinárodní poroty

13.5. - 12.9.2004
24.9.- 30.11.2004

Chladné zbraně 19. a 20. století
Jubilující národopisný soubor Břeclavan

Městské muzeum

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

21. Mezinárodní bienále grafického
designu Brno
Theo Derksen: Obrazy bez domova
Rakouská experimentální typografie

září 2004

Městské muzeum a galerie

2.7. - 19.9.2004
24.9. - 26.11.2004

Blovice

Umělecká sbírka Heinricha Gomperze
(1843-1894)
Adriena Šimotová: Kresby k textům
Stanislav Kolíbal: Okruh knihy

Muzeum v Bruntále

Čáslav

Muzeum Blansko

Fotografie Vladimíra Kuřátka
Plastiky a sochy Zuzany Čížkové

Bruntál

Synagoga

Blansko

Kuchyně první poloviny minulého století
Velké prádlo našich babiček
Fotografie Miroslava Čadka
Ve znamení kalicha

5.6.2004 - 13.3.2005

Břeclav

Muzeum Českého krasu v Berouně

Vítězslav Nezval známý, neznámý
Dr. Edvard Beneš

Rodný dům Josefa Hoffmanna

Josef Čapek

Beroun
Poslední věci člověka
Krásy moří a oceánů
Beroun Lughnassadh 2004
Výstava citrusových, tropických a jiných
subtropických rostlin
Jiří Ryvola: Obrazy

od 17.4.2004

Brtnice
Josef Hoffmann: Nadčasový design

Muzeum umění

do 31.10.2004
29.6. - 20.9.2004

Velká válka 1914-1918
Výstava diplomových prací studentů
průmyslového designu FSI
Karel Šebela: mechanik, sběratel, hodinář

3.5. - 30.9.2004
29.8. - 30.9.2004
22.8. - 30.9.2004
3.9. - 5.9.2004

Anna Hejzlerová: Obrazy
Tradiční výstava jiřin

Jihočeské muzeum
31.5. - 12.9.2004
10.6. - 12.9.2004
20.9.- 23.9.2004

Krásy a tajemství České republiky
Duhový most
Tradiční výstava hub

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Ohlas husitské tradice na Kolínsku a okolí
Marie Vechová: Z díla

22.6. - 30.10.2004
19.8. - 19.9.2004

Český Krumlov
Egon Schiele Art Centrum o.p.s.
Milan Knížák
Egon Schiele: Kresby ze sbírek
Moravské galerie

3.9. - do prosince 2004
3.9. - do prosince 2004

Regionální muzeum v Českém Krumlově
Obnovená krása – restaurované obrazy
a plastiky ze sbírek muzea
Dívčí Kámen - přírodní rezervace
a historický vývoj osídlení

1.3. - 30.12.2004
1.3. - 30.12.2004

II
do 11.1.2005
Piju, piješ, pijeme…
do 21.11.2004
Ostrostřelci včera a dnes
Šumavské lokálky
5.6. - 31.10.2004
11.9.2004
Den bez bariér
28.9.2004
Svatováclavská noc českokrumlovských
muzeí a galerií
září 2004 - leden 2005
Národní parky USA - fotografie Petra
Větrovského

Český Těšín
24.6. - 31.12.2004

Dačice
Městské muzeum a galerie
Božena Kjulleněnová: Obrazy

4.9. - 28.9.2004

Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně
50 let Oblastního muzea v Děčíně

3.6. - 12.9.2004

Dobrošov
Pevnost Dobrošov, národní kulturní památka
Československá armáda doby první
republiky v miniatuře

1.4. - 31.10.2004

Památník Karla Hynka Máchy
12.7. - 4.9.2004

Dolánky

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Městské muzeum Horažďovice
Nová stálá expozice: Malý průvodce dějinami Horažďovicka
(od 31.5.2004)

Horní Planá
Rodný domek Adalberta Stiftera
Šumava na fotografiích Adalberta
Stiftera, básníkova potomka
Most mezi lidmi / Zvonková - Glöckelberg
Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti

Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum a galerie v Hranicích

7.9.- 22.10.2004

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd - Frýdecký zámek
2.5. - 12.9.2004
18.6. - 5.9.2004
16.9.- 17.10.2004

Frýdlant nad Ostravicí

10.6. - 31.10.2004

Havlíčkova Borová

Humpolec
Městské kulturní a informační středisko - Muzeum
dr. Aleše Hrdličky
září 2004

Jana Dytrtová: "Člověk a krajina, krajina…"

květen - červenec 2004

Výstavní sál
září 2004

Městské muzeum a galerie
září 2004

Josef Černý, Jana Rožková, Oldřich Jedlička:
Obrazy plastiky, šperky

Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu

Památník Karla Havlíčka Borového
Nová stálá expozice: Rodák škpt. Josef Stránský – pilot RAF
(od 19.6.2004)

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
10.6. - 10.9.2004
září 2004
září - říjen 2004

Hlinsko v Čechách
25.6. - 5.9.2004
24.9. - 31.10.2004

22.7. - 19.9.2004

Maxmilian Pirner (1854-1924) - mezi
pohádkou a skutečností

Chebské muzeum - expoziční budova
Nová stálá expozice: Valdštejnův úmrtní pokoj
(od 15.5.2004)
Johann Balthasar Neumann (1687-1753)
- barokní architekt a stavitel
Maestro Rudolf Serkin
Willy Russ

Městské muzeum a galerie

dlouhotrvající
výstava
dlouhotrvající
výstava
29.6. - 17.10.2004

Chomutov
Oblastní muzeum
kostel sv. Kateřiny

Soubor lidových staveb Vysočina
24.4. - 31.10.2004

Betlém Hlinsko
24.7. - 31.10.2004
20.9. - 24.9.2004

Veselý Kopec

Domácká dřevovýroba na Hlinecku

září - říjen 2004

Lidová architektura na Hronovsku
a Náchodsku

Hustopeče
2.3.2004 - 10.1.2005

Výstavní síň Musaion

Lidový oděv na Hlinecku
Živá historie III

Jiráskovo divadlo

Emil Hrdlička: Obrazy

Památník Životické tragédie

Domácká dřevovýroba na Hlinecku

5.8.- 19.9.2004

Hronov

Ze šatníku našich babiček
14.8. - 19.9.2004

Havířov

August Bedřich Piepenhagen a dcery
Rudolf Hanych (1906-1994): Obrazy

Výstavní síň - Synagoga

Dolní nám.

Památník Ferdyše Duši

Žena v 19. století
Historie hornictví na Vysočině
Houby

30.6. - 5.9.2004
od 5.8.2004

Jiráskovo muzeum

Městské muzeum

Knoflíky a perličky

září - říjen 2004

Hranice

Lubomír Jarcovják: Objekty, papíry,
autorské knihy

Světci a světice v lidové malbě na skle

duben - říjen 2004
duben - říjen 2004

Muzeum Horní Slavkov

Nová stálá expozice: Jak jde život aneb narození, svatba,
smrt (od 20.3.2004)
25.9.2004
Brambory - chléb chudých

Portrétní fotografie

duben - říjen 2004

Horní Slavkov

Dlaskův statek

Železniční modely
Historie létání v Pobeskydí
Výtvarná tvorba Věry Tošenovské

7.7. - 7.9.2004
6.8. - 31.10.2004
21.9.- 21.11.2004

Mixtum compositum
A ta kráva mléko dává
Cín nádobí chudých

Žena, žena, žena
Ivo Sedláček: Malby, vlizelíny, ubrusy

Fyzika a chemie hrou

29.9. - 21.11.2004

Česká malba 19.-20. století ze sbírek
Západočeské galerie v Plzni

Vladař - archeologická lokalita
evropského významu

Doksy
Umění řezbářů

Galerie výtvarného umění

Horažďovice

Výstavní síň Muzea Těšínska
Učitelé, vlastenci, historici …

Hodonín

24.4. - 31.10.2004

Loď připravit k boji!

12.6. - 30.10.2004

Hvězdářská věž

Nová stálá expozice: Ilja Sainer: Hvězdy a ostrovy
(od 17.4.2004)

III
Chotěboř

Obrazy a kresby Jana Kunovského

Muzeum Chotěboř
Malovaný porcelán Martiny Váchové
Obrazy Oldřicha Tomka
Island - země ohně a ledu
Textil a oděvy z ateliéru Libuše Buchtové

1.7.-5.9.2004
10.9. - 31.10.2004
10.9. - 31.10.2004
10.9. - 31.10.2004

Chrast u Chrudimě
Městské muzeum
8.4. - 30.9.2004
září - říjen 2004

Cyklus zaniklých řemesel: Tkalcovství
Výstava s protidrogovou tematikou

Chrudim
15.9. - 16.11.2004

Umělecká knižní vazba a další tvorba
Ladislava Hodného

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Regionální muzeum v Chrudimi
20.5. - 10.10.2004
17.6. - 12.9.2004
30.9.- 30.11.2004

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Galerie Památníku Alfonse Muchy

110 let muzea v Ivančicích

12.8. - 31.10.2004

Jablonec nad Nisou
23.9.- 24.9.2004
září - listopad 2004

Galerie Belveder

Miloslav Kalík: Fotografie

září - říjen 2004

Jablonné nad Orlicí
Stálá expozice dějin města
Karel Pecháček: Obrazy

5.9. -2.10.2004

Jablonné v Podještědí
Pobočka Bredovský letohrádek na Lemberku
Ekologická výstava

červen - říjen 2004

Jablunkov
30.3. - 30.9.2004

28.9. - 29.9.2004

2.7. - 12.9.2004
17.9. - 17.10.2004

Galerie
2.7. - 12.9.2004
18.9.– 17.10.2004

Jihlava
Muzeum Vysočiny

8.7. - 5.9.2004
17.9. - 31.10.2004
1.7. - 12.9.2004
22.9.- 17.10.2004

Karviná - Fryštát
Výstavní síň Muzea Těšínska
Z historie dolování uhlí na Karvinsku

17.8. - 10.10.2004

Kašperské Hory
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Memento mori!
Umění něžně erotické - milostné náměty
v dílech 16.-19. století ze sbírek Národní
galerie

23.5. - 4.11.2004
od 26.6.2004

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum
15. národní svatováclavská pouť

25.9.2004

Klatovy
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Čarovné paličky
Krajkářské školství v ČR
Lidová architektura na Klatovsku

14.7. - 26.9.2004
14.7. - 26.9.2004
29.9.- 26.11.2004

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Hmyz ve fotografii
Vertikála, horizontála a diagonála: Jan
Kubíček a Miloš Houdek
Miloš Kim Houdek: Cesta běží dál
Pavel Brunclík: Příroda pod lupou

Svatý Prokop - veliký divotvůrce český

29.7. - 4.9.2004
3.8. - 12.9.2004
3.8. - 12.9.2004
29.7. - 4.9.2004

do října 2004

15.9. - 19.9.2004

Muzeum Jindřichohradecka
do 6.1.2005
10.6. - 31.12.2004
19.8. - 7.11.2004

17.7. - 28.10.2004

Kravaře ve Slezsku
Zámecké muzeum
Dětské kočárky a vozítka z 19.-21. století

červen - září 2004

Kristiánov
Památník sklářství v Jizerských
horách
Mariánská sklářská pouť

6.8. - 5.9.2004
2.9. - 3.10.2004

Jindřichův Hradec
Ema Destinová a Bedřich Smetana
Vlastivědná a historická literatura
o Jindřichově Hradci
Bitva nad Jindřichohradeckem

Krušnohorská paličkovaná krajka
ARTKONTAKT Karlovy Vary 2004

Naberme si vody

Regionální muzeum a galerie Jičín

Poesie všedního dne - fotografie
Jihlavské středověké hornictví ve světle
archeologie
Exotické rostliny

50 let ve vazbě - knižní umění Jana
a Jarmily Sobotových
Obrazy Josefa Jíchy

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Jičín

Eva Vlasáková: Putování divnou zemí
Femina - výtvarná skupina žen

Karlovy Vary

Muzeum Kouřimska

Vlastivědné muzeum Jesenicka

Coje to? - Staré školní pomůcky
Pocta Hubertovi - z historie myslivosti

5.8. - 26.9.2004
6.8. - 19.9.2004
od 12.8.2004

Kouřim

Jeseník
IV. Svatováclavské mezinárodní setkání

Sklo a obrazy Vladimíra Jelínka
Miroslava Pravdová: Paličkovaná krajka
GlassArt 04 - mezinárodní sklářské
sympozium

Brandlova 27

Výstavní síň Muzea Těšínska
Lidoví řezbáři na Těšínsku

Sklářské muzeum

Budeč u Zákolan

Muzeum skla a bižuterie
Slavnosti ke znovuotevření muzea
4. Salón umělců medailérů 03

10.6. - 31.12.2004

Kamenický Šenov

Muzeum Zlatý klíč

31.1.2004 - leden 2005
1.3. - 30.12.2004
1.3. - 30.12.2004
10.6. - 5.9.2004
9.9.- 5.12.2004

1. světová válka
Boty, botičky
Řekni mi, Francie…

Jindřichův Hradec ve starých průvodcích

Karlovarské muzeum - expoziční budova

Kabinet ex libris - umělecké sbírky PNP

Z historie loutkářství na Chrudimsku
Loutky z Plzně
Tomáš Volkmer: Portréty loutek
Hana Ribi: Švýcarské metamorfózy
Jana Sigmundová: Dětem

září - prosinec 2004

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů

4.9.2004

Krnov
MIKS - městské muzeum
leden - prosinec 2004
Historie textilní výroby v Krnově
leden - prosinec 2004
Poklady minulosti
26.8. - 24.9.2004
Iva Mrázková, Pavel Šmíd: Obrazy, grafiky

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
Walther H.J. Smeitink: Utrpení hmoty
Fotografie René Kopeckého z cest
po Blízkém Východě

20.6. - 12.9.2004
12.7. - 12.9. 2004

IV
Kutná Hora

Mariánská Týnice - Kralovice

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Aleš Veselý - sochař a grafik

9.9. - 31.10.2004

Vlašský dvůr
1.7. - 26.9.2004

Felix Jenewein

Kyjov
11.7. - 12.9.2004
26.9.- 21.11.2004

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
a13 - volné sdružení krnovských výtvarníků

4.9. - 17.10.2004

Lázně Bělohrad
30.7. - 12.9.2004

Fričovo muzeum
4.6. - 1.10.2004

Výstava k 100. výročí trvání Fričova
muzea

Městské muzeum
3.9. - 31.10.2004

Liberec
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková
organizace
Výstava výsledků ze Sympozia středních
uměleckoprůmyslových škol Libereckého
kraje
V. K. Novák: Mobilní objekty
X. let tavené skleněné plastiky / LhotskýPelechov

1.7. - 19.9.2004

Výstavní síň In Memoriam
12.5. - 31.10.2004

Lidická galerie
3.6. - 31.10.2004

7.7. - 5.9.2004
14.9. - 21.11.2004

1.7. - 3.10.2004

Litomyšl

Mnichovo Hradiště
Městské muzeum
květen - září 2004

Keramické bytosti Hany Antošové

Mohelnice
1.5. - 30.9.2004

100 let trvání elektrotechnické výroby
v Mohelnici

Náchod
srpen - září 2004

Náchod v obrazech a kresbách
amatérských a profesionálních umělců
Veduty ze 16. století

13.9. - 21.11.2004

Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
16.7. - 3.10.2004

Barokní plastika Karlovarska

3.9. - 4.10.2004

Toulky nejen nepomuckou krajinou obrazy Richarda Böhnela

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
1.5. - 30.9.2004
1.5. - 30.9.2004

Netvořice
Městské muzeum

Nová Paka

3.7. - 31.12.2004

Suchardův dům

Městské muzeum a galerie
15.8. - 5.9.2004
12.9. - 3.10.2004

Loštice
Památník Adolfa Kašpara
červen - říjen 2004

Louny
Galerie Benedikta Rejta
Karel Malich

1.1. - 30.12.2004
24.6. - 12.9.2004
23.9. - 28.11.2004

Baroko v Pojizeří
Archeologie Českého ráje
Hudební život na Mladoboleslavsku

30.4. - 17.10.2004

Lomnice nad Popelkou

Adolf Kašpar a Loštice - 70. výročí úmrtí

Mladá Boleslav

1.6. - 31.12.2004

Vltava v obrazech

Regionální muzeum v Litomyšli

Luboš Bucek: Obrazy a grafika
Ing. Jaroslav Junek: Perokresby

15.7. - 31.10.2004

Tajnosti depozitáře aneb Co běžně
neuvidíte

Jedu, jedeš, jedeme
Země česká - domov můj

Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích

Řekni mi zrcadlo aneb Krása a krášlení
od pradávna do nedávna
Litografická tvorba Josefa Dmycha

Milevské muzeum

Městské muzeum a galerie

Oblastní muzeum Litoměřice

Hana Purkrábková, Karel Pauzer

Milevsko

Nepomuk

Litoměřice
Lidová architektura Litoměřicka včera
a dnes
Obrazy litoměřického malíře Ladislava
Pulkrábka

Regionální muzeum

Regionální muzeum

Národní kulturní památka - Památník Lidice

32. Mezinárodní dětská výtvarná výstava
Lidice 2004

Mikulov

Vlastivědné muzeum
9.7. - 26.9.2004
25.9. - 24.10.2004

Lidice
Oradour - k 60. výročí vyhlazení
francouzského Oradouru Němci

1.8. - 19.9.2004
5.8. - 3.9.2004
23.9. - 31.10.2004

Obrazy V. Stránského
Afrika - cestopisná výstava
J. Tichý: Obrazy

Muzeum Mladoboleslavska

Ledeč nad Sázavou
Výstava děl malířů a tvůrců z Ledečska

Regionální muzeum

Nová stálá expozice: Galerie Dietrichsteinů (od 1.6.2004)

Středisko městské kultury Lázně Bělohrad Památník K. V. Raise
Olejomalby Jaroslava Mudry

21.7. - 5.9.2004
8.9. - 31.10.2004

Jitka a Květa Válovy: Obrazy a kresby
Od kvedlačky po roboty - stroje
a přístroje jako pomocník v domácnosti

Mělník

Vlastivědné muzeum Kyjov
Cín - nádobí chudých
Čím se platilo

Muzeum a galerie severního Plzeňska

19.6. - 5.9.2004

Městské muzeum
Kouzlo loutek sochaře Vojtěcha Suchardy
Eva Hnyková: Obrazy

2.7. - 19.9.2004
24.9.- 31.10.2004

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Leopold Habrmann: Kovaná plastika
Jiří Jun: Kresby
Marie Jiřičková: Keramika
Jan Raba: Fotografie
Karel Hyliš: Plastika
Miroslav Štolfa: Malba

květen - září 2004
24.6. - 12.9.2004
červenec - srpen 2004
červenec - září 2004
září - říjen 2004
září - říjen 2004

Horácké muzeum
Kovové plastiky Ondřeje Svobody

září - říjen 2004

V
Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni
9.9.- 3.10.2004
50 let ve vazbě Jana Soboty

Nové Město nad Metují
Městské muzeum

Pohansko u Břeclavi

Galerie Zázvorka

Český svaz včelařů Nové Město nad Metují

2.9. - 3.10.2004

od 31.8.2004
od 1.9.2004

21.5. – 3.10.2004

Mapy, atlasy a glóby v zrcadle staletí –
od umění k technice
Stromy Olomoucka

do 3.10.2004

Folklorismy v českém výtvarném umění

Výstavní budova SZM

Jedovatí živočichové
Z historie gymnazijního muzea v Opavě
Publikace Slezského zemského muzea
Život a smrt generála Píky

Staroměstská radnice

od 30.6.2004

dům U zlatého prstenu

Orlová
22.6. - 17.1.2005

Obrazy ze sbírek Muzea Těšínska

Ostrava

Městská knihovna

Antonín Slavíček
Martin Kuriš: Magda
Libeňský plynojem
Josef Sudek a Emil Filla

17.3. - 5.9.2004
15.9. – 31.10.2004
17.9. – 30.12.2004
17.9. – 30.12.2004

Národní pomník Františka Bílka

1.5. - 31.12.2004

Muchovo muzeum s.r.o.
Hergetova cihelna

Ostravské muzeum
15.6. - 15.9.2004
24.6. - 15.9.2004
24.6. - 15.9.2004

Království her
Staré a památné stromy ČR
Doly na historických pohlednicích

Hornické muzeum OKD
srpen - září 2004

Mezinárodní sochařské sympozium
"Landek 04"
Den horníků

11.9.2004

Mýtus českého granátu
Skotské stříbro

do 5.9.2004
1.10. - 20.11.2004

Muzeum hlavního města Prahy
expoziční budova

Ladislav Sitenský: Portréty čs. letců
v Anglii za 2. světové války
Josef Mžyk: Obrazy a grafika

do 30.9.2004
29.7. - 19.9.2004

Národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna

Pardubice

5.3. - 5.9.2004

Vladimír V. Modrý

Východočeská galerie v Pardubicích
Slovenské umění ze sbírek šarišské galerie 26.8.- 21.11.2004
26.8.- 17.10.2004
František Tichý: Grafické dílo ze sbírky
galerie

Východočeské muzeum
20.6. - 26.9.2004
16. 7. 2004 - 2. 1. 2005

Paseky nad Jizerou

NG - Palác Kinských; sídlo Sbírky kresby a grafiky

Krajina v českém umění 17.-20. století
Poklady sicilských chrámů – zlatnické
památky kraje Nisseno od středověku
do baroka

od 28.5.2004
24.9. - 14.11.2004

NG - Sbírka mimoevropského umění; Archiv Národní galerie
v Praze, Praha 5
12.6. - 13.10.2004
Zlatý věk ukiyoe – Japonský dřevořez

ze sbírky Západočeského muzea v Plzni

Památník zapadlých vlastenců
10.6.2004 - 31.3.2005

Petřvald u Karviné
Technické muzeum
5.2. - 31.12.2004

NG - Veletržní palác; Sbírka moderního a současného umění
a Sbírka umění 19. století
25.6. - 26.9.2004
Stanislav Diviš: Květy z ráje/Dva světy
25.6.2004 Afrika. Osudové setkání Rainera Kreissla
13.3.2005

Národní muzeum
13.5.2004 - 27.2.2005

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
září 2004

Galerie
září - říjen 2004

Plzeň
Diecézní muzeum v Plzni
20.5. - 30.9.2004

Pivovarské muzeum
od 1.7.2004

Západočeské muzeum v Plzni
Umění Orientu
7. celostátní výstava bonsají

30.6. - 19.9.2004

Bílkova vila, Praha 6

Výstavní síň Muzea Těšínska

Ringo Ever, Rembrandt Never! Obrazy
F. R. Čecha

1.5. - 30.9.2004
6.6. - 30.9.2004

Galerie hl. m. Prahy

od 29.4.2004
od 29.4.2004
od 29.4.2004
od 17.7.2004

Památník Petra Bezruče

Francouzská grafika 19. století ze sbírek
Jiřího Karáska ze Lvovic

Zničené kostely

Kouzlo porcelánových panenek
Polenská řemesla (hrnčířská dílna, litina
ve sbírkách, polenští legionáři, jak jsme
stavěli hrad)

České muzeum výtvarných umění

Slezské zemské muzeum

Milan Knížák

1.6. - 30.9.2004

Praha

Opava

Jiří Škoch: Fotografie

Výstava prací Fotoklubu Broumov

Muzeum Polná

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Nejskromnější umění – pohlednice
z Petřvaldu a okolí
Od husího brku k PC

Muzeum města Police nad Metují

Polná

Olomouc

O pasecké škole

do konce září 2004

Police nad Metují

Muzeum Novojičínska
Australské drahé opály
Cesta minulostí - Novojičínský zámek
v dobových vyobrazeních

Arnošt z Pardubic (1297–1364)
Velká válka 1914–1918

Městské muzeum a galerie Břeclav
Anotnín Vojtek

Nový Jičín

do února 2005
4.9.- 12.9.2004

Knihovna NM

Zámecké zahrady v knihách
ze zámeckých knihoven
Muzeum knihy Žďár nad Sázavou a jeho
okolí ve fotografii

29.6.-26.9.2004
do prosince 2004

Galerie Pokoutník
do prosince 2004
Fr. Kovařík: Štíři a sklípkani
NM - Historické muzeum - Historická expozice - Lobkovický
palác
2.9. -do prosince 2004
Krajkářka Vlasta Šolcová
NM - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur
30.6. - 31.10.2004
Poselství dalekých kultur
NM - České muzeum hudby - Muzeum Bedřicha Smetany
3.3.2004 - 31.10.2005
Podoby Bedřicha Smetany

VI
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Děti před sto lety ve škole a po škole
15.6. - 26.9.2004
15.6. - 26.9.2004
do 17.10.2004

Papírové léto
Svět panenek
Staré chalupy v obrazech

Památník národního písemnictví
letohrádek Hvězda

Cesty za Hvězdou

16.6. - 30.10.2004

Poštovní muzeum
16.6. - 5.9.2004
7.9. - 10.10.2004

Pošta a historická vozidla
Praha ve známkové tvorbě

Správa Pražského hradu - příspěvková
organizace KPR
do 12.9.2004
do 19.9.2004

2.9. – 26.9.2004

Galerie Josefa Sudka
9.9.- 28.11.2004

Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna

Mel Alexenberg, Mirijam Benjamin:
Cybersight@Tikkun Olam

11.8. - 26.9.2004

Prachatické muzeum
19.5. - 3.10.2004

Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově
100 let kopané v Prostějově
Skupina frenštátských výtvarníků
Krása starých map
Z. Trnečková: Obrazy
Jitka Lachmann: Obrazy
Drahanská vrchovina

19.6. - 19.9.2004
1.7. - 12.9.2004
1.7. - 7.10.2004
1.9. - 31.10.2004
9.9. - 14.11.2004
23.9. - 31.10.2004

Budova Špalíčku, Úprkova 18

Gerrit Thomas Rietveld a jeho Schröder
Huis v Utrechtu; Ludwig Mies van der
Rohea jeho Vila Tugendhat v Brně

červen - září 2004

srpen - září 2004

Předklášteří
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Podhorácké muzeum
16.5.- 12.9.2004
6.6. - 17.10.2004

Přerov
17.6. - 5.9.2004
22.7. - 5.9.2004
3.8. - 7.10.2004
2.9. - 10.10.2004
9.9. - 21.11.2004

16.9. - 28.11.2004
Moravská ornitologická stanice - přírodovědné oddělení Muzea
Komenského v Přerově
1.7. - 30.11.2004
Fotografie hmyzu střední Moravy
do 31.12.2004
Ekologie ptáků, historie ornitologie,

ochrana ptactva

Přerov nad Labem

2. Rokycanské bienále grafiky
Jubileum dolů kamenouhelných v
Mirošově městyse L.P. 1994-2004

9.9. - 31.10.2004
16.9. - 30.10.2004

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Stopy paměti: P. Besta, L. Jaroš,
D. Mrázková, O. Smutný, M. Ševčík,
P. Štěpán
Jaroslava Severová: Obrazy, světelné
objekty

24.6. - 19.9.2004

23.9. - 14.11.2004

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
8.8. - 31.10.2004
10.9. - 28.11.2004

Rýmařov
Městské muzeum v Rýmařově
Jiří Gažar: Grafiky a koláže
Ekvádor a Peru očima Petra Calábka
Jaroslav Frydrych: Obrazy

28.8. - 19.9.2004
28.8. - 19.9.2004
25.9. - 24.10.2004

Sedlčany
Městské muzeum
80 let skautingu v Sedlčanech
110 let sedlčanského muzea a místní
železnice

24.8. - 26.9.2004
30.9. - 31.10.2004

Skuteč
Městské muzeum
16.7. - 30.9.2004

Vlastivědné muzeum
Sochařka a spisovatelka Zora Dvořáková

4.9. - 10.10.2004

Slavkov u Brna
Historické muzeum ve Slavkově u Brna
Napoleonské války a české země

do prosince 2004

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
červen - srpen 2004

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Karel Šural: Transkripce z díla Salvatora
Dalí
10 let Rolničky

10.9. - 5.11.2004
18.9. - 30.9.2004

Sokolov
Krajské muzeum Sokolov
Výstavní činnost muzea od roku 1986
70 let muzea v Sokolově

14.9. - 17.10.2004
14.9. - 14.11.2004

Sovinec
Hrad Sovinec
Socha a hlína na hradě

30.5. - 30.9.2004

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Větrné mlýny včera a dnes

Polabské národopisné muzeum
Ze starých řemesel a živností na
polabském venkově

Rokycany

Rostliny v hudbě

Muzeum Komenského v Přerově
Přerovský poklad
Michalov - 100. výročí založení
městského parku v Přerově
Učební pomůcky ze sbírek oddělení dějin
školství
Regionální literatura
Dendrity a samorosty (ze sbírky Františka
Zedka)
Full in - současný český design

1.9.- 3.10.2004

Archeologie v sítích IV

Slaný

Památník města Protivína

Jiří Trnka: Filmová tvorba
Sodovka nebo limonáda?

Hornické muzeum Příbram
výstavní sál dolu Vojtěch

Zelená je tráva, fotbal - to je hra …

Protivín
Jan Sýkora: Obrazy

11.5. - 13.9.2004
21.9. - 15.11.2004

Příbram

Kočárky a dítě
Zdenka Braunerová: Kresby

Prachatice
Muzeum za císaře pána

Hrady a zámky Přešticka
Legionáři z Přeštic a okolí

Roudnice nad Labem

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Arnošt Pikart: Fotografie

Dům historie Přešticka

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Vladimír Boudník – Mezi avantgardou
a undergroundem
Eva Švankmajerová a Jan Švankmajer
–Retrospektiva 1958 – 2004
Experiment a typografie: Český
a slovenský grafický design 1985-2003

15.5. - 30.10.2004

Přeštice

15.5. - 31.10.2004

od 27.7.2004

VII
Strakonice

Turnov

Muzeum středního Pootaví
Rudolf Riedlbauch: Obrazy;
Milan Vácha: Sochy
Neznámá malá Afrika

Muzeum Českého ráje
19.8. - 3.10.2004
7.9. - 15.10.2004

Galerie

Vladimír Mencl: Obrazy

14.9. - 31.10.2004

Strážnice

Galerie

Městské muzeum
Numismatika

5.9. - 14.11.2004

Svitavy
Nová stálá expozice: Žehlím, žehlíš, žehlíme (od 11.3.2004)
4.9. - 10.10.2004
Aleš Lamr: Obrazy, plastiky

Šenov
28.8. - 30.11.2004

Šumperk
Vlastivědné muzeum Šumperk

10.9. - 31.10.2004

Panenky jako malované
130 let hanušovického pivovaru
A. a M. Kovalovi

16.9. - 30.11.2004
23.9. - 14.11.2004

Tábor
červenec - září 2004
4.8. - 30.9.2004

Galerie AD 1551
srpen - září 2004
7.9. - 17.10.2004

Tachov
Muzeum Českého lesa
Co ukrývá depozitář
Proměny Tachovska

18.5. - 30.9.2004
29.6. - 30.9.2004

Telč
Dům dětí a mládeže
1.9. - 30.9.2004

Teplice
24.7. - 1.10.2004
28.7. - 5.9.2004
5.8. - 5.9.2004
14.9. - 31.10.2004

Terezín
Památník Terezín, národní kulturní památka
Petr Larva: Sochy a kresby

od 19.8.2004

Malá pevnost

Jan Vejmola: Fotografie

od 16.9.2004

Muzeum ghetta

Iva Vodrážková: Textilní techniky

od 23.9.2004

Těšany
Kovárna
Těšanské slavnosti

4.9. - 5.9.2004

Muzeum Podkrkonoší
18.6. - 19.9.2004

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Otto Stritzko: Hluboká tradice –
moderní gesto
Poklady sakrálního umění
Táta náš šel na houby

červenec - září 2004
4.7. - 3.10.2004
29.7. - 10.10.2004

Sedlárna

Kostely a kaple Pooslaví

Týnec nad Labem
Městský úřad - Muzeum rodu Pernerů a Týnce
nad Labem
září 2004

Slavní rodáci Týnce nad Labem

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
1.4. - 3.10.2004
29.4. - 3.10.2004
9.9. - 31.10.2004

Co neodnesl čas
Výtvarné umění a film
Strašáci
Galerie Slováckého muzea

18.5. - 12.9.2004

Z tvorby polských, slovenských,
maďarských a českých medailérů
Jiří Habarta: Sochařské dílo

23.9.2004 - 2.1.2005

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
6.8. - 31.10.2004
20.8. - 26.9.2004
3.9. - 21.11.2004

Ústí nad Labem
Trpaslíci a současnost
Maresch a jeho trpaslíci
České Švýcarsko – fotografie Zdeňka
Patzelta a Václava Sojky
Alternativní hudba v Ústí nad Labem

27.5. - 4.9.2004
29.4. - 18.9.2004
7.9. - 30.10.2004
28.9. - 4.12.2004

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum
Galerie pod radnicí

1. Světová válka a region

9.9. - 17.10.2004

Valašské Klobouky
Městské muzeum
Lidové zvyky na jižním Valašsku
Oldřiška Keithová (1921-2003):
Domovem mého dětství

duben - prosinec 2004
září - říjen 2004

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně - pobočka
Valašské Meziříčí

Trutnov
Vyznamenání, odznaky, medaile

září - říjen 2004
září - říjen 2004
září - říjen 2004

Lidová architektura na Vltavotýnsku
Zlatý poklad
Televizory a radiopřijímače ze sbírek muzea

Muzeum města Ústí nad Labem

Regionální muzeum v Teplicích
Pavel Karták: Sochy a obrazy
Tvorba krajiny na Bílinsku a Tušimicku
Karel Duchek: Obrazy
Češi a Němci, sousedé v Evropské unii

Týn nad Vltavou

… vlastně malý zázrak
Stíny na úsměvu - fotografie Krise Flašara
Dětské odívání v první polovině 20. století

Muzeum Telč
Zmizelí sousedé

1.4. - 31.10.2004

Historické hodiny

Uherské Hradiště

Husitské muzeum

Afrika
Mezi Saharou a tropickými pralesy

Hrad Helfštýn
Městské muzeum

Knihovna & Šenovské muzeum

Jan Žižka z Trocnova ve výtvarném
umění
20 let partnerství měst Tábor a Kostnice

červenec - říjen 2004
7.7. - 31.10.2004

Acháty z celého světa
Fachhochschule Idar-Oberstein: Design
drahých kamenů

Týn nad Bečvou

Městské muzeum a galerie

Josef Polák: Fotomontáže

březen - září 2004
7.7. - 11.9.2004
7.7. - 11.9.2004
18.9. - 19.10.2004
18.9. - 19.10.2004

Dekorativní kameny Mongolska
Symposion 2004
V. K. Novák: Šperky
Obrazy Petra Pavlištíka
Kesztehely - prezentace města a regionu

3.6. - 17.10.2004

Nová stálá expozice: Sklo a gobelíny (od 16.5.2004)
3.6. - 5.9.2004
1. světová válka - výstava ke 120. výročí
založení muzea
Josef Brož: Obrazy
8.7. - 26.9.2004
Drahomíra Dvořáková-Baruchová: Kresby
9.9. - 31.10.2004
Kaktusy
27.9. - 3.10.2004

Varnsdorf
Oblastní muzeum Děčín - pobočka Varnsdorf
9. ročník dětské soutěže: kresba, grafika,
modelování

21.6. - 30.9.2004

VIII
Velké Opatovice

Znojmo

Památník města

Jihomoravské muzeum ve Znojmě

vestibul kina - zámek
4.7. - 26.9.2004

Velkoopatovické proměny

Veselí nad Lužnicí

Ptáci, lidé, zvířata a draci

30.8. - 30.10.2004

Beata Justa: Autorská keramika

Městské muzeum Veselí nad Moravou
22.8. - 12.11.2004

1.5. - 31.10.2004
1.5. - 30.10.2004
3.8. - 31.10.2004

Ze starých kalendářů
Medvídci a medvědi
Věra Kubík Kdolská: Obrazy

Vlašim
Muzeum Podblanicka
17.6. - 19.9.2004
září 2004

Blaník a jeho mýtus
Alžběta Štulcová: Obrazy;
M. Košařová: Aradekor art

Městské muzeum a galerie
18.7. - 5.9.2004
12.9. - 10.10.2004

Muzeum (synagoga)
15.8. - 30.9.2004

Tibet – život a kultura

Vrchlabí

Archeologie jinak
Keramika, plastika, sušina
Setkání ostrostřelců v Žatci
Centra přemyslovské hradské správy
a počátky měst v archeologických
a písemných pramenech

13.6. - 31.10.2004
29.8. - 17.10.2004
11.9. - 11.9.2004
20.9. - 22.9.2004

Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum
12.8. - 12.9.2004
15.9. - 17.10.2004

Knihovna NM - Muzeum knihy
50 let oddělení zámeckých knihoven

do října 2004

Žebrák
Muzeum v Žebráku
26.4. - 26.9.2004

Železný Brod
13.7. - 12.9.2004
21.7. - 12.9.2004

Josef Schorm: Krkonoše a příroda
Věra Ničová: Akvarely, Oleje

Vsetín

Městské muzeum v Železném
Brodě
Jana Kasalová: Grafika

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
5.9. - 28.11.2004
17.9. - 21.11.2004
27.6. - 5.9.2004

Zámecká věž
duben - říjen 2004

Vysoké Mýto
Regionální muzeum
15.6. - 12.9.2004
21.9. - 23.9.2004

Lidový nábytek na Vysokomýtsku
Rostlé houby
Litomyšlská brána

30.6. - 12.9.2004

Výtvarníci skupiny Sursum
ve sbírkách muzea
Výtvarné práce žáků Speciální školy
Svítání v Pardubicích

15.9. - 29.9.2004

Pražská brána
14.5. - 28.9.2004

Namaluj své město

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou
a okolí
1.8. - 15.9.2004
17.9. - 17.10.2004

Zábřeh
Vlastivědné muzeum
8.6. - 23.9.2004

Historie města Zábřehu se píše už 750 let

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění
Prostor Zlín 2004 – Pocta střední Evropě
Jaroslav Koléšek: Cena Václava Chada

Regionální muzeum K. A. Polánka

Nápady od jara do zimy

Krkonošské muzeum

Vysoké nad Jizerou – 650 let od první
doložené zmínky o městě
Ivo Mičkal: Fotografie z divadelních
přehlídek

3.9. - 23.9.2004

Žatec

Slavnosti jeřabin
Jemnosti světla (fotografie a hedvábí)

Vodňany

Muzejní plakát

Žamberk
Kámen a bolest - zrestaurované památky

Muzeum při Správě národního parku a CHKO
Šumava

Keramika v muzejních sbírkách
Božena Spáčilová: Batika, kresba
Pavel Drda: Plastika

3.9. - 31.10.2004

Městské muzeum

Vimperk

Rudolf Bém, Vratislav Hlava: Obrazy
Roman Sejkot: Fotografie

6.9. - 11.10.2004

Žacléř
Městské muzeum Žacléř

Veselí nad Moravou
Jana Mlýnková: Orientální a africké
masky

září - říjen 2004

Dům umění

Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí
Ladislav Rektoris: Obrazy a grafika

Z radosti pro radost – k životnímu jubileu
Oldřicha Míši

14.9. - 17.10.2004
22.6. - 5.9.2004

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Ve dnech 27.6.-7.10.2004 bude muzeum uzavřeno.

srpen - září 2004
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Věstník AMG

Co s tím? Napadá mne určitá analogie se soutěžemi
silničních automobilů. Soutěží se tu nejen v absolutním pořadí, ale podle jednotlivých kubatur, zařazených ve třídách.
Je jasné, že „šestistovka“ je handicapovaná, má-li soutěžit
s „dvoulitrem“. Občas ale i s nižší kubaturou to díky lepší
připravenosti stroje a řidiče může „nandat“ té vyšší. Na stupně vítězů se však dostane každý nejlepší své třídy, kde je
ověnčen a postříkán šampaňským, i když honorování se týká jen vítězů absolutních. A zde vidím další obdobu. Nejde
o to, že malá muzea a galerie musejí za každou cenu dostat
výplatní šek. Ale už jen ta skutečnost, že jméno muzea

a tvůrce(ů) toho či onoho projektu je vyhlášeno v Panteonu
Národního muzea a certifikováno, něco znamená...
Ročník Gloria musaealis 2004 byl již zahájen. Bylo by
nemravné navrhovat změnu pravidel uprostřed hry. Domnívám se však, že nad podnětem, který tímto diskusním příspěvkem vznáším, by se měli organizátoři soutěže zamyslet.
Uvítám další příspěvky do diskuse, kterou se takto snažím
zahájit.
Martin Lang
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

„Malí“ versus „velcí“ aneb ke kritériím soutěže Gloria Musaealis
RNDr. Martin Lang zahájil svým příspěvkem tolik
potřebnou diskusi k pravidlům a průběhu soutěže Gloria Musaealis. Třebaže s jeho vývody a některými názory nesouhlasím, jsem nesmírně rád, že soutěž ve svém druhém ročníku vyvolává stále větší zájem muzejní i nemuzejní veřejnosti. Jakékoliv ohlasy, včetně kritických, jsou lepší než absolutní lhostejnost a apatie.
Nebudu a nechci polemizovat s názorem dr. Langa,
že krajské úřady preferují muzea v bývalých krajských městech a že bývalá okresní muzea nepovažují – stejně jako
města, kde mají své sídlo – „za svá“, čehož důsledkem je
úbytek finančních prostředků. Asociace muzeí a galerií ČR
nyní připravuje rozsáhlý analytický materiál, který si klade za
cíl zmapovat situaci v jednotlivých krajích v současnosti
i z pohledu perspektivy nejbližších let na základě již schválených či rozpracovaných krajských koncepcí muzeí a galerií.
Teprve po ukončení práce na uvedeném materiálu bude
možno situaci odpovědně zhodnotit, již nyní však lze říci, že
se dost podstatně liší nejen mezi jednotlivými kraji, ale často
i mezi jednotlivými muzei a galeriemi uvnitř jednoho kraje.
Považuji však za nezbytné reagovat na podnět ze
závěru článku dr. Langa. Přestože jeho názor není zcela
pregnantně formulován, ze znění posledních dvou odstavců
jasně vyplývá, že navrhuje rozdělit soutěž na několik skupin
(kategorií) podle velikosti muzea či galerie. Toto stanovisko
se objevilo již v samotných počátcích vytváření pravidel
a kritérií soutěže, bylo však nakonec odmítnuto. Příčinou
konečného rozhodnutí o sloučení všech soutěžících do jediné skupiny byla zejména nemožnost rozdělit je spravedlivě
a podle jasných pravidel do dvou či více kategorií. V úvahu
přicházelo např. rozdělení podle počtu pracovníků
(nejspíše „přepočtených“, jako v případě členských příspěvků AMG), toto mechanické rozčlenění však téměř nic nevypovídá o rozsahu činnosti či aktivitách muzea a navíc Národní muzeum v Praze by zřejmě v tomto případě muselo mít
svou vlastní kategorii. Rovněž „hierarchické“ rozdělení na
ústřední (státní), krajská a regionální, popř. ještě městská

muzea by zdaleka nepřineslo začlenění porovnatelných institucí do jednotlivých skupin. Proto se přípravná komise
a posléze i exekutiva a senát AMG, které soutěžní řád a jednací řád poroty Gloria Musaealis schvalovaly, přiklonily ke
stávajícímu řešení.
Zároveň jsou hodnotící kritéria v jednotlivých soutěžních kategoriích nastavena tak, aby umožnila ocenit faktory, které nezávisí na finančních možnostech či personálním vybavení soutěžících subjektů. Nejvíce přidělených bodů lze v kategorii muzejních výstav získat za volbu tématu,
způsob interpretace poznatků a míru a způsob využívání
autentických dokladů, tj. sbírkových předmětů, či ikonografických prvků. U muzejních publikací jsou rozhodující opět
výběr tématu, způsob interpretace poznatků a míra a způsob
využití autentických dokladů. U muzejního počinu pak přínos
pro záchranu či využití autentických dokladů nebo jedinečných lokalit, dále inovační přínos pro dosavadní praxi péče
o sbírky nebo způsob zpracování odborné dokumentace
a míra dodržení odborných principů. Obdobně jsou nastavena kritéria i v nové kategorii „Pojďte s námi do muzea“.
Ostatně i „méně bodovaná“ kritéria, která jsou na první pohled více spojená s „penězi“, tj. výtvarná podoba výstavy či
publikace, způsob jejich propagace a distribuce atd., spočívají především v nápaditosti a vynalézavosti, o čemž svědčí
řada úspěšných projektů malých muzeí v letošním ročníku
soutěže, které získaly „bramborovou“ medaili či umístění do
desátého místa.
Členové soutěžní komise ostatně vždy jednotlivé
projekty hodnotí s přihlédnutím k možnostem jejich předkladatelů. Třebaže – jako při každé soutěži, kde nelze přesně
změřit centimetry či vteřiny – jde vždy o subjektivní postoje
jednotlivých porotců, jsem přesvědčen, že v konečném souhrnu bylo dosaženo maximální objektivity a že oceněné projekty byly skutečně těmi nejlepšími bez ohledu na rozpočet
muzeí, která je do soutěže přihlásila.
Luděk Beneš,
ředitel soutěže Gloria Musaealis

Nové stálé expozice
Památník Mohyla míru
14. května slavnostně otevřelo Muzeum Brněnska
v památníku Mohyla míru první část nové stálé expozice věnované bitvě u Slavkova. Celá expozice bude mít čtyři části
a po jejím dokončení v příštím roce, kdy si budeme připomínat dvousté výročí bitvy, nahradí současnou výstavu „Napoleonské války a české země“. Projekt nese název „Bitva „tří
císařů“ Slavkov/Austerlitz 1805“ a je koncipován poněkud
jinak než tradiční muzejní expozice. Vojenské tažení Napoleonovy armády a armád spojenců Ruska a Rakouska, které
vyvrcholilo bitvou u Slavkova 2. prosince 1805, je či bude
v různých částech expozice nahlíženo z odlišných pohledů,

události jsou v expozici pojaty nejen faktograficky, ale i emocionálně. Ústředním prvkem expozice bude její interaktivní
charakter – ten umožní návštěvníkům volit jazyk a prostřednictvím dotykových obrazovek a multimediálních programů
také množství informací podle hloubky zájmu.
První část expozice, která nese název „Před Bitvou“,
je ze všech zamýšlených prostor pojata nejtradičněji, obvyklé prostředky muzejní prezentace v ní převažují. Tento úvodní prostor expozice přibližuje historickou situaci a události
vedoucí ke vzniku konfliktu a vojenskému tažení končícímu
bitvou u Slavkova od počátku až po předvečer bitvy. Ná-
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vštěvníci si tu mohou prohlédnout – poprvé u nás! – například mírovou smlouvu mezi Rakouskem a Francií uzavřenou
v roce 1801 v Lunéville, proklamací Františka jako rakouského císaře či koaliční dohodu mezi Ruskem a Velkou Británií.
Vedle dokonalých faksimilií archivních dokumentů, původních i reprodukovaných vyobrazení, trojrozměrných dobových artefaktů a zbraní jsou v expozici umístěny dva monitory, s jejichž pomocí mají návštěvníci možnost jednak srovnat
rozdíly mezi současným politickým rozdělením Evropy a rozložením sil v roce 1805, jednak sledovat průběh tažení. Mu-

zeum Brněnska, které spravuje památník Mohyla míru, předpokládá, že na podzim tohoto roku bude zpřístupněna druhá
(v tomto případě závěrečná) část expozice, nazvaná „Po
bitvě“ a po skončení výstavy „Napoleonské války a české
země“ v prosinci završí jejich úsilí v příštím jubilejním roce
realizace zbývajících dvou prostorů – „Bitva“ a „O bitvě“.
V budoucnu se pak snad uskuteční i výstavba nového expozičního pavilonu věnovaného druhému životu slavkovské bitvy – jejímu ohlasu a tradicím.
– dle zaslaných materiálů

Památník Fryderyka Chopina
Chopinův památník v Mariánských Lázních je druhé
stálé muzeum polského velikána romantické hudby
v Evropě. Muzeum provozuje Společnost Fryderyka Chopina, sídlící od roku 1959 v původní budově pensionu, kde
Chopin trávil léto roku 1836. V letošním jubilejním roce Společnosti Fryderyka Chopina zde byla otevřena nová expozice s názvem „Chopin v Čechách“, seznamující návštěvníky
s osobnostmi, které Chopin v Čechách poznal, s místy, která
navštívil a s díly, která zde zkomponoval. Fryderik Chopin
navštívil Čechy celkem čtyřikrát. Kromě Mariánských Lázní
poznal Prahu, Teplice, Karlovy Vary a Děčín. Expozice připomíná setkání s významnými osobnostmi jako např. F. W.
Pixis, J. N. Štěpánek, V. Hanka a A. Dreyschock (v Praze
v letech 1829 a 1830) nebo pobyt v Karlových Varech (roku
1836) a setkání s rodinou hraběte Františka ThunHohensteina. Léto roku 1836 strávil Chopin v mariánskolázeňském penzionu „U bílé labutě“, kde s rodinou bydlela
i jeho tajná láska Maria Wodziňská.
Expozice se dále dotýká pobytu Chopina ve Francii,
Chopinových žáků a přátel, mezi nimiž byly osobnosti jako
George Sand, Ferenc Liszt, Eugene Delacroix nebo Hector
Berlioz. V přilehlém Modrém hudebním salonku (viz foto) lze
vyslechnout Chopinovu reprodukovanou hudbu. Salonek,

který je rovněž využíván
pro komorní koncerty, je
vyzdoben portréty Chopina
od významných českých
malířů a grafiků.
Chodba před památníkem poskytuje informace o činnosti Společnosti
Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních, o pořádání festivalů a klavírních soutěží z děl Fryderyka Chopina, vydávaných bibliofíliích
a o spolupráci s polskou
stranou a Federací Chopinovských společností ve
světě.
Památník je otevřen v neděli, úterý a čtvrtek ve 14-17 hodin.
Další informace: www.chopinfestival.cz, e-mail:
info@chopinfestival.cz.
– dle zaslaných materiálů

Rozšíření expozice při příležitosti oslav 100. výročí založení
Prachatického muzea
Prachatické muzeum
oslavilo letos v květnu 100 let
od svého založení. Vyvrcholením oslav byla třídenní konference Vlna zakládání muzeí
v letech 1900-1914 ve dnech
19.–21. května 2004. V podvečer prvního dne konání proběhla vernisáž výstavy Muzeum za
císaře pána.
Hlavní ideou bylo vytvořit atmosféru doby rakouskouherského mocnářství počátku
20. století do vypuknutí první
světové války. Na základě archivních písemných dokumentů
a dobových fotografií jsme zrekonstruovali původní muzejní
expozici a tomu architektonicky přizpůsobili i interiér výstavní
místnosti. Byly zde vytvořeny klenby jako v radničním sále,
kde bylo muzeum původně umístěno. Do tohoto prostoru byl
nainstalován původní mobiliář a sbírkové předměty, stejným
způsobem jak je možno vidět i na dochovaných fotografiích.
Návštěvníci mohou sami posoudit, jak se námi vytvořená
expozice shoduje s vystavenými dobovými snímky a uvědomit si tehdejší muzejní způsob prezentace, jenž se diametrálně odlišuje od dnešního způsobu. Ve výstavním sále jsou
umístěny informační panely o počátcích muzea.
Výstava však není omezena na jeden sál, ale prostupuje celým muzeem. Na schodišti jsou dobové fotografie
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města a okolí, v přízemí pracovna starosty Zdiarského, jíž
dominuje figurína věrně zachycují podobu tohoto zakladatele muzea. Dále zde jsou
umístěny panely podávající
informace o významných
osobnostech, spjatých se založením muzea v Prachaticích. Po skončení výstavy budou některé její části, především pracovna s figurínou starosty umístěny do stálé expozice muzea.
Významného jubilea jsme využili i k rozšíření a oživení expozice Renesance – zlatý věk města. K stávajícímu stolovému uspořádání uprostřed sálu jsme nechali vyhotovit pět
figurín v renesančních kostýmech: stojícího purkmistra
s poslem a tři sedící radní.
Stálá expozice v Prachatickém muzeu, budovaná
od roku 1993 je postupně obměňována a rozšiřována podle
finančních možností. Pokud bude příznivá situace, hodláme
v příštím roce realizovat další rozšíření stálé expozice do
dosud nevyužitých sklepů Sittrova domu. Své stálé místo by
tak získala sbírka nerostů a minerálů z Prachaticka.
Zuzana Polanská
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Pozvánky na výstavu
Willi Russ (1888–
(1888–1974), sochař a keramik
Krajské muzeum Cheb
29. června – 17. října 2004
(červen – říjen 2005 EgerlandEgerland-Museum Marktredwitz)
Marktredwitz)

Životní osud Williho Russe je typickým osudem jedné generace sudetoněmeckých umělců pocházejících
z Chebska. Obdobný postup studií, hledání vlastní identity
v nově vzniklé Československé republice a přerušení umělecké tvorby po odsunu – to jsou charakteristické symptomy
této generace. Skutečnost, že se umělci po odsunu ocitli
v novém prostředí, kde jejich dosavadní tvorba byla neznámá a stávající z různých důvodů ignorována, vedla k nepřiměřené adoraci původního sudetoněmeckého umění. Naopak na československé straně vyvolávalo toto umění zpravidla lhostejnost či si vysloužilo nálepku „ideologicky závadné“. Pokřivené a ilustrativní interpretace tvorby se nevyhnuly
ani Willi Russovi a na dlouhý čas tak zamlžily historickou
skutečnost i pravé kvality jeho díla. O nápravu tohoto stavu
usiluje výstava Sochař a keramik Willi Russ (1888–1974)
uspořádaná v Krajském muzeu Cheb.
Willi Russ (umělecky Willy) se narodil 7. července
roku 1888 v městečku Krásno (Schönfeld) poblíž Lokte. Již
jako mladý prokazoval výtvarné nadání, které rozvíjel v letech 1902 - 1906 na Odborné škole keramické v Teplicích
a následně na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Během
svého vídeňského studia sochařství se seznámil s tak významnými osobnostmi, jako byl profesor Berthold Löffler,
Josef Breitner či Franz Cizek. V roce 1910 se Willi Russ
osamostatnil a založil si ve Vídni vlastní ateliér. Vedle sochařských prací se zde věnoval i keramické tvorbě ovlivněné
uměleckým seskupením Wiener Werkstätte. Do roku 1914
spadá prestižní spolupráce Williho Russe s architektem
Ernstem Lichtblauem na fasádě domu v ulici Wattmanngasse 29, jež byla oceněna první cenou města Vídně. Slibně se
rozvíjející kariéru umělce přerušila 1. světová válka. Vleklá
choroba a nedostatek zakázek přiměly v roce 1920 Russe
a jeho rodinu k návratu do rodného Krásna. Zde si založil
o rok později keramickou dílnu, v níž během 20. let vytvářel
podivuhodně invenční keramickou plastiku ve stylu art deco.
Jeho básníci, baletky, tanečnice a trubaduři vynikali křehkou
krásou, která dodnes okouzluje svým nevšedním pojetím.
Na malém městě, stranou všech uměleckých center, tak
vznikala osobitá díla ovlivněná vídeňským dekorativním názorem. Pozdější tvorba 30. let, ačkoliv je i nadále originální
a vnitřně i více procítěna, nabývá již regionálního charakteru. Náboženské náměty typické pro jeho keramické práce

30. let vystřídala
okolo roku 1938
tvorba s folklorní
tématikou, jež vyvrcholila v proslulých
chebských
kamnech (1944) s etnografickými výjevy ze života chebského lidu. V roce
1946 byl Willi Russ
i se svou rodinou
odsunut a umělcova tvorba tak prakticky ustává. V následujících letech
se do popředí zájmu dostávají jeho
chebská
kamna,
která se stala předmětem ideologického boje mezi
sudetskými Němci a socialistickým Československem. Nejhůře z tohoto střetu vyšel Willi Russ, jehož vídeňská tvorba
a tvorba 20.–30. let byla zcela odsunuta do pozadí a postupně zapomenuta.
Na retrospektivní výstavě tohoto umělce může návštěvník shlédnout vůbec poprvé nejhodnotnější práce Williho Russe z let 1919–1945, včetně několika návrhů pro vídeňské keramické dílny z let 1919–1922. Doprovodné česko-německé texty jsou doplněny téměř sty dobovými fotografiemi ze života umělce i z jeho nedochované tvorby.
K výstavě je vydán bilingvní katalog s barevnou přílohou.
Pro návštěvníky základních a středních škol jsou přichystané pracovní listy.Výstava podpořená finančně městem Cheb
a EU (program Phare) potrvá v Krajském muzeu Cheb do
27. října 2004 a v červnu 2005 bude instalována v EgerlandMuzeu v Marktredwitz.
Zbyněk Černý

Josef Hoffmann: Nadčasový design
Muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna
6. června 2004 – 13. března 2005

V letošním roce bude po náročné rekonstrukci slavnostně otevřen rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Záměr uspořádat v prostorách s unikátními nově obnovenými výmalbami podle Hoffmannova návrhu stálou expozici věnovanou životu a dílu tohoto vynikajícího architekta,
jehož význam a věhlas daleko přesáhl rámec naší republiky,
se pro nedostatek financí letos bohužel nepodaří uskutečnit.
Provoz objektu bude přesto zahájen důstojně – výstavou
předmětů nadčasového, nestárnoucího designu, které se
vyrábějí do dnešních dnů a jsou stále žádané. Výstava představí výrobky (nábytek, lampy, sklo, porcelán, bytový textil)
podle návrhů Josefa Hoffmanna z produkce významných
rakouských firem Backhausen Exquisite Wohntextilien,

J.& L. Lobmeyr, Sklářský ateliér Peter Rath Kamenický Šenov, Österreichische Werkstätten, Wiener Porzellanmanufaktur Augarten, Wittmann Möbelwerksttäten, WOKA Lamps
Vienna a Glashütte Zalto.
Výstava se koná ve spolupráci Města Brtnice
a Rakouského kulturního fóra a významných kulturních institucí – Design centra České republiky, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Národního technického muzea.
Dagmar Koudelková, Eliška Nosálová
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Hrady a zámky Přešticka
Dům historie Přešticka
do 31. října 2004

Dům historie Přešticka,
který v soutěži „Pojďte s námi
do muzea“ České centrály cestovního ruchu získal poděkování za přínos pro rozvoj cestovního ruchu, připravil pro letošní
turistickou sezónu výstavu Hrady a zámky Přešticka. Výstava
je koncipována jako procházka
po kulturních památkách v nejbližším okolí Přeštic – zříceninách hradů Skála a Roupov
a zámečcích Lužany, Příchovice, Dolní Lukavice, Merklín,
Ptenín a Újezd u Horšic. Naprostá většina těchto objektů je
nyní v soukromých rukou a ve

spolupráci s jejich vlastníky je na výstavě nastíněna jejich
slavná minulost, stejně jako současnost, která pro většinu
z těchto objektů znamená znovuožívání: některé z nich otevřou mimořádně své brány návštěvníkům (Lužany během
prázdnin, Příchovice poslední týden v červenci), jiné budou
zájemcům zpřístupněny po domluvě.
Expozice je ztvárněna hravou formou, za použití
moderních výtvarných a informačních prostředků, dominuje
jí „černá kuchyně“, nechybí padací most a palisády. Vystaveny jsou také archeologické nálezy z představovaných objektů a repliky dobových zbraní (včetně dělových koulí, u nás
poprvé použitých při dobývání hradu Skála), zapůjčené plzeňským a klatovským muzeem. Hrady a zámky Přešticka je
na výstavě možno navštívit i virtuálně prostřednictvím DVD
dokumentu.
Věra Kokošková

Putovní výstava „Kuriozity z muzeí Ústeckého kraje“
Muzea Ústeckého kraje
květen 2004 – prosinec 2005

Putovní výstava Kuriozity
z muzeí Ústeckého kraje je
společným projektem 10 muzeí Ústeckého kraje, jmenovitě Oblastního muzea v Děčíně, Oblastního muzea v Chomutově, Oblastního muzea
v Lounech, Oblastního muzea v Litoměřicích, Oblastního muzea v Mostě, Muzea
města Ústí nad Labem, Muzea města Duchcova, Regionálního muzea K. A. Polánka
v Žatci, Souboru lidové architektury v Zubrnicích a Regionálního muzea v Teplicích.
Výstava kuriozit se skládá
z informačních panelů a vitrín
s kuriózními exponáty. Každému muzeu náleží jeden
panel, na kterém jsou uvedeny nejdůležitější informace
o daném muzeu a jedna vitrína, kde jsou vystaveny zajímavé exponáty z jeho sbírek. Jedná se o putovní výstavu, návštěvníci muzeí si ji budou moci prohlédnou po Teplicích
nejdříve v muzeu v Mostě, dále v Lounech, v listopadu
a prosinci bude výstava představena také v Lobkovickém
paláci v Praze. V příštím roce si ji budou moci prohlédnout
návštěvníci muzea v Litoměřicích, dále v Chomutově, Děčíně, Ústí nad Labem, Žatci a nakonec ve skanzenu
v Zubrnicích. Každé muzeum, které bude putovní výstavu
Kuriozity z muzeí Ústeckého kraje na její pouti po Ústeckém
kraji hostit, si přidá k putovním exponátům ještě další doplňující exponáty ze svých sbírek. Díky tomu bude v každém
muzeu výstava trochu jiná a stojí za to ji opět navštívit.
Prvotním impulsem k uspořádání výstavy Kuriozity
z muzeí Ústeckého kraje byla snaha představit prostřednictvím společného projektu práci muzeí Ústeckého kraje co
největšímu počtu lidí. Sbírky muzeí Ústeckého kraje jsou
velmi rozsáhlé a rozmanité, řada sbírkových předmětů je
vystavena ve stálých expozicích jednotlivých muzeí a každé
muzeum Ústeckého kraje se specializuje na jinou oblast kultury, proto nebylo snadné najít jednotné téma pro společnou
putovní výstavu. Nakonec jsme se rozhodli, že vystavíme
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neobyčejné předměty z našich muzejních sbírek, tím každé
muzeum získalo svobodný prostor k vystavení pokladů, které ukrývá ve svých depozitářích. Zde je třeba ocenit dobrou
vůli kurátorů jednotlivých sbírek, kteří poskytli pro putovní
výstavu velice cenné předměty, které spravují ve svých sbírkách, aby v průběhu více než jednoho roku putovaly od muzea k muzeu.
Muzeum v Děčíně tak na výstavě prezentuje ukázky fosilií fauny a flory z Bechlejovic, mořského kraba, meč
liptovského typu, model bočnokolesového parníku DUCHCOV, lodní zvon z parníku PRAG a lodní navigační zařízení.
Ústecké muzeum vystavuje cylindr, domácí (kuřáckou) čepičku, dětské křestní čepečky (karkulky), dámský secesní
klobouk a dámské čepce. Muzeum v Lounech se představuje formanskými botami, čepcem s motivem chmelových šišek, kloboučnickou hlavou, chmelovými známkami, výlitky
a otisky do ploché spirály stočených schránek vymřelých
čtyřžábrých hlavonožců ze skupiny Ammonoidea, kusy zkamenělých kmenů a větví z doby před 20 milióny let a archeologickými kuriozitami. Mostecké muzeum poskytlo na výstavu housle zhotovené z 3800 kusů vypálených sirek, dvouhmatníkovou kytaru, dvojflétnu, džbán v podobě lesního rohu a parlografy. Muzeum v Žatci vystavuje pět střeleckých
terčů z 19. století s olejovými malbami na dřevě. Chomutovské muzeum na výstavě prezentuje ukázky tradiční, čtyři
století trvající krajkářské výroby z vejprtské oblasti Krušnohoří. Muzeum v Litoměřicích se představuje po-
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pravčím mečem litoměřického kata, bederními pouty, španělskou hruškou a botou na lýtko, pouty na ruce, mučícími
bodci a šibeničními skobami. Soubor lidové architektury
v Zubrnicích představuje předměty ze starých školních kabinetů (školní pomůcky, vycpaná zvířata, školní obrazy, lavice
a tabuli). Teplické muzeum si k putovním kuriozitám z muzeí
Ústeckého kraje přidalo v jízdárně teplického zámku neobyčejné předměty z historických (masážní přístroje, přístroj na
krční trakci, staré reklamní tabule, lékařské náčiní z 20. let
20. století, úly – kláty, tapisérie, pušky – terčovnice, karty
z 19. století, dýmky, kořenovice, dózy na tabák, vějíře, kolovrat, vzorníky, herdule na paličkování, žehličku na límce,
miniatury a hračky), knihovních (ukázky neobvyklých kniž-

ních vazeb, exlibris Josefa Váchala), přírodovědných (penis
neurčeného kytovce, motýli, brouci, zkameněliny, minerály
a drahé kovy) a archeologických sbírek (keltský meč, spony,
náramky, keramika).
Maskotem výstavy Kuriozity z muzeí Ústeckého
kraje je krásná cyklistka, jejíž fotografie se na Vás usmívá
z plakátů a pozvánek na výstavu. Naše cyklistka poputuje na
svém bicyklu společně s výstavou a čtenáři Věstníku AMG
jsou srdečně zváni, aby ji na její pouti doprovázeli.
Eva Klášterková

Krásy a tajemství České republiky

Dobrá trefa – z historie střeleckých
spolků na Moravě a ve Slezsku

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
do 12. září 2004

Multimediální výstava Krásy a tajemství České republiky je celostátní projekt připravený u příležitosti vstupu
České republiky do Evropské unie. Obsah výstavy zdůrazňuje skutečnost, že naše země hrála významnou roli při vytváření evropské kultury.
Výstava je založena na principu „škola hrou“. Minulost k návštěvníkovi promlouvá prostřednictvím dobových
symbolů, které spolu se stavbami, objekty, hudbou a zvuky
vytváří atmosféru jednotlivých historických období. Výstava
je neobvyklá nejen svým rozsahem – 700 m2, ale zvláště
způsobem instalace. Návštěvník prochází časem speciálně
vytvořenými historickými prostředími od Přemyslovců přes
gotiku, renesanci a baroko až po secesi a vznik samostatné
republiky. Výstava srozumitelnou formou představuje nejdůležitější okamžiky naší historie a nejkrásnější umělecká díla
té které doby. Výstava v Českých Budějovicích vyzdvihuje
období vlády Rudolfa II. a historické souvislosti především
se Španělskem.
Výstava Krásy a tajemství České republiky se snaží
emotivním způsobem přitáhnout návštěvníka k historii a vyprovokovat v něm hlubší zájem o informace. Výstava ukazuje trvalé hodnoty, které přetrvávají po staletí a připomíná
minulost, která pokračuje v našich životech.
Zcela jedinečnou atmosféru vytváří kombinace originálů a dokonalých replik umístěných v dobovém prostředí.
Jednotlivá prostředí jsou navíc doplněna výjimečnými exponáty ze sbírek muzeí, galerií a knihoven Jihočeského kraje,
které nejsou běžně vystavovány.
Kombinaci originálů a dokonalých replik doplňují
poutavé videoprojekce a původní komponovaná hudba.
Součástí výstavy je padesátiminutový souhrnný film nazvaný
Křižovatka Evropy, který provází návštěvníka jednotlivými
historickými obdobími. Český komentář k filmu namluvil pan
Petr Štěpánek.
Pro nerušený prožitek nejsou přímo v jednotlivých
prostředích umístěny žádné popisky. Exponáty umístěné ve
vitrínách mají vlastní popisky. Výstava je doplněna o informační panely – česky a anglicky – které umožňují návštěvníkovi orientovat se v historických obdobích a popisují jednotlivé exponáty.
K výstavě byl vydán průvodce výstavou, a to nejen
v českém jazyce, ale také ve španělsko-anglické verze, která vznikla ve spolupráci s Velvyslanectvím Španělského království. Celobarevná kniha na křídovém papíře návštěvníka
seznamuje s netradičním pojetím instalace, provází ho jednotlivými historickými obdobími a popisuje všechny vystavené exponáty.
– dle zaslaných materiálů

Moravské zemské muzeum
21. dubna 2004 – 2. října 2004

Jednou ze zajímavých společenských aktivit, s nimiž se setkáváme už od středověku, byly střelecké spolky a společnosti. Původně sloužily jako domobrana, postupem času se
přeměnily na zájmové organizace, dokládající postupně se
zvyšující sebevědomí měšťanstva. Zatímco v 19. století se
v jejich činnosti odrážely také národnostní třenice mezi českým a německým živlem, ve 20. století už spíše sdružovaly
zájemce o rekreační střelbu.
Střelecké spolky se podílely především v novější době výrazně na společenském životě měst. Střelnice, často
spojená s hostincem, tanečním sálem a kuželníkem, se staly
oblíbeným místem, kde se scházívala jednak místní honorace, jednak široké vrstvy obyvatelstva, aby se věnovaly oblíbené zábavě – střelbě do terčů. Dle svého původce pak byly
tyto označovány jako střelby královské, císařské, solní, jubilejní, zemské a jiné.
Výstava, připravená historickým oddělením Moravského zemského muzea, zachycuje vznik, vývoj a působení
střeleckých spolků od 16. století do 1. třetiny 20. století; jen
v 19. století jich na Moravě působilo na sedmdesát. Protože
činnost spolků se odehrávala ve více rovinách, odpovídá
tomu i množství dochovaného materiálu, který umožňuje
bohatou prezentaci: vedle archivních dokladů jsou k dispozici střelecké terče, zbraně, uniformy, spolkové stuhy a prapory, fotografie, veduty střelnic, medaile a ceny ze soutěží, plakáty a pozvánky.
Autoři se při tvorbě výstavy uchýlili k jednoduché prezentaci, s důrazem na obsahové a estetické působení vystavovaných předmětů.
Výstava je rozdělena následujícím způsobem: první
část zachycuje chronologický vývoj střeleckých spolků,
v druhé lze spatřit rekonstruovaný interiér hostince „Na střelnici" a stylizovanou střelnici samotnou a třetí část představuje střelecký terč jako umění a téma.
K akci jsou jako samostatný tisk vydány „Střelecké
noviny", přibližující některé aspekty vývoje střeleckých spolků se zaměřením na Brno, a sborník odborných článků.
Dětské muzeum MZM při této příležitosti také vyhlásilo výtvarnou soutěž „O nejpovedenější střelecký terč".
Zdeněk Fišer
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Muzejním knihovnám
Trochu jiný katalog sbírky užitého umění
Rozsáhlé a mnohotvárné sbírky užitého umění ve
sbírkách uměleckoprůmyslových muzeí i sbírky užitého
umění v muzeích tzv. vlastivědného typu představují nepřeberné bohatství různých umělecky pojatých artefaktů minulých období. Uměleckoprůmyslová muzea vznikala na konci
19. století jako požadavek doby, která měla oživit řemeslnou
a průmyslovou výrobu užitkových předmětů o podněty historických období minulosti. Byla to doba hledání nového uměleckého stylu.
Jedním z nejstarších uměleckoprůmyslových muzeí
bylo i Západočeské uměleckoprůmyslové muzeum pro Plzeň
a západní Čechy, které vzniklo v roce 1888 odloučením od
plzeňského Historického muzea založeného v roce 1878.
Významným počinem pro rozdělení muzea na dva muzejní
ústavy byl i požadavek veřejnosti, která cítila potřebu takovýchto specializovaných muzeí. Sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Plzni byly od svého počátku budovány široce
nadregionálně, jak bylo u muzeí tohoto typu zvykem. Významné osobnosti, které stály u zrodu muzea a podílely se
na budování jeho sbírek, patří k předním představitelům české vědy v evropském měřítku. Budeme-li stručně rekapitulovat sbírkové fondy plzeňského uměleckoprůmyslového muzea - dnes oddělení užitého umění Západočeského muzea
v Plzni, budeme se nutně vracet do minulosti a vznik jednotlivých sbírek vysvětlit široké a především odborné veřejnosti.
Mimořádnou sbírkou je antická sbírka, patřící k nejvýznamnějším v Evropě. Obsahuje sklo, keramiku, šperky
a drobnou plastiku. Podstatná část této sbírky pochází z antické černomořské osady Panticapaia (dnešní Kerče) a byla
získána na přelomu 19. a 20. století výzkumy Vladislava
Škorpila, bratra ředitele a architekta muzejní budovy Josefa
Škorpila. Sbírka dále obsahuje řeckou a římskou keramiku
z různých lokalit antického Středomoří. Mimořádně významné jsou pozdně antické koptské textilie. Sbírka je postupně
publikována a pravidelně využívána odborníky z celého světa badatelsky i výpůjčkami pro retrospektivní výstavy.
Sbírka orientálního umění obsahuje vynikající práce
čínského, korejského a především japonského užitého umění v široké druhové skladbě keramiky, porcelánu, bronzových nádob, šperků, zbraní, řezeb ve dřevě a luku, řezeb
v kosti a textilu. Zvláště významné jsou kolekce mečových
záštit "cub"; dále sbírka dřevořezů a historických tisků od
poloviny 18. století. Sbírka vznikala již od založení muzea
pomocí nákupů a sběrů v zemích Dálného východu, posléze
cílenými nákupy na evropských aukcích.
Sbírka porcelánu a keramiky se řadí svým počtem
cca 9 tisíc předmětů k nejkvalitnějším v republice. Chronologicky představuje vývoj od renesance po současnost. V porcelánu jsou zastoupeny ukázky Böttgerovy prvovýroby
v Míšni, porcelán francouzský, anglický, italský, ruský, holandský a dánský. Bohatě jsou dokumentovány porcelánky
v Německu a Rakousku. Zvláštní pozornost byla věnována
porcelánkám na českém území.
Sbírka skla obsahuje cca 4 tisíce předmětů. Bohatě
je zastoupeno evropské renesanční a barokní sklo se zvláštním akcentem na české prostředí. Zvláštní význam má rozsáhlá kolekce secesního skla z Klášterského Mlýna, a to
včetně střihových předloh pro jeho výrobu. Sbírka je stále
doplňována.
Sbírka grafiky a obrazů představuje soubor cca 11
tisíc předmětů. Zahrnuje díla významných světových malířů
a grafiků ( Dürera, Rembrandta, Hollara aj.), dále iluminované listy z gotických a renesančních rukopisů. Zastoupena je
i tvorba A. Muchy, M. Alše, C. Kloučka, A. Němejce aj.
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Sbírka plastik, dřevořezeb a nábytku obsahuje cca
1500 předmětů. Nacházejí se tu především špičková díla od
gotiky po počátek 20. století ( díla gotických umělců - Mistra
ze Žebráku, Mistra Týnecké kalvárie, dále díla M. B. Brauna,
I. F. Platzera nebo I. Widmana). Dnes jsou tyto práce částečně vystaveny v Diecézním muzeu Plzeňské diecéze
v ambitu františkánského kláštera v Plzni. Fond nábytku ve
vybraných kusech je vrcholem nábytkářského evropského
umění od doby baroka po počátek 20. století. Ve sbírce jsou
obsaženy práce německých, francouzských, holandských
dílen a dílen rakouského soustátí.
Sbírka textilu a výšivek vznikla v muzeu koncem
80. let 20. století z podnětu arch. J. Škorpila a jeho bratrů
Vladislava a Karla. Zvláště Karel Škorpil, výrazná kulturní
osobnost Bulharského státu v první třetině 20. století, inicioval dokumentaci textilních produktů oblasti severního Černomoří a Balkánského poloostrova. Tato velmi dokumentačně
cenná sbírka obsahuje srovnávací fond východoslovanských
a balkánských textilií. Sbírka obsahuje více než 5 500 položek, které byly získány pro muzeum rodinou Škorpilů před
oběma válkami. Ve sbírce jsou dochovány předměty, které
J. Škorpil na popud svého bratra sbíral při svých studijních
cestách po tehdejším Srbsku, Černé Hoře a Chorvatsku.
Sbírka tzv. kovů soustřeďuje podle původního členění výrobky z cínu, mědi a především výrobky umělecké
zámečnické a kovářské výroby – včetně nábytkových kování. Sbírka zámků a kování byla v minulosti prezentována na
zvláštních výstavních panelech a podávala ucelený přehled
o evropském zámečnictví.
Sbírka tzv. varií v sobě zahrnuje menší soubory
hodin, šperků, miniatur, vějířů, toaletních potřeb, stolních
potřeb a bibelotů.
V letošním roce bude zahájena stavba první části
expozice v rekonstruované budově Západočeského muzea.
Expozice bude instalována v repasovaných původních vitrínách navržených arch. Josefem Škorpilem, autorem muzejní
budovy. Vitríny jsou modernizovány a osvětleny studeným
světlem rozvedeným optickými kabely.
Pro tuto expozici byl v rámci projektu vědy a výzkumu MK ČR zpracován rozsáhlý pětidílný trojjazyčný katalog
expozice bohatě vybavený barevnými fotografiemi. Jeho tištěné vydání však přesahuje finanční možnosti Západočeského muzea v Plzni. V loňském roce proto muzeum rozhodlo
vydat katalog formou interaktivního CD-Romu, který na jednom kompaktním disku představuje celý katalog ve třech
jazykových mutacích. Autorka výběru a textů PhDr. Dagmar
Braunová zpracovala v katalogu téměř 700 exponátů s podrobným popisem a fotografiemi, které rozdělila do pěti celků. Autorem barevných fotografií je Ing. Jaroslav Hausner
a úvodním slovem katalog doplnil PhDr. František Frýda.
Realizací disku byla pověřena pražská studia Mediapolis
a Missing-element, která doplnila katalog nápaditou grafikou.
Katalog ve formě CD-ROM byl vydán nákladem
1100 výtisků a zájemci jej mohou obdržet v knihovně Západočeského muzea v Plzni za přijatelnou cenu 350,- Kč, která
zaručuje dostupnost tohoto katalogu i studentům a seniorům. Několikaleté neúspěšné hledání finančních prostředků,
vydavatele a sponzorů pro pětidílný katalog s výrobní cenou
přes tři miliony korun vedlo Západočeské muzeum v Plzni
k přípravě digitální formy publikace, která nejen umožňuje
vydat katalog v nezkráceném vydání, ale i ve třech jazykových mutacích. Je to cesta, jak v současných finančních
možnostech našich muzeí prezentovat veřejnosti muzejní
sbírky nejen u nás, ale i ve světě. My dříve narození víme,
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že posezení s krásně vybavenou knihou je po celodenním
vysedávání u počítače relaxací a potěšením ducha – i když
u knihy často spokojeně usnete. Pro mnoho z nás, především pro mladší generaci jsou digitalizované informace včetně odborné literatury však již nedílnou součástí života a zřejmě brzy nastane doba, kdy tištěná kniha bude jen zvláštností ve smyslu vizí A. C. Clarka. Chceme-li publikovat sbírky
užitého umění v rozsahu, který nebude jen ukázkou několika
předmětů, ale skutečně reprezentačním katalogem sbírkových fondů, čeká nás jen jediné, využívat digitální techniky.
To pochopily i knihovny, které v rámci dotovaných programů
digitalizují vzácné rukopisy a tisky, aby badatelé k nim měli
neomezený přístup a nenahraditelné hmotné doklady zůstávaly uchovány v optimálních podmínkách depozitářů a trezorů pro budoucí generace. A v neposlední řadě je předkládání

digitalizovaného předmětu badateli provozně i administrativně daleko jednoduší než předkládat originál do studovny.
Samozřejmě, že oproti digitalizovaným rukopisům a tisků je
katalog „Užité umění ve sbírkách Západočeského muzea
v Plzni" nedostačující pro vrcholnou vědeckou práci, ale pro
běžnou badatelskou činnost a orientaci ve sbírce je dostačující.
František Frýda

Vyšel sborník věnovaný
české královně Juditě

Nová publikace o baroku

V roce 2002 získalo Regionální muzeum v Teplicích
lebku připisovanou české
královně Juditě, která byla
objevena v průběhu terénního výzkumu dr. A. Hejny na
nádvoří teplického zámku při
odkrývání základů románské
klášterní baziliky v letech
1954 –1957. Ředitel RMT
požádal specialistu na antropologicko-lékařský výzkum
historických osobností pana
prof. Vlčka o antropologicko-lékařský výzkum lebky. Podle
provedených šetření se skutečně jedná o lebku české královny Judity.
Regionální muzeum v Teplicích uspořádalo ve
dnech 6.–9. března 2003 akci s názvem „Návrat královny
Judity“, kterou ve spolupráci s médii přiblížilo osobnost druhé české královny a její vztah k Teplicích téměř 2000 lidí. Při
slavnostním zahájení této akce byly v nově zrekonstruovaném Rokokovém sále teplického zámku předneseny čtyři
přednášky o životě a díle královny Judity. Přednášky přednesli doc. PhDr. Sylvia Ostrovská, CSc., prof. MUDr. Emanuel Vlček, Dr.Sc., prom. hist. Jitka Budinská a PhDr. Jaroslav Macek.
Regionální muzeum v Teplicích s ohledem na vysokou návštěvnost celé akce (v průběhu čtyř dnů přibližně
3000 lidí) a na její všeobecně historicky zajímavé téma připravilo tři z proslovených přednášek k vydání v publikaci
s názvem Návrat královny Judity. Článek S. Ostrovské se
zabýval politickou a kulturní situací v Evropě ve 12. stol.
s ohledem na mezinárodní postavení českého státu za vlády
knížete a krále Vladislava a jeho manželky Judity Durynské;
E. Vlček poprvé zveřejnil závěrečnou zprávu o svém antropologicko-lékařském průzkumu lebky královny Judity
a J. Budinská pojednala o historii kláštera benediktinek
v Teplicích a seznámila s průběhem archeologického průzkumu kláštera, při kterém byly před padesáti lety objeveny
ostatky královny Judity.
Studie jsou uveřejněny jak v českém, tak i v německém jazyce, a doplněny poznámkami a množstvím fotografií
a ilustrací. Publikace Návrat královny Judity je brožovaná,
má 125 stran a stojí 127,50 Kč.
Eva Klášterková
Zájemci si ji mohou knihu koupit přímo v muzeu
nebo objednat písemně nebo telefonicky na adrese: Regionální muzeum v Teplicích, Zámecké nám. 14, Teplice 415
01, tel. 417 537 869, info @muzeum-teplice.cz.

CD-ROM Užité umění ve sbírkách Západočeského
muzea v Plzni získal třetí místo v soutěžní kategorii Muzejní
publikace roku soutěže Gloria musaealis 2003.
Kontaktní adresa: Západočeské muzeum v Plzni,
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
Tel. 377 226 460, e-mail: info@zcm.cz

Po úspěšných vydáních sborníků Morava ve středověku a Morava v době renesance a reformace přikročilo
Moravské zemské muzeum (MZM) v Brně k vydání třetí publikace tohoto typu nazvané Morava v době baroka (Brno
2004, 160 s.). Editor Tomáš Knoz z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně sem zařadil
příspěvky, které z velké části zazněly v stejnojmenném přednáškovém cyklu pořádaném programovým oddělením MZM
v roce 2000.
A co lze v této zbrusu nové publikaci najít? Už první
příspěvek Jana Kumpery (Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni) nazvaný „Jan Amos Komenský – největší Moravan a Evropan 17. století“ přináší zajímavé pohledy na tohoto nevšedního muže. Zdeněk Háza z Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity přiblížil Moravu a její obyvatelstvo v souvislosti se ztrátami za třicetileté války, Slavomír
Brodesser z Moravského zemského muzea se zase věnoval
správě na území Moravy v 17. a 18. století a sám editor Tomáš Knoz přispěl statí „Moravská barokní šlechta“.
Aleš Filip (Mikulovské centrum pro evropskou kulturu) si povšiml barokního urbanismu na Moravě a pokusil se
odpovědět na otázku, zda-li zde existují barokní města. Příbuznému tématu se věnoval i Jiří Kroupa z brněnské filozofické fakulty v článku „Světlo a stín v barokní architektuře“.
Osobnosti moravského sochařství doby baroka přiblížil Miloš
Stehlík (Filozofická fakulta MU Brno), zatímco Lubomír Slavíček (také FF MU Brno) se věnoval sbírkám a sběratelství
v 17. a 18. století; neméně zajímavý je i příspěvek Jiřího Sehnala, emeritního pracovníka Moravského zemského muzea, „Hudební barok na Moravě“.
Jana Oppeltová (Filozofická fakulta Palackého univerzity v Olomouci) dala nahlédnout na všední i slavnostní
dny barokních klášterů, zatímco Bronislav Chocholáč (FF
MU Brno) sledoval dění na moravském venkově. Posledním
v řadě – nikoliv však významem – je příspěvek Jana Janáka
(FF MU Brno) „Protoindustriální období Moravy a Slezska od
merkantilismu k liberalismu“. Velice cenným počinem je
i přehled základní literatury k dějinám Moravy v období baroka, jenž sestavil Tomáš Knoz. Sborník Morava v době baroka doplňují i kresby, fotografie a mapy.
Vydavatelé i editor věří, že tato tématická publikace
zaujme jak odbornou, tak laickou veřejnost.
Jiří Mikulka
Publikaci lze pořídit za 88 Kč v muzejní prodejně
v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně nebo objednat na edičním oddělení MZM, Zelný trh 6, 659 37 Brno,
e-mail: edicni@mzm.cz.
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Sborník chebského muzea 2003
Chebské muzeum nabízí širokému okruhu zájemců
o regionální vlastivědnou literaturu již jedenáctý Sborník
chebského muzea. Sborník je členěn jako obvykle na statě
a články, materiály, drobnosti, muzeografickou a biografickou přílohu, biografii a recenze. Převážná část příspěvků je
doplněna německými resumé od Hany Šebestové.
Z obsahu: V úvodu seznamuje ředitelka muzea Eva
Dittertová čtenáře s hodnocením činnosti muzea za rok
2003. Tomáš Jirát seznamuje čtenáře se zajímavými výsledky archeologického výzkumu Zlatého kopečku v Karlových
Varech. Další příspěvek L. Foster, T. Karla a V. Knolla je
věnován kostelu a hradu v Hazlově v nejstarší době své
existence. S výsledky archeologického výzkumu zaniklého
středověkého kostela sv. Mikuláše pod Krudumem seznamuje čtenáře Jiří Klsák, archeolog Krajského muzea Karlovy
Vary. Archeologickému výzkumu parcely v Chebu v Dlouhé
ulici č. 19 je věnován příspěvek Pavla Šebesty, archeologa
Krajského muzea Cheb. Xylotomickým rozborem konstrukčních dřev a předmětů z téhož výzkumu se zabývá Jaromír
Beneš, s rostlinnými makrozbytky seznamuje čtenáře Veronika Komárková a s odpadními zvířecími kostmi Lenka Kovačiková. Následuje zajímavý článek Franka Boldta, který se
ve svém malém příspěvku ke stále aktuální diskusi věnuje
Odsunu - vyhnání sudetských Němců.
V úvodním článku v části Materiály popisuje Stanislav
Burachovič cestu saského přírodovědce Adolfa Traugotta
von Gersdorfa z Lipska do Karlových Varů v roce 1765. Sto
let od setkání dvou monarchů v Mariánských Lázních připomíná ve svém příspěvku Richard Švandrlík. S historií mlýna
v zaniklém Lohhäuseru seznamují čtenáře Richard Švandrlík
a Zdeněk Buchtele. Ašskému závodu n. p. Ohara Aš po fúzi
s Národním podnikem Textilana Liberec v roce 1965 se věnuje ve svém obsáhlém příspěvku Jaroslav Vít.
Část Drobnosti zahajuje příspěvek Haralda Fähnricha
věnovaný zaklení Burjana z Guttštejna v roce 1503. 120 let
od smrti Václava Beneše Třebízského v Mariánských Lázních připomíná Richard Švandrlík. Se stručnou historií Ašské
průmyslové školy seznamuje Jaroslav Vít.

V muzeografické příloze se zabývá Jana Spirová tématem Muzeum a škola v Krajském muzeu Cheb. S fotodokumentací a jejím zpracováním v Krajském muzeu Cheb
seznamuje Markéta Šalátová. Sbírku hospodářského nářadí
Krajského muzea Cheb popisuje Iva Votroubková.
Dále obsahuje sborník recenzi Stanislava Burachoviče na katalog Deset obrazů z dějin Chebského muzea od
Jaromíra Boháče. Dále recenzi Franka Boldta na publikaci
Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky od Karla
Jecha. Eva Dittertová se zabývá publikací Jitky Chmelíkové
Maestro Rudolf Serkin. Druhému vydání Písně o Loretě autora Petra Berana je věnována recenze Hany Dvořákové.
Pavel Šebesta recenzuje reprezentační obrazovou publikaci
J. Boháče, J. Strádala a L. Stiburka Cheb v proměnách času
a nakonec je zařazena recenze Jiřího Brtka na obrazovou
publikaci J. Johna a V. Kotěšovce Sokolovsko 1890-1950.
Biografickou část zahajuje příspěvek Jitky Chmelíkové věnovaný umělci Davidu Friedmanovi. Sedmdesátiny výtvarníka a restaurátora Milana Kodejše připomíná Irena Michaláková a v příspěvku Nechce se tomu věřit připomíná
šedesátiny archeologa Krajského muzea Cheb Pavla Šebesty Jaromír Boháč. Za tento příspěvek je zařazen soupis odborných prací Pavla Šebesty do roku 2003. V nekrologu Josefa Brtka si připomeneme Harwiga Rupperta, který zemřel
2. 6. 2003. Na závěr sborníku je zařazen rejstřík Sborníku
Chebského muzea 1993-2002.
Sborník chebského muzea je jediným regionálně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu Chebska. A jako
takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách i u přátel regionální vlastivědy a historie.
Sborník má 213 stran, cena: 150,- Kč + poštovné.
Kontaktní adresa: Krajské muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího
z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb.
tel. 354 400 620, fax 354 422 292,
e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz

Nabídka publikací strakonického muzea
J. Michálek, M. Lutovský:
Hradec u Němětic. Sídlo halštatské a raně středověké
nobility v česko-bavorském kontaktním prostoru
Díl 1.: text + fotopříloha, 440 stran; Díl 2.: kresby nálezů,
209 tabulek; Díl 3.: plány 1 – 65
Strakonice – Praha 2000
Cena 490,- Kč (+ poštovné)
Rozsáhlá monografie věnovaná jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit Strakonicka a jižních Čech,
zkoumané již od roku 1891 a poté zejména v letech 1982/3
a 1988/9. Tyto výzkumy přinesly zásadní informace o osídlení a opevněné ploše (necelý 1 ha). Výzkum prokázal osídlení v pozdním paleolitu (sídliště ve 12. – 8. tisíciletí př. n. l.),
ve starší době železné (palisádou a příkopem chráněný areál typu bavorských „Herrenhöfe“ z 6. – 5. stol. př. n. l.)
a opevněný dvorec – sídlo místního velmože – z raného
středověku (9. – 10. stol.), kdy je přesvědčivě doložen i násilný zánik lokality. V obou posledně jmenovaných obdobích
lze uvažovat o výrazném, dominujícím a rezidenčním postavení sídla, které lze v obou epochách považovat za sídla
společenské elity.
Výjimečné nálezy, exponovaná poloha a další svědčí
o významném postavení regionu středního Pootaví, které jak
v době železné, tak i v raném středověku tvořilo komunikač-
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ní zónu mezi Bavorskem a českou kotlinou. Publikace přináší komplexní vyhodnocení nálezové situace, zhodnocení
nálezů a historickou interpretaci získaných dat.
M. Lutovský – J. Michálek:
Archeologie knížecího sídla. Halštatský dvorec a slovanské hradiště na Hradci u Němětic.
Praha, Nakladatelství Set out 2002
Formát B5, 210 stran, 113 obr. v textu, 8 stran bar. příloh
Cena 178,- Kč (+ poštovné)
Populární verze trojdílné odborné publikace o významné archeologické lokalitě na Strakonicku – Hradci u Němětic, určená širší zainteresované veřejnosti. Seznamuje čtenáře s dějinami výzkumu lokality, o nástupu doby železné
v Evropě a v Čechách. Pozornost je věnována i rozvrstvení
tehdejší předkeltské společnosti, jejím sídlům a pohřbům,
zejména bohatým mohylám takzvané „knížecí“ vrstvy 6.–5.
stol. př. n. l.
Jedna kapitola je věnována výsledkům výzkumu na
panském sídle u Němětic. Další části knihy líčí druhou etapu
osídlení na Hradci, a to Slovany v raném středověku., popisují jihočeská hradiště 9. století, raně středověký vývoj ve
středním Pootaví a knížecí sídlo na Hradci u Němětic. Kniha
obsahuje také pojednání o jižních Čechách v počátcích přemyslovského českého státu.
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Růže stolistá. F. L. Čelakovský 1799 – 1999
Mezinárodní vědecká konference. Sborník příspěvků.
Strakonice, Muzeum středního Pootaví 2000
178 s., fot. příl.
Cena 120,- Kč (+ poštovné)

Jan Michálek
Keltský poklad z Bezdědovic na Blatensku
Blatná – Strakonice 1999
Něm. a angl. resumé, 162 stran, obr., fot.
Cena 180,- Kč (+ poštovné)

Dne 7. března 1999 uplynulo 200 let od narození
strakonického rodáka, básníka, vědce, překladatele a kritika
F. L. Čelakovského. Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích spolu s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, katedrou
české literatury a literární vědy FF UK v Praze a Asociací
českých a moravskoslezských muzeí uspořádalo k tomuto
výročí mezinárodní vědeckou konferenci. Základem konferenčního jednání byla vystoupení čtyř desítek účastníků
z univerzitních pracovišť, společenskovědních ústavů AV
ČR a muzeí s celostátní i regionální působností s příspěvky,
které pokryly řadu dílčích i obecných témat z oblasti literární
vědy, lingvistiky, folkloristiky, historiografie a dějin filozofie.
Ve sborníku jsou publikovány přednesené referáty a nejzávažnější diskusní příspěvky domácích i zahraničních účastníků.

Komplexní publikace významného pokladu železných
předmětů patřícího vedle nálezu z Kolína v r. 1936 k největším podobného druhu v Evropě. Bezdědovický poklad obsahuje ohništní nářadí, nástroje ke zpracování dřeva a kovů,
zemědělské a různé další domácí nářadí, části vozů, součásti koňského postroje atd. Jeho uložení spadá do doby
kolem poloviny posledního století před n. l.
K rozboru a datování pokladu je připojeno i pojednání
o pravěkém vývoji Blatenska, vylíčení keltského osídlení
(5. – 1. stol. př. n. l.) a připojen je i katalog nalezišť a nálezů
včetně fotografií, kreseb a mapky.
Publikace lze objednat na adrese:
Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, 386 01 Strakonice
(tel. 383 321 537, L. Vilánková, Z. Lodrová)
e-mail: muzeum@strakonice.cz

Aktuálně...
Konference Muzejní sbírky v pohybu
Haag, 28.28.-29.října 2004
Konference Museum Collections on the Move se soustředí na téma mobility muzejních sbírek, její cíle, zdroje,
příležitosti a změny v evropském kontextu – předpokládána
je zejména účast členů nových států Evropské unie. Konference je určena zejména muzejním pracovníkům a zaměstnancům Ministerstev kultury.
Program se dělí do tří základních linií:
Inspirace – velká část muzejních sbírek je skryta
v depozitářích a na oči veřejnosti či jiných muzejních odborníků se dostává jen zřídka. Toto téma konference se bude
zabývat možnostmi, jak to změnit: satelitní muzea, veřejné
prezentace, relokace sbírek apod.

Kulturní politika – Jak může „Evropa“ přispět k efektivnější
muzejní politice a konkrétně k možnosti pohybu sbírek? Jak
může mobilita sbírek ovlivnit vnímání kulturních identit? Jaké
jsou nové perspektivy muzeí z deseti nových států Evropské
unie?
Praxe – Jaké jsou předpoklady mobility sbírek? Co brání
muzeím ve výměně sbírek a jednotlivých předmětů? V této
části by měly být zodpovězeny problémy nejnovějšího vývoje právního a legislativního systému ovlivňujícího muzea,
standardů muzejní práce a diskutovány nejnovější zkušenosti v „distance managementu“ sbírek.
pro bližší informace: www.museumcollectionsonthemove.org

Porota soutěže Gloria musaealis ani o prázdninách neodpočívá
Porota třetího ročníku soutěže již
opět pracuje, tentokráte v mírně inovovaném složení – na místo Mgr. Romana
Musila byl Ministerstvem kultury jmenován Mgr. René Klimeš, pracovník Regionálního muzea v Litomyšli. Dále jsou členové poroty stejní jako v předchozím ročníku: PhDr. Ladislav Čepička, Mgr. Pavel
Holman, Mgr. Irena Chovančíková, PhDr.
Květa Křížová, PhDr. Pavel Popelka
a PhDr. Marcela Stránská.
Během prázdnin se do soutěže
přihlásilo zatím deset projektů, z toho
sedm výstav, další přihlášky jsou
v jednání. Porota již v čase odpočinku
a dovolených navštívila výstavy Poklady
severomoravských muzeí instalovanou
v Galerii výtvarného umění v Ostravě,
výstavy Velká válka 1914-1918 a Zaniklé
obce v Krajském muzeu Sokolov a výstavu Willi Russ, sochař a keramik
v Krajském muzeu Cheb, odkud pochází
i náš snímek.
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Nabídka ze sbírek vyřazených šicích strojů zasažených povodní

Část sbírek NTM byla v r. 2002 postižena katastrofální povodní, jejíž následky jsou postupně odstraňovány.
K tomu vedle konzervace a restaurování patří i nové odborné zhodnocení poškozených fondů a vyřazování předmětů
pro sbírku nadále nepotřebných nebo přebytečných. Tímto
procesem prošla i sbírka šicích strojů, z níž byly níže uvedené předměty vyřazeny a poté vyňaty z CES MK. Tyto předměty mohou být bezúplatně předány jiným muzeím nebo
státním institucím.
Jde o šicí stroje a jejich díly, které byly porušeny buď
působením vody a bahna nebo mechanicky při destrukci
regálů. Ve sbírce byly obsaženy vesměs duplicitně a vykazují takový stupeň poškození, že k jeho odstranění a restaurování by bylo zapotřebí nákladů, neúměrných výpovědní
hodnotě těchto objektů pro NTM. Protože dřevěné pracovní
desky strojů byly vodou zcela zničeny, zůstaly pouze kovové
části – hlavy strojů a některé litinové stojany.
Níže uvádíme soupis vyřazených předmětů. Jejich
fotodokumentaci najdete na www.ntm.cz/doc/vyrazeno/
sicistroje. Pokud máte o některý z nich zájem, kontaktujte
prosím paní Ing. Janu Mašínovou, kurátorku sbírky textilní
techniky NTM – tel. 203 399 294, e-mail jana.
masinova@ntm.cz a to nejpozději do 15. září 2004.
7755 Hlava šicího stroje pro domácnost, systém Wheeler
Wilson (2. pol. 19. století)
13003 Hlava šicího stroje pro domácnost, systém Wheeler
Wilson (2. pol. 19. století)
17353 Hlava řemeslnického šicího stroje zn. PERFECTA
na obšívání knoflíkových direk (začátek 20. století)
31512 Stroj šicí pro domácnost Nahmaschinen Fabr. Frister
Rossman, Berlin, systém Wheeler Wilson – celý stroj
i s dřevěnou pracovní deskou a litinovým podstavcem
(1890 –1900)
32845 Hlava šicího stroje Preciosa s lodičkovým člunkem,
systém SINGER tř. 12 (přelom 19. a 20. stol.)
37454 Hlava šicího stroje Singer-CENTRAL BOBBIN s kruhovým člunkem (1. pol. 20. stol.)
48820 Hlava řemeslnického šicího stroje system Singer
(1. pol. 20. století)
48821 Hlava šicího stroje pro domácnost Singer třídy 12,
s lodičkovým člunkem (konec 19. stol.)
48827 Hlava šicího stroje,
systém Singer třídy 12,
s lodičkovým člunkem (konec 19. století)
48828 Hlava šicího stroje pro domácnost Roayal – Cle
mens Müller – Dresden, v. č. 1985382, systém SIN
GER tř.12 s lodičkovým člunkem (konec 19. stol.)
48850 Hlava šicího stroje pro domácnost 5288119
s lodičkovým člunkem (konec 19. století)
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
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48851 Hlava šicího stroje pro domácnost Singer v.č.
563477, třídy 31 s ústřední cívkou (1.pol.20. století)
48852 Hlava šicího stroje Singer syst. tř. 15, v. č. 507398
(1.
pol. 20. století)
48856 Hlava řemeslnického šicího stroje Singer tř. 16 K1,
(1. pol. 20. století)
48865 Hlava šicího stroje pro domácnost s lodičkovým člun
kem, Singer tř. 12 (konec 19. století)
48867 Hlava šicího stroje pro domácnost s lodičkovým člun
kem, systém SINGER tř. 12,(konec 19. století)
48868 Hlava šicího stroje pro domácnost s lodičkovým člun
kem, Singer tř. 12, v.č.288693 (2. pol. 19. století)
48871 Hlava šicího stroje pro domácnost s lodičkovým člun
kem, systém SINGER tř.12 (konec 19. století)
48986 Hlava šicího stroje pro domácnost s lodičkovým člun
kem syst. SINGER tř.12 (konec 19. stol.)
48989 Hlava šicího stroje pro domácnost Bobbin
s kruhovým člunkem 1. pol. 20. století)
48997 Hlava šicího stroje pro domácnost s kruhovým člun
kem Bobbin (1. pol. 20. století)
50305 Hlava řemeslnického svrškařského šicího stroje D.R.
P. (1. pol. 20. století)
50326 Hlava šicího stroje pro domácnost s lodičkovým člun
kem Misnia, Biesolt Locke v. č. 373690, začátek 20. století
50330 Hlava řemeslnického šicího stroje Singer 16 K 56,
v. č. 11450714 (1. pol. 20. století)
50339 Hlava šicího stroje pro domácnost s kruhovým člun
kem, Singer tř. 15, v. č.-111-7690 (1. pol. 20. století)
50365 Hlava šicího stroje pro domácnost zn. Wheeler Wil
son v.č.838 426 (2. pol. 19. století)
50366 Hlava šicího stroje pro domácnost, kruhový člunek
(začátek 20. stol.)
50773 Hlava šicího stroje pro domácnost s lodičkovým člun
kem Preciosa, systém Singer tř. 12, v. č. 469715
(1. pol. 20. století)
52552 Hlava šicího stroje pro domácnost s kruhovým člun
kem zn. HAID NEU s nápisem Bobbin (1. pol. 20.
století)
56804 Hlava šicího stroje pro domácnost MINERVABOBBIN v.č.181042 (1. pol. 20. století)
56805 Hlava šicího stroje pro domácnost s lodičkovým člun
kem zn. FRISTER & ROSSMANN, systém Singer tř.
12 (začátek 20. století)
64004 Hlava šicího stroje pro domácnost s lodičkovým člun
kem syst. Singer tř. 12 (začátek 20. století)
13 litinových stojanů k různým typům šicích strojů
Název souboru s obrázkem = inventární číslo předmětu

Nové kontakty
Muzeum Vysoké Mýto používá pouze tuto e-mailovou
adresu:
muzeum@muzeum.myto.cz
všechny ostatní starší verze jsou již nefunkční.
Sekretariát Asociace muzeí a galerií ČR přestává používat
mail amg@vol.cz, v platnosti zůstávají adresy amg@czmuseums.cz, vestnik@cz-museums.cz, adres@czmuseums.cz
Nabídka laboratorního zpracování pravěké keramiky,
rekonstrukce nádob a výroba jejich replik
Bližší informace: http://www.webpark.cz/ankel
e-mail: ankel@centrum.cz
Kontakt: Anna Kellerová, Sedlecká 652, 284 01 Kutná Hora

Asociace muzeí a galerií České republiky vydala:

PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky
za rok 2003.
ISBN 80-86611-08-6

Výroční zpráva II. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis 2003.
ISBN 80-86611-06-X

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 návštěvníkům 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

